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ZARZĄD KRD 2022
W skład Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
liczącego 7 członków, wchodzą:

mgr inż. Jarosław Olszewski
Przewodniczący KRD
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

mgr inż. Jolanta Krupa

mgr Katarzyna Wychodnik

Wiceprzewodnicząca KRD

Wiceprzewodnicząca KRD

Koordynator ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

Koordynator ds. Organizacji
Wydarzeń

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr Aleksandra Lewandowska

mgr inż. Jakub Zielonka

Sekretarz Zarządu KRD

Rzecznik Prasowy KRD

Uniwersytet w Białymstoku

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

mgr Barbara Pietrzyk - Tobiasz

mgr Luiza Łańko

Koordynator ds. Prawnych

Koordynator
ds. Szkół Doktorskich

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Uniwersytet Szczeciński
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Komisja Rewizyjna KRD w kadencji 2022 :
mgr Natalia Greniewska - Przewodnicząca (Uniwersytet Warszawski)
lek. Carlo Bieńkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
mgr inż. Adam Zwoliński (AGH w Krakowie)
mgr Klara Życka (SGH w Warszawie)
mgr inż. Kamil Wilk (Politechnika Gdańska)

Pełnomocnikami Zarządu KRD w kadencji 2022 zostali:

mgr Krzysztof Pleskaczuk

mgr Dominik Delczyk

Pełnomocnik ds. IT

Pełnomocnik ds. współpracy
międzynarodowej

Politechnika Białostocka

Uniwersytet Wrocławski

mgr Michał Pietruszewski

mgr Sebastian Czechowicz

Pełnomocnik ds.
popularyzacji nauki

Pełnomocnik ds.
przeciwdziałania wykluczeniu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Łódzki

mgr Jakub Szczepkowski
Pełnomocnik ds.
zarządzania projektami
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
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Funkcję Rzecznika Praw Doktoranta KRD pełni:

mgr Wojciech Kiełbasiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Przedstawicielami KRD w Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2022 zostali:

mgr Marta Rajewska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

mgr inż. Michał Klimczyk

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
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REKRUTACJA / NABORY
Z początkiem stycznia odbył się konkurs na Pełnomocników Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów ds. IT oraz ds. Współpracy Międzynarodowej. Rolę
Pełnomocnika ds. IT w kadencji 2022 będzie pełnił Krzysztof Pleskaczuk,
natomiast stanowisko Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej
będzie sprawował Dominik Delczyk. Ogłoszono również rekrutację
naXPełnomocnika Zarządu KRD w kadencji 2022 ds. Zarządzania Projektami.
Funkcję tą w tym roku będzie pełnił Jakub Szczepkowski.
W tym kwartale powołano również zespół ds. Szkół Doktorskich, w którego
skład wchodzą: Maciej Jedliński, Michał Michalski oraz Kaciaryna Byčak,
natomiast Przewodniczącą zespołu została Luiza Łańko. Zarząd KRD powołał
także członków do zespołu ds. Aktywności Fizycznej i Sportu KRD,
składającego się z dwóch członków w składzie: Łukasz Tomaszuk oraz
Katarzyna Fedejko.
Dnia 2 lutego ogłoszono konkurs na Pełnomocnika Zarządu KRD 2022
ds.Xpopularyzacji nauki. W tym roku rolę Pełnomocnika będzie pełnił Michał
Pietruszewski. KRD ogłosiło również nabór uzupełniający do Biura Prawnego
KRD - Komisji Prawnej i Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.
W lutym do Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD powołano: Witolda
Pawelskiego, Justynę Gumulak, Sebastiana Czechowicza, Monikę Wilanowską,
Zuzannę Szczepkowską oraz Pawła Pierzyńskiego. Z kolei w skład Komisji
Prawnej przyjęto Rafała Matusika oraz Mateusza Derdaka.
W pierwszym kwartale 2022 r. powołano nowych członków do zespołów
ds.Xprzeciwdziałaniu wykluczeniu oraz ds. mediów i promocji. W skład zespołu
ds. Mediów i Promocji wchodzą: Patrycja Cheba, Agnieszka Mikucka, Julia
Milewicz, Marta Tuszyńska, Miłosz Worwa. Ogłoszono również Konkurs
naXPełnomocnika ds. Przeciwdziałaniu Wykluczeniu, którego funkcję
będzie w tym roku pełnił Sebastian Czechowicz. Ponadto w marcu ogłoszono
rekrutację do Komisji Statutowej KRD.
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BIURO PRAWNE
W bieżącej kadencji utworzone zostało Biuro Prawne KRD.
Biuro składa się z dwóch zespołów:
Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta
Komisji Prawnej
Głównym przedmiotem działalności Biura Prawnego KRD jest:
analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw
doktorantów i doktorantek, w tym przygotowywanie opinii i projektów
pism w sprawach indywidualnych,
przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych stanowisk dotyczących
projektów aktów prawnych oraz interpretacji uczelnianych aktów
normatywnych.

