
       powracamy do Was z trzecią odsłoną Przeglądówki Krajowej

Reprezentacji Doktorantów. Niezmiernie cieszymy się, że podjęta przez nas

inicjatywa spotkała się z Waszą aprobatą. Jesteśmy przekonani, że dzięki

naszemu newsletterowi nie ominie Was żadna istotna informacja dotycząca

środowiska doktoranckiego. Życzymy udanej lektury!

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,
 

W  T Y M  M I E S I Ą C U

PRZEGLĄDÓWKA
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Spotkania z otoczeniem społeczno – gospodarczym
 Spotkanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Drugiego marca przedstawiciele Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KRD uczestniczyli w spo-
tkaniu z mgr inż. Wojciechem Murdzkiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. 
W trakcie rozmowy przybliżono kluczowe tematy oraz zagadnienia zgłaszane przez środowisko
doktoranckie, jednocześnie przedstawiając proponowane rozwiązania. 

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE
EDUKACJI I NAUKI

SPOTKANIA Z DYREKCJĄ NAWA

POSIEDZENIE RADY DIALOGU Z
MŁODYM POKOLENIEM

SPOTKANIE Z FUNDACJĄ MARSZ
DLA NAUKI

PUBLIKACJA

KONKURSY

SZKOLENIE Z APLIKACJI
MICROSOFT TEAMS

RADA KONSULTACYJNA

KRD I DFUM DEKORONUJĄ!

ZOSTAŃCIE Z NAMI!



przedłużenie terminu zakończenia
przewodów doktorskich do 31 grudnia 2023
r.;
przedłużenie terminu wygaszenia studiów
doktoranckich do 31 grudnia 2024 r.;
interpretacje terminu „zakończenia
przewodów doktorskich”, jako terminu
dotyczącego złożenia rozprawy doktorskiej,
nie zaś zakończenia całego postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora;
ocena śródokresowa doktorantów Szkół
Doktorskich;
zapomoga dla doktorantów Szkół
Doktorskich;
certyfikowane egzaminy z języka obcego
nowożytnego;
obowiązek publikowania rozprawy  do-
ktorskiej w Biuletynie Informacji Publicznej w
kontekście  praw autorskich. 

W wyniku spotkania zostało przygotowane
oficjalne stanowisko Krajowej Reprezentacji
Doktorantów, szeroko konsultowane z
Przewodniczącymi Samorządów Doktoranckich,
w którym zdefiniowano najistotniejsze problemy
społeczności doktoranckiej wymagające pilnej
interwencji. 

Wśród podjętych tematów należy wskazać:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zgłoszone problemy spotkały się ze
zrozumieniem ze strony Ministerstwa. Będziemy
informować Was na bieżąco o wszystkich
ustaleniach! 2
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Spotkanie z Dyrekcją NAWA.
Trzeciego oraz dziesiątego marca 2021 roku
odbyły się spotkania z dyrekcją Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej. Tematem
dyskusji było określenie wzajemnego profilu
współpracy, dlatego tym bardziej cieszymy się,
że już dziś możemy ogłosić, iż NAWA stała się
partnerem naszego flagowego wydarzenia
Work&Science Forum! 

Spotkanie z Fundacją Marsz
dla Nauki 

19 marca 2021 r. miało miejsce
spotkanie  z przedstawicielami
Fundacji Marsz dla Nauki. 

 

Ponadto, Pełnomocnik KRD ds. współpracy
międzynarodowej mgr Aleksandra Ćwik została
zaangażowana w prace kampanii Research in
Poland, której celem jest zaprezentowanie
międzynarodowej społeczności naukowej
osiągnięć polskiej nauki oraz promocja Polski,
jako kraju atrakcyjnego do prowadzenia badań
i rozwijania kariery naukowej. Współpraca za-
powiada się bardzo owocnie, a o jej kolejnych
etapach będziemy informować Was na
bieżąco!

