
Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

       jako nowo wybrany Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, pragniemy

jeszcze raz serdecznie podziękować Wam za okazane zaufanie oraz ponownie

obiecać, że ze wszystkich sił będziemy działać na rzecz naszej społeczności

akademickiej! Jesteśmy przekonani, że nadchodzący czas przyniesie nam wiele

wyzwań, a działalność zarówno Krajowej Reprezentacji Doktorantów, jak i wszystkich

Samorządów Doktoranckich w Polsce będzie w tym roku niezwykle owocna.

Pragniemy działać dla Was i z Wami, dlatego już na wstępie zapraszamy Was do

współpracy na rzecz tworzenia lepszej, doskonalszej oraz pełniejszej społeczności

doktoranckiej. Zależy nam, abyście wszyscy mogli zapoznać się z naszymi

działaniami, dlatego co miesiąc będziemy przedstawiać Wam krótki przegląd naszej

bieżącej aktywności. Tym samym rozpoczynamy nową tradycję pozostawania z Wami

w stałym kontakcie! Życzymy Wam miłej lektury styczniowej Przeglądówki KRD!

            Jesteśmy przekonani, że większość z Was miała już okazję nas poznać, jednak

aby uczynić zadość wszelkim konwenansom prezentujemy pełen skład Zarządu KRD

kadencji 2021. Jesteśmy do Waszej dyspozycji!
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https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/zarzad/


23 stycznia uczestniczyliśmy w spotkaniach    
z przedstawicielami fundacji: Scientia
Thorunensia, CRE8, Fundacja Akademicka.

15 stycznia odbyło się posiedzenie
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży. Podczas posiedzenia zostały
poruszone tematy związane z szeroko
rozumianą edukacją oraz kształceniem
wyższym. Zaś, jednym z głównych
tematów, bezpośrednio związanym ze
środowiskiem społeczności doktoranckiej
była problematyka doktoratów
wdrożeniowych.

Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie trzeba
dbać o prawa doktorantów, ale także tam,
gdzie można pozyskać dla Was dodatkowe
korzyści. Uczestniczymy w licznych
spotkaniach z przedstawicielami władz
publicznych, ale także negocjujemy warunki
współpracy z sektorem prywatnym. W
ostatnim miesiącu odbyły się następujące
spotkania:

18 stycznia odbyło
się spotkanie z
Wiceminister
Rozwoju, Pracy i
Technologii Iwoną
Michałek. Spotkanie
było sposobnością

Spotkania z przedstawicielami
otoczenia społeczno –
gospodarczego

do zaprezentowania koncepcji Forum Work &
Science będącego naszą odpowiedzią na
aktualne wyzwania związane z kooperacją
nauki oraz biznesu. Przedstawiony projekt
spotkał się z wielką aprobatą ze strony
Ministerstwa.

28 stycznia mieliśmy możliwość wzięcia
udziału w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pełnomocnikiem Rządu ds. polityki
młodzieżowej Piotrem Mazurkiem. Podczas
spotkania poruszyliśmy kwestie związane z
metodami wsparcia doktorantów na rynku
pracy, koncentrując się w tym zakresie na
kreowaniu pomysłów oraz dobrych praktyk
dotyczących efektywnego łączenia nauki z
biznesem. Ponadto, dyskutowaliśmy na
temat mechanizmów właściwego wsparcia
psychologicznego dostosowanego dla
młodych naukowców, z uwzględnieniem
specyfiki pandemii. 

29 stycznia uczestniczyliśmy w  spotkaniu
z wydawnictwem PWN. Podczas spotkania
dyskutowaliśmy na temat wspólnych
działań, których

     celem jest 
     popularyzacja 
     nauki.

niezwykle ciekawie oraz owocnie. Już
niebawem będziemy Was informować o
konkretnych efektach, a jako przedsmak
informujemy, iż wydawnictwo PWN objęło
swoim patronatem nasze flagowe
wydarzenie – Forum Work & Science!

Podczas spotkań omówiliśmy warunki
nawiązania współpracy dotyczącej realizacji
projektów skierowanych do środowiska
doktoranckiego. Z wielką radością
informujemy, iż wszystkie trzy fundacje
wyraziły chęć podpisania porozumienia. W
ramach współpracy będziemy działać na rzecz
promowania kształcenia w Szkołach
Doktorskich oraz doktoratów wdrożeniowych,
a także szeroko pojętej popularyzacji nauki.
Ponadto, solidarnie będziemy dążyć do
stworzenia platformy służącej wymianie myśli
i wiedzy doktorantek oraz doktorantów z całej
Polski.
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Współpraca w
kadencji 2021
zapowiada się 

https://cre8.edu.pl/
https://www.torunskanauka.pl/
https://www.akademicka.edu.pl/
https://www.facebook.com/PWNNauka


porozumień branżowych;
porozumień lokalnych;
samorządów trzech największych Uczelni
w Polsce.

21 stycznia odbyło się I posiedzenie Rady
Konsultacyjnej. Nowo powstałe gremium ma
za zadanie wspierać Zarząd KRD w realizacji
misji oraz celów organizacji. Członkami Rady
Konsultacyjnej zostali przedstawiciele:

Podczas spotkania zostały omówione zasady
współpracy Rady Konsultacyjnej z Zarządem
KRD. Ponadto, w toku spotkania
przeanalizowano projekty zaplanowane na
2021 rok tj. Forum Work & Science czy 15 -
lecie KRD. Członkowie Rady Konsultacyjnej
dzielili się swoimi cennymi uwagami z zakresu
organizacji oraz przygotowywania wydarzeń.

ds. IT;
ds. sportu akademickiego;
ds. popularyzacji nauki;
ds. Polskiej Akademii Nauk;
ds. współpracy międzynarodowej.