Pomoc prawna Biura Prawnego KRD świadczona jest na podstawie
Regulaminu świadczenia pomocy prawnej przez Biuro Prawne
KRD.

Przewodnicząca Biura Prawnego (zastępca Rzecznika Praw Doktoranta):
mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
W ramach działalności Biura Prawnego przygotowywane są stanowiska KRD
wXprzedmiocie projektów aktów normatywnych, za które odpowiada członek
zarządu ds. prawnych - Przewodnicząca Biura Prawnego. W pierwszym
kwartale kadencji 2022 przekazanych do Kancelarii Sejmu bądź Ministerstwa
Edukacji i Nauki zostało 7 stanowisk KRD.
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Rzecznik Praw Doktoranta
2 lutego 2022 r.
- spotkanie Ministra Włodzimierza Bernackiego
zXPrzewodniczącym KRD Jarosławem Olszewskim, Rzecznikiem Praw
Doktoranta KRD Wojciechem Kiełbasińskim oraz członkiem Zarządu KRD –
Przewodniczącą Biura Prawnego KRD Barbarą Pietrzyk-Tobiasz.
6 lutego 2022 r. - Opublikowanie opinii Rzecznika Praw Doktoranta KRD
w przedmiocie dopuszczalności wprowadzania do regulaminów szkół
doktorskich
postanowień
umożliwiających
zawieszenie
kształcenia
w przypadkach innych niż wskazany w ustawie PSWiN.
Główne wnioski opinii:
Ustawa PSWiN przewiduje tylko jeden przypadek zawieszenia kształcenia,
tj. zawieszenie na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskie.
Brak zamieszczenia w ustawie dodatkowego katalogu przypadków
uzasadniających zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej nie stoi
naXprzeszkodzie unormowaniu tej kwestii w regulacji regulaminowej.
W razie braku postanowień regulaminowych dotyczących zawieszenia
kształcenia przyczyny utrudniające lub uniemożliwiające kształcenie
powinny być brane pod uwagę przy przeprowadzaniu oceny
śródokresowej i przy wydawaniu decyzji o skreśleniu z listy doktorantów.

25 lutego 2022 r. - Biuro Prawne KRD ogłasza świadczenie pomocy prawnej
dedykowanej doktorantkom i doktorantom z Ukrainy oraz społeczności
akademickiej w Polsce i na Ukrainie, w szczególności w sprawach dotyczących
legalizacji pobytu i prawa uchodźczego.
3 marca 2022 r. - Opublikowanie Opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki
w sprawie możliwości zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej. MEiN
podziela stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta KRD w tej kwestii.
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Rzecznik Praw Doktoranta