W jego trakcie dyskutowano o problematyce
popularyzacji nauki, jako równorzędnej
ścieżce kariery naukowej. Ponadto, podjęto
rozmowy w zakresie wypracowania modelu
wzajemnej współpracy, w zakresie organizacji
naszych targów Work & Science Forum.

https://www.facebook.com/Marszdlanaukipolska
https://www.facebook.com/Marszdlanaukipolska
https://nawa.gov.pl/researchinpoland
http://wsforum.pl/


NCNWinners
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
NCNWinners! Jeżeli jesteście laureatami
dofinansowania w projekcie Preludium
Narodowego Centrum Nauki - podzielcie się
Waszym sukcesem z całą społecznością
doktorancką. 
Jesteśmy niezwykle ciekawi Waszych
projektów, dlatego koniecznie już dziś
napiszcie do nas i pochwalcie się Waszymi
sukcesami. Zgłoszenia można dokonać za
pomocą dedykowanego formularza.

Publikacja

Uważamy, że wszyscy zasługujecie na
wyróżnienie, dlatego każdy uczestnik
Konkursu otrzyma miesięczny dostęp do Ibuk
Libra ufundowany przez PWN Nauka, a po-
nadto będziecie mogli zostać Ambasadorami
wydarzeń organizowanych przez Krajową
Reprezentację Doktorantów. To jeszcze nie
koniec! Trzy najciekawsze zgłoszenia, spośród
wszystkich nadesłanych, otrzymają możliwość
opublikowania informacji na temat swoich
badań  w e-czasopiśmie PWN Nauka. 

Posiedzenie Rady Dialogu z Młodym
Pokoleniem

Dwudziestego szóstego marca 2021 r. odbyło
się X plenarne posiedzenie Rady Dialogu z
Młodym Pokoleniem realizowane pod
przewodnictwem Pana Ministra Piotra
Mazurka. W ramach spotkania przedstawiciele
KRD mieli okazję zaprezentować koncepcję
hybrydowych targów pracy, dla doktorantek
oraz doktorantów - Work&Science Forum! 

NAWAWinners
Bazując na sukcesie projektu NCNWinners,
przychodzimy do Was z nową propozycją
popularyzacji Waszych badań. Tym razem
zachęcamy Was do pochwalenia się
osiągnięciami związanymi z projektami
realizowanymi w ramach Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej. Szczegóły już
niebawem!

Jarosław Olszewski oraz Jakub Szczepkowski
przygotowali publikację Czy warto realizować
doktorat wdrożeniowy? Jeżeli jesteście
ciekawi odpowiedzi na to pytanie, koniecznie
zajrzyjcie na stronę nauka.pwn.pl! Serdecznie
zapraszamy Was do lektury, a ponadto
zachęcamy do subskrybowania bezpłatnego e-
czasopisma dla naukowców, dydaktyków oraz
doktorantów - PWN Nauka!
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Konkursy

Przypominamy, że projekt już wystartował,
dlatego zachęcamy do obserwowania naszych
profili w mediach społecznościowych:
Facebook i Instagram aby poznać wszystkich
laureatów.

20-21.03.2021 r. miało miejsce II Pomorskie
Studenckie Sympozjum Chemiczne, któremu
Krajowa Reprezentacja Doktorantów miała
przyjemność udzielić patronatu honorowego.
Sympozjum skierowane było do studentów
oraz doktorantów kierunków chemii i nauk
pokrewnych. Wydarzenie przeprowadzone
zostało w formie on-line, za pośrednictwem
platformy Microsoft Teams. Organizatorem
sympozjum byli: Bałtyckie Stowarzyszenie
Chemików, Naukowe Koło Chemików
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada
Samorządu Studentów Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego. Wzięło w nim
udział 135 uczestników (110 prelegentów oraz
25 uczestników biernych) z 19 ośrodków
naukowych z całej Polski.