Komisji ds. Prawnych;
Komisji ds. Public Relations;

W styczniu ogłosiliśmy nabór na następujące
stanowiska:
Rzecznika Praw Doktoranta;
Pełnomocników KRD:

W dniach 9 - 31 stycznia wszyscy chętni,
którzy uzyskali poparcie uczelnianego
samorządu doktoranckiego mogli wziąć udział
w rekrutacji na wskazane stanowiska.
Niezwykle cieszy nas liczba zgłoszeń
dokonana w poszczególnych konkursach, to
bowiem zapowiedź wspaniałej oraz owocnej
współpracy! A już niebawem ogłosimy
laureatów poszczególnych konkursów.
Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa,
dlatego przedstawiamy Wam kolejną
możliwość dołączenia do zespołu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów. Tym razem
wszystkich chętnych zapraszamy do:

Przypominamy, że nabór do obu Komisji
realizowany jest w trybie ciągłym, a więc
możecie do nas dołączyć w każdym momencie!

Konkursy na Rzecznika Praw
Doktoranta oraz
Pełnomocników KRD

Narodowy Program Szczepień: jesteśmy do
Waszej dyspozycji, zawsze wtedy kiedy nas
potrzebujecie! Nie dziwi zatem, że w dobie
pandemii naszym głównym zadaniem
związanym z zakresem prawnym były
negocjacje dotyczące włączenia
doktorantów do I etapu Narodowego
Programu Szczepień. Cieszymy się, że
nasze działania uzyskały aprobatę
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tym samym
wszyscy nauczyciele akademiccy oraz
pozostałe osoby prowadzące zajęcia ze
studentami lub doktorantami będą mieli
możliwość zaszczepienia się w ramach I
etapu Narodowego Programu Szczepień.
Ponadto, uzyskaliśmy zapewnienie, że przy
kolejnych zmianach rozporządzenia
zostaną dołożone wszelkie starania
zmierzające do włączenia całej
społeczności doktoranckiej do wskazanego
etapu.
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Spotkanie Rady Konsultacyjnej

Działania prawne na rzecz
środowiska doktorantów
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000091&fbclid=IwAR0EE2PtXBc17OE6qWy3ag7QX2BoBYjatcYrgT4UPJsM9fP6KGH1fXL0MMY


Coursera Basic for Campus KRD:
zapraszamy Was do zalogowania się na
platformie Coursera za pomocą której
uzyskacie bezpłatny dostęp do prawie
4000 kursów prowadzonych przez
topowych naukowców z Uniwersytetu
Columbia, Yale czy Princeton. Załączamy
link do wydarzenia oraz formularza
rejestracyjnego.

Na tych kilku stronach przedstawiliśmy Wam
wykaz naszych najistotniejszych,
zrealizowanych działań, teraz przyszedł więc
czas na krótką zapowiedź tego co w
najbliższej przyszłości. 

Zbiór porad dla doktorantów: korzystając
z dorobku poprzedniej kadencji, w
minionym miesiącu przekazaliśmy Wam
zbiór porad dla doktorantów. Dokument
ten został przygotowany przez Zespół
Rzecznika Praw Doktoranta w kadencji
2020 w ramach projektu Szkoła Młodego
Naukowca – Samorządowca. W poradniku
znajdziecie szereg ciekawych informacji.
Jesteśmy przekonani, że niejedna
wątpliwość związana z realizacją doktoratu
zostanie rozwiana. Zachęcamy do lektury.
Dodatkowo, w każdy czwartek na naszym
Insta stories postujemy skróty z 2 pytań,
dlatego warto śledzić nasz profil! 
Bieżąca działalność: z wielką starannością
odpowiadamy także na zgłaszane przez
Was problemy prawne. Podczas
tymczasowego wakatu na stanowisku
Rzecznika Prawa Doktoranta Wasze
zapytania rozpatrywane są przez Zespół
RPD oraz Komisję ds. Prawnych KRD.
Zatem, jeżeli w Waszym samorządzie
występuje problem prawny, nie zwlekajcie i
napiszcie do nas! Pomożemy!

Na koniec zapraszamy Was do obserwowania naszych kanałów
społecznościowych, dzięki czemu będziecie na bieżąco  z
najświeższymi informacjami. A niebawem startujemy z nowymi
projektami!

Zostańcie z nami!

I Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD: już 27
lutego 2021 roku odbędzie się I OPZ, na
który już teraz serdecznie Was zapraszamy!
Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej
za pomocą komunikatora MS Teams.
Podczas najbliższego posiedzenia zostaną
przeprowadzone dwie sesje: ogólna oraz
branżowa, ponadto przygotowaliśmy dla
Was wirtualną integrację. Załączamy link do
wydarzenia. Zapiszcie się już dziś!
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https://www.facebook.com/events/247356606798588/
https://forms.gle/3c3nJ3bZJvjauAuR8
https://krd.edu.pl/zbior-porad-dla-doktorantow/
https://www.facebook.com/events/415195929710202/
http://facebook.com/KRDedupl
http://instagram.com/krdedupl
http://krd.edu.pl/