18 marca 2022 r. - Opublikowanie opinii Rzecznika Praw Doktoranta KRD
w przedmiocie przyczyn skreślenia z listy doktorantów.
Główne wnioski opinii:
Ustawa PSWiN przewiduje dwa tryby skreślenia z listy doktorantów: tryb
obligatoryjny (art. 203 ust. 1), w którym decyzja administracyjna
o skreśleniu ma charakter związany i tryb fakultatywny (art. 203 ust. 1),
w którym decyzja administracyjna o skreśleniu ma charakter uznaniowy,
Katalog przesłanek do skreślenia z listy doktorantów przedstawiony
w przytoczonych ustępach ustawy jest katalogiem zamkniętym, co oznacza,
że nie jest możliwe wprowadzenie dodatkowych przesłanek w drodze
aktów wewnętrzuczelnianych.
19 marca 2022 r. - Opublikowanie opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki
w przedmiocie możliwości zatrudniania doktorantów kształcących się
wXszkołach doktorskich, w której MEiN podziela stanowisko Rzecznika Praw
Doktoranta KRD przedstawione w Opinii z dnia 9 grudnia 2021 r., dyktującej
o możliwości zatrudnienia doktoranta na umowę cywilnoprawną przez
podmiot prowadzący szkołę doktorską.
21 marca 2022 r. - Informacja o procedowaniu w Sejmie projektu ustawy
dotyczący przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. prowadzonych na tzw. „starych zasadach”.
Na dzień 31 marca 2022 r. do Rzecznika Praw Doktoranta KRD wpłynęło 94
spraw. Rzecznik jest włączony również do postępowań administracyjnych
iXsądowo-administracyjnych
dotyczących
spraw
doktoranckich,
wXszczególności w sprawach dotyczących oceny śródokresowej.
W każdy poniedziałek w godz. 19.00-20.00 za pośrednictwem MS Teams
organizowane są konsultacje z Rzecznikiem Praw Doktoranta bądź jego
zastępcą - Przewodniczącą Biura Prawnego KRD.
Rzecznik Praw Doktoranta oraz Przewodnicząca Biura Prawnego biorą udział
również w spotkaniach dotyczących kwestii związanych z kształceniem
doktoranckim na prośbę przedstawicieli samorządów doktoranckich.
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WAŻNE SPRAWY DOKTORANCKIE
PRZEWÓD A POSTĘPOWANIE WS. NADANIA STOPNIA DOKTORA
Obecnie ze względu na zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce istnieją dwie ścieżki ubiegania się o nadanie stopnia doktora:

Przewód doktorski

Postępowanie w sprawie
nadania stopnia doktora

Przewód doktorski to nie to samo
co postępowanie ws. nadania stopnia doktora.
Postępowania wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. to tzw. przewody
doktorskie, które prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych
(w szczególności ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki).
Na chwilę obecną postępowania te powinny zakończyć się do dnia
31.12.2022 r. Jednakże ze względu na to, iż projekt nowelizacji ustawy
w tym zakresie znajduje się aktualnie w Sejmie, to termin ten
prawdopodobnie zostanie wydłużony - do 31.12.2023 r.

Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania po 30 kwietnia 2019 r.
mamy do czynienia z tzw. postępowaniem w sprawie nadania stopnia
doktora, które toczy się na podstawie przepisów ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN).
Ustawodawca nie wprowadził żadnych terminów granicznych na wszczęcie
i zakończenie postępowania w stosunku do uczestników studiów
doktoranckich, którzy ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach
określonych w nowej ustawie (PSWiN).
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Przedłużenia Przewodów Doktorskich
Projekt ustawy dotyczący przedłużenia terminu zakończenia przewodów
doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. prowadzonych na tzw. „starych
zasadach” trafił 21.03 br. do Sejmu.

Szkoły Doktorskie - Przedłużenia
Podstawowe informacje dla uczestników Szkół Doktorskich:
Zgodnie z obowiązującą ustawą, kształcenie w szkołach doktorskich trwa
od 6 do 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie dłużej
jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły
doktorskiej.
W regulaminie szkoły doktorskiej powinny zatem znajdować się zasady
i tryb przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej.
Na gruncie obowiązującej ustawy, osoba kształcąca się w szkole
doktorskiej, przedłużająca termin na złożenie rozprawy zachowuje status
doktoranta i związane z nim uprawnienia, jednak z uwzględnieniem
czasowego ograniczenia niektórych z nich.
W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy doktorskiej,
doktorantowi/doktorantce przysługuje prawo do stypendium, jednak nie
dłużej niż przez łącznie 4 lat.
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Spotkania w Ministerstwie
2 lutego 2022 r. miało miejsce spotkanie Ministra Włodzimierza Bernackiego
z Przewodniczącym KRD, Rzecznikiem Praw Doktoranta KRD oraz
członkiem Zarządu KRD – Przewodniczącą Biura Prawnego KRD.
Na spotkaniu poruszone zostały kwestie dotyczące bieżących problemów
związanych z kształceniem doktorantów i doktorantek w szkołach doktorskich
i na studiach doktoranckich. Przedstawiciele KRD przedstawili również
informację o rozwoju instytucjonalnym KRD – powołaniu Biura Prawnego
KRD oraz związanymi z tą zmianą osiągnięciami i wyzwaniami.
Ponadto podczas spotkania reprezentanci KRD zostali zapewnieni o postępach
w pracy nad projektem ustawy w przedmiocie przedłużenia terminu
zakończenia wszczętych przewodów doktorskich.