Sympozjum Chemiczne 

https://docs.google.com/forms/d/1APd4-AadUnC37lTNwwE6tO1OxXFLNSnMuVsqgsPmfJ0
https://www.facebook.com/KRDedupl/photos/a.121639427908903/5092467110826085/
https://nauka.pwn.pl/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=pwnnauka_1-2021&fbclid=IwAR1a0J-Zn73GC_wcl1JCmD9AXnT9KXnquu9miiKizYJwtVKaNQgC97vv46g
https://nauka.pwn.pl/
https://pl-pl.facebook.com/KRDedupl/
https://www.instagram.com/krdedupl/


Rada Konsultacyjna

Zostańcie z Nami!
Serdecznie zapraszamy do udziału w II OPZ
KRD, który odbędzie się 24 kwietnia 2021r.
Posiedzenie będzie poświęcone przede
wszystkim dyskusji nt. uczelnianych regulacji
prawnych dotyczących doktorantów oraz oceny
śródokresowej. Ze względu na chęć podjęcia
dyskusji nt. regulaminów studiów doktoranckich
i szkół doktorskich zachęcamy Was do
wypełnienia krótkiej ankiety.
Uczestnicy II OPZ będą mogli także wziąć udział
w przygotowanej atrakcji – Zagadkowy KRD!
Przygotowaliśmy dla Was escape room online! 
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25 marca 2021 roku odbyło się III
posiedzenie Rady Konsultacyjnej. Podczas
spotkania dokonano podsumowania I OPZ
oraz przedstawiono koncepcję powołania
Komisji Statutowej KRD. 

KRD i DFUM dekoronują!
26 marca 2021 roku odbył się live
zorganizowany przez Krajową Reprezentację
Doktorantów i Doktoranckim Forum Uczelni
Medycznych dotyczący szczepień przeciw
COVID-19. Spotkanie poprowadził
Pełnomocnik KRD ds. popularyzacji nauki
mgr inż. Cezary Odrzygóźdź. Gościem
spotkania był Przewodniczący DFUM oraz
lekarz rezydent chorób zakaźnych lek. Carlo
Bieńkowski.

Zapisy trwają do 21 kwietnia, a liczba miejsc
jest ograniczona, dlatego nie zwlekajcie,
zapiszcie się już dziś. Link do zapisów.

24 marca 2021 roku odbyło się szkolenie z ob-
sługi aplikacji MS Teams. Podczas szkolenia
specjalista z firmy Microsoft zaprezentował
funkcje aplikacji, które w sposób istoty
wpływają na organizację spotkań, a także służą
pomogą w zakresie urozmaicenia sposobu
prowadzenia zajęć. Szkolenie zostało
podzielone na następujące panele:
Zajęcia na Teams – dobre praktyki;
OneNote jako wirtualna tablica;
Nowe funkcje Teams (automatyczna lista
obecności, integracja z Kahoot, bezpośrednie
udostępnianie ekranu, tryb razem, własne tło
itd.);
Moduł Zadania w Teams;

1.
2.
3.

4.

Szkolenie z aplikacji
Microsoft Teams

Ponadto, dyskutowano na temat bieżących
problemów środowiska doktoranckiego, które
należy przedstawić w ramach postulatów KRD
zgłoszonych do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas Sympozjum wystąpił gościnnie dr
Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego,
który przedstawił wpływ środków
psychoaktywnych na działanie organizmu
ludzkiego.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgIeBuPuikmJ-HJHjXkpcYKhXfnCQvIm_-oq-pDms_ACsiXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-C6FSHocSEan417tfDxD9V6KN2YPOI8GQw9zQXyonF3SrTQ/viewform


Polecane wydarzenia
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Celem Ogólnopolskiej Konferencji
Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw
badawczych naukowców, w szczególności
doktorantów i młodych pracowników nauki.

Celem  kongresu jest
możliwość nawiązania
współpracy pomiędzy
młodymi naukowcami
z Polski i zagranicy.
Ponadto jest to
doskonała okazja do
prezentacji swojego 
 dorobku naukowego.

I Ogólnopolska Konferencja
Kopernikańska „COVID-19 – wyzwania we
współczesnej nauce” 14-15 maja 2021

 

iMedic Congress 5 czerwca 2021
 
 
 

Konsultacje z Rzecznikiem Praw Doktoranta

Rzecznik Praw
Doktoranta zaprasza
na konsultacje online.
Najbliższy dyżur
odbędzie się już 21
kwietnia o godzinie
18:00. Aby wziąć
udział wystarczy za-

 pisać się za pomocą formularza
zgłoszeniowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem:
rzecznik@krd.edu.pl

 

Wasze odpowiedzi poz-
wolą nam na spersona-
lizowanie  prowadzo-
nych przez nas działań,
adekwatnie do zgło-
szonych przez Was
potrzeb, a następnie
realizacji projektów
związanych z tematyką
sportową.

