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Absolwent Międzywydziałowego Studium
Biotechnologii SGGW
Lider Innowacji w kategorii Młody Wynalazca
roku 2018
Przewodniczący Rady Doktorantów SGGW
Przewodniczący Warszawskiego Porozumienia
Doktorantów
Współorganizator IX Warszawskiego Balu
Doktoranta

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji
Doktorantów 2021
Trzykrotny Współorganizator Konferencji Model
Funkcjonowania Szkół Doktorskich
Pomysłodawca i główny organizator Targów
Pracy dla Młodych Naukowców Work & Science
Forum
Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem



Zrównoważony
rozwój,
budowanie
współpracy

NOWELIZACJA USTAWY 2.0 

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI DOKTORANTÓW 
I PROMOCJA SAMORZĄDNOŚCI

INICJATYWY NA RZECZ ŚRODOWISKA DOKTORANCKIEGO

SPRAWY SOCJALNE DOKTORANTEK I DOKTORANTÓW 

FUNKCJONOWANIE NASZEJ ORGANIZACJI

PLAN NA KADENCJĘ 2022

2022



2022

Stała, systematyczna współpraca 
z Ministerstwem Edukacji i Nauki

Budowanie siły organizacji i jej rozpoznawalności
poprzez utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi
partnerami oraz nawiązywanie nowych kontaktów

Wymiana informacji pomiędzy KRD 
a Samorządami Uczelni i Instytutów PAN

Usprawnienie oferowanej przez KRD pomocy
prawnej

Integracja społeczności doktoranckiej  oraz szereg
projektów skierowanych na potrzeby doktorantek 
i doktorantów



Skoordynowane z KRASP
działania mające na celu
waloryzację wynagrodzeń w
nauce

Podniesienie podstawy
stypendiów w szkole doktorskiej

Comiesięczne spotkania 
z przedstawicielami MEiN

Działanie na rzecz
zagwarantowania lepszej pomocy
socjalnej doktorantkom i
doktorantom, uregulowanie kwestii
ubezpieczeniowych.

Regulacja kwestii związanych 
z urlopami zdrowotnymi,
macierzyńskimi i tacierzyńskim

Stała, systematyczna współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki 

Aktywny udział w komisjach
sejmowych 
w opiniowaniu, projektów oraz
proponowaniu konkretnych
prodoktoranckich zmian
prawnych

2022



Możliwość uczestnictwa
gości na comiesięcznych
spotkaniach szerokiego
zarządu

Miejsce na promocję
samorządów lokalnych

Rozszerzenie kanałów
informacyjnych 

Stworzenie zakładki zbierającej 
i porządkującej wydarzenia
doktoranckie z całej Polski

Wymiana informacji pomiędzy KRD - Samorządami Uczelni i instytutów PAN

Dalszy rozwój mediów
społecznościowych ze szczególnym
naciskiem na 
Twitter, Linkedin

Zwiększanie liczby postów
dwujęzycznych 

Możliwość zgłaszania przez
przewodniczące i przewodniczących
samorządów wolnych wniosków, 
z możliwością przedstawienia ich na
forum comiesięcznych spotkań
szerokiego zarządu 

2022



Rozszerzenie sieci kontaktów
z partnerami biznesowymi 
w ramach Work & Science
Forum

Utrzymanie dobrych relacji
z dotychczasowymi
partnerami 

Zacieśnienie współpracy
z Ministerstwem Zdrowia
w kwestii pomocy 
psychologicznej dla doktorantek
i doktorantów

Rozwój wspólnych projektów 
z NAWA, KRASP, RGNiSW,
Prezydium PAN, PWN, Fundacja
Fulbrighta, oraz pozyskiwanie
nowych partnerów
instytucjonalnych 

Budowanie siły organizacji i jej rozpoznawalności poprzez utrzymanie
dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami oraz nawiązywanie
nowych kontaktów

Rozwój systemowego wsparcia
psychologicznego doktorantek 
i doktorantów

 

Czynny udział KRD w Forum
Akademicko Gospodarczym.
Rozszerzenie profilu targów 
o sektor finansowy i prawny

2022



Aktywizacja Porozumień
Branżowych i Lokalnych 

Rozwój i podniesienie rangi
konkursu PRODOK 

Edukacja samorządowych
kadr uczelnianych

Nadanie konkursowi rangi
wydarzenia roku w środowisku
doktoranckim

Integracja społeczności doktoranckiej 

Szereg szkoleń z umiejętności
miękkich i twardych
Powszechne szkolenia z praw 
i obowiązków doktoranta
skierowane bezpośrednio 
do doktorantek i doktorantów 
 

Wsparcie w zakresie partnerów
biznesowych, instytucjonalnych 
i medialnych

2022



Poznajcie nasz zespół

Koordynator ds. zarządzania
zasobami ludzkimi

Członek Zarządu odpowiedzialny 
za organizację  kalendarza  Zarządu oraz
pełnomocniczek/pełnomocników.

Członek Zarządu odpowiedzialny 
za organizację Otwartych Posiedzeń Zarządu,
Zjazdów Delegatów i innych wydarzeń.

Członek Zarządu kształtujący wizerunek
organizacji na zewnątrz, koordynujący
działania promocyjne w obrębie wszystkich
kanałów informacyjnych.

Koordynator ds.
organizacji wydarzeń

Rzecznik Prasowy KRD

2022



Członek Zarządu odpowiedzialny
za przygotowanie  opinii prawnych oraz
współpracę z Rzecznikiem Praw Doktoranta.

Koordynator ds. prawnych

Koordynator ds. szkół
doktorskich

Członek Zarządu  odpowiedzialny 
za budowanie rozpoznawalności organizacji 
w szkołach doktorskich oraz rozpowszechnianie
dobrych praktyk w zakresie kształcenia
doktoranckiego.

Sekretarz KRD

Członek Zarządu odpowiedzialny 
za tworzenie uchwał, prowadzenie głosowań
oraz innych czynności formalnych związanych
z działaniami Zarządu. 
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Temat zdrowia psychicznego 
i pomocy psychologicznej,
z większym naciskiem 
na bezpośrednią pomoc
psychologiczną 

PhD Mental Health
kontynuacja

Projekt skoncentrowany 
na umocnieniu i upowszechnieniu,
wypracowanego w tym roku
sposobu działania

Rozwój funkcji lokalnych
Ambasadorów Praw
Doktoranta

Planowane w tym roku projekty

Rozszerzenie konwencji 
o partnerów z branży finansowej
i prawnej, zwiększenie udziału
firm w stanowiskach
wystawienniczych

2. Edycja Targów Pracy 
Work & Science Forum

Systematyczne
wydarzenia sportowe

Certyfikowane szkolenia
przeznaczone dla osób
zaangażowanych w zespoły

Podnoszenie
kompetencji zespołu

Organizowanie live'ów w formie
Q&A z na tematy związane 
z prowadzeniem dysertacji oraz
o tematyce popularnonaukowej

Cykl rozmów 
z ekspertami

Wydarzenia sportowe podczas
otwartych posiedzeń zarządu KRD
oraz działania na rzecz promocji
zdrowego trybu życia
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ADRES E-MAIL

TELEFON

jaroslaw.olszewski@krd.edu.pl

(+48) 503 988 481

STRONA INTERNETOWA
KANDYDATA
www.jaroslawolszewski.com

Skontaktuj się

http://www.jaroslawolszewski.com/