(Od lewej: Jarosław Olszewski, Włodzimierz Bernacki, Barbara
Pietrzyk-Tobiasz, Wojciech Kiełbasiński)
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9 marca 2022 r. miało miejsce kolejne spotkanie Ministra Włodzimierza
Bernackiego z Przewodniczącym KRD oraz członkiem Zarządu KRD –
Przewodniczącą Biura Prawnego KRD.
Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz projektu
ustawy łagodzącej negatywne skutki ewaluacji, która jest procedowana
wXSejmie.

(Źródło: Profil Społecznościowy na Twitterze Ministra Włodzimierza
Bernackiego. Od lewej: Jarosław Olszewski, Barbara Pietrzyk-Tobiasz,
Włodzimierz Bernacki)
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POWOŁANIE DO ZESPOŁU DS. ROZWOJU
SYSTEMU OŚWIATY ORAZ SYSTEMU
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
23 lutego br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył powołania
członkom Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu
szkolnictwa wyższego i nauki.
Nominację do zespołu otrzymał przewodniczący Krajowej Reprezentacji
Doktorantów – mgr inż. Jarosław Olszewski.
Do zadań zespołu należy m.in.: analiza otoczenia prawnego systemów oświaty
oraz szkolnictwa wyższego i nauki, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi
Edukacji i Nauki propozycji zmian prawnych dotyczących tych systemów,
wXszczególności w zakresie dokonywania oceny jakości kształcenia
oraz
prowadzenia działalności naukowej.
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(Źródło: LINK)

Skład zespołu:
Przewodniczącym zespołu został dr. hab. Grzegorz Górski
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Mateusz Grochowski
prof. dr hab. Krystian Kiełb
dr Igor Kilanowski
mgr inż. Jarosław Olszewski
dr hab. Marcin Pałys, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Waldemar Paruch
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki
dr hab. Dariusz Surowik, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży
prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
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#FakeHunter
W środę 16.03 br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
którego punktem kulminacyjnym była konferencja prasowa, na której
uczestniczyli przedstawiciele KRD: Przewodniczący KRD Jarosław Olszewski,
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Wychodnik oraz Członek Zarządu
ds.XPrawnych Barbara Pietrzyk-Tobiasz.
Podczas konferencji Przewodniczący Jarosław Olszewski w swojej wypowiedzi
podkreślił, że to na społeczności naukowej ciąży niejako obowiązek dbania
o przekazywanie rzetelnych informacji oraz wskazywania sprawdzonych
źródeł. Przewodniczący zadeklarował w imieniu Doktorantów i Doktorantek,
że jako środowisko będziemy działać przeciwko wszelkiej dezinformacji.
Inicjatywę wspierają również: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Niezależne
Zrzeszenie Studentów, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
Rada Młodych Naukowców.

(Źródło: Profil społecznościowy na Facebooku Ministerstwa Edukacji i Nauki, 16.03.2022)
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I OTWARTE POSIEDZENIE ZARZĄDU
KRD KADENCJI 2022
W sobotę 26.02.2022 r. odbyło się I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów. Wydarzenie miało formę hybrydową. Część
stacjonarna miała miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym
Uniwersytetu Łódzkiego.
Współorganizatorami wydarzenia byli:
Uniwersytet Łódzki
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
I Otwarte Posiedzenie Zarządu rozpoczął Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski. Następnie głos
zabrali: Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Żądzińska,
prof.XLucyna Woźniak, Prorektor UM w Łodzi ds. Rozwoju Nauki oraz
Przewodniczący
Rady
Głównej
Nauki
Szkolnictwa
Wyższego
dr.Xhab.XMarcin Pałys. W swoich wystąpieniach wskazywali przede wszystkim
na wyjątkową sytuację, która wymaga od społeczności akademickiej pełnej
mobilizacji oraz wyrazu solidarności i pomocy z obywatelami Ukrainy.
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Podczas I Otwartego Posiedzenia Zarządu zorganizowano dwa panele
dyskusyjne:
1. Doktoranci z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim –
aktualne wyzwania i możliwe kierunki zmian.
Moderatorzy panelu:
mgr Sebastian Czechowicz
mgr Monika Wilanowska
Paneliści:
prof. dr hab. Janina File
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
dr Anna Gutowska-Ciołek
mgr Katarzyna Fedejko
2. Relacje doktoranta z promotorem.
Moderatorka panelu:
mgr Luiza Łańko
Paneliści:
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
Tomasz Piotrowski – Zastępca Dyrektora w Departamencie Nauki MEIN
mgr Wojciech Kiełbasiński - Rzecznik Praw Doktoranta KRD
Podczas debaty dodatkowo poruszono takie tematy jak:
pomoc obywatelom Ukrainy
kwestia przedłużeń przewodów doktorskich
kwestia podwyżek stypendiów doktoranckich
Następnego dnia członkowie szerokiego zarządu oraz zaproszeni goście
uczestniczyli w zorganizowanym szkoleniu dotyczącym umiejętności miękkich
oraz zasad budowania zespołu, poprowadzonego przez Panią Katarzynę Preidl
– Założyciel centrum szkoleniowo coachingowego BE-PRO.
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SMNS