Wciąż się rozwijamy, realizując nowe
projekty. Z tego powodu zapraszamy do
wypełnienia ankiety dotyczącej aktywności
fizycznej środowiska doktoranckiego:
Kwestionariusz ankiety.

Aktywność fizyczna
doktorantów-ankieta

Pierwsze takie wydarzenie w Polsce – targi
pracy dla doktorantów! 27-29 maja 2021
Wok&Science Forum   

https://www.facebook.com/events/515578682758573
https://imedicongress.cm.umk.pl/2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI5lP_y_6_4uKGErHLzMEiDVjVQJ07TS6TgvgX-LeB9LNvhg/viewform?fbclid=IwAR2gHBQgmd_AUbHr8CBZetHF3gTYFJBgvXd-yrhl0mwd-DZ04kl3jOxDhBE
https://docs.google.com/forms/d/1FfJGHbMEw2r0AEJCoYqah0iPsjTf7M4CsZ8TXCGXCI0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FfJGHbMEw2r0AEJCoYqah0iPsjTf7M4CsZ8TXCGXCI0/edit
https://www.facebook.com/Work-Science-Forum-110145921180692


Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie naszej marcowej
przeglądówki! Już teraz zapraszamy Was do lektury wydania kwietniowego.

Zachęcamy Was także do obserwowania naszych kanałów społecznościowych:

6
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Ankieta dotycząca PAN

Jeśli realizujesz
doktorat, w którymś  z
instytutów PAN i masz
wolne 10 minut, to
zapraszamy Cię do
wypełnienia ankiety
dotyczącej Twoich
dotychczasowych
doświadczeń zwią-
zanych z realizacją
doktoratu! 
Dodatkowo, wypeł-
niając ankietę zdoby-
wasz możliwość wy-

To nie koniec nowości. Już teraz, w ramach
popularyzatorskich czwartków zapraszamy na
livy na naszym Facebooku. Pierwsze z nich,
które będzie poświęcone programom
wyjazdowym oferowanym przez Polsko-
Amerykańską Komisję Fulbright, odbędzie się
29 kwietnia. Ponadto gorąco zachęcamy do
udziału w sesji Q&A na temat stypendiów dla
wybitnych młodych naukowców. Wszystkie
szczegóły będą pojawiać się na bieżąco, dlatego
koniecznie śledźcie nasze kanały
komunikacyjne. 

4. Podkreślenie wagi doktoratów wdro-
żeniowych i zaangażowania firm w aktualny
model kształcenia doktorantów i dokto-
rantek.
Zapraszamy do śledzenia nas na naszej
stronie internetowej oraz na naszym profilu
na Facebooku.

 

Cele Work&Science Forum:
1. Uświadamianie oraz edukacja doktorantek
i doktorantów, a także kandydatek oraz
kandydatów do szkół doktorskich na temat
wpływu doświadczenia zawodowego
zbieranego w trakcie doktoratu na
możliwości rozwoju w sektorze prywatnym.
2. Zasygnalizowanie w przestrzeni
publicznej problemu braku efektywnej
współpracy sektora akademickiego z fir-
mami R&D w Polsce.
3. Określenie możliwych dróg rozwoju,
zdefiniowanie ośrodków, instytucji oraz
regionów o najwyższym potencjale rozwoju
dla młodych naukowców.

grania upominków od KRD.

http://facebook.com/KRDedupl
http://instagram.com/krdedupl
http://krd.edu.pl/
https://wsforum.pl/
https://docs.google.com/forms/d/1itVzelS5FKASMrBaZSEJWZDoPP8lkHie4MuMonBXhAs/edit?usp=sharing&urp=gmail_link&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1itVzelS5FKASMrBaZSEJWZDoPP8lkHie4MuMonBXhAs/edit?usp=sharing&urp=gmail_link&gxids=7628
http://wsforum.pl/
https://www.facebook.com/events/285534083190179/