W terminie 3.03 - 6.03.2022 r. odbył się projekt „Szkoła Młodego NaukowcaSamorządowca” w Zakopanem, realizowany przy wsparciu Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.
Był to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim, w ramach
którego przeprowadzono szkolenia oraz warsztaty z praktykami oraz
ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się
aktualnie w szkołach doktorskich. Projekt miał przede wszystkim za zadanie
zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak
również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie (dotyczące m.in.
efektywnego zarządzanie zespołem, czyXsztuki przemówień publicznych)
iXkompetencje twarde (w tym poznanie narzędzi IT wspomagających pracę
dydaktyczno-naukową oraz metod zarządzania dorobkiem naukowym
iXdanymi badawczymi).
Koordynator projektu: Małgorzata Kuczera
Lista szkoleniowców:
Szkolenia bazowe z zagadnień prawnych:
Barbara Pietrzyk-Tobiasz
dr Kamil Szpyt
dr Igor Kilanowski
Wojciech Kiełbasiński

Szkolenia uzupełniające:
dr Joanna Jancz
Katarzyna Patyrak
Sylwia Kuczera
Karolina Nowak
lek. Carlo Bieńkowski
Maciej Obcowski
Cezary Odrzygóźdź
Angelika Wilk
Jakub Szczepkowski
Katarzyna Fedejko
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Przeszkoleni doktoranci przekazali zdobytą wiedzę podczas spotkań
informacyjnych zorganizowanych w ośrodkach akademickich w całej Polsce.
Dotyczyły one zarówno aspektów prawnych, jak i organizacji kształcenia
wXSzkołach Doktorskich, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości
doktorantów w zakresie dotyczących ich regulacji prawnych, możliwości
rozwoju oraz promocji doktoranckiej ścieżki kariery.
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SPOTKANIA/KOMISJE

W pierwszym kwartale 2022 roku członkowie
Reprezentacji Doktorantów uczestniczyli m.in.
posiedzeniach:

Zarządu Krajowej
w następujących

26-27.01 - Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz
Komisji Zdrowia
27.01 - Posiedzenie Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10.02 - Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
23.02 - Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji
Zdrowia
08.03 - Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
30.03 - Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
31.03 - Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wolności Nauki
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów spotkał się również z:
Radą Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk - 3 luty
Przedstawicielami Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii
Nauk - 30 marzec
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POMOC DLA UKRAINY
SOS UKRAINA

W związku z agresją ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i trwający
konflikt zbrojny, Krajowa Reprezentacja Doktorantów utworzyła wydarzenie,
na którym publikowane są najistotniejsze informacje dotyczące pomocy
udzielanych przez organizacje akademickie dla obywateli Ukraińskich.
Link do wydarzenia na Facebook'u:
SOS UKRAINA
Ponadto uruchomiliśmy specjalny adres email, na który można wysyłać
zgłoszenia z prośbą o pomoc lub inne informację związane z pomocą
społeczności ukraińskiej:

sos_ua@krd.edu.pl
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Pomoc Biura Prawnego
Wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantek i doktorantów z Ukrainy oraz
społeczności akademickiej w Polsce i na Ukrainie, Biuro Prawne KRD oferuje
pomoc prawną dedykowaną tym osobom, w szczególności w sprawach
dotyczących legalizacji pobytu i prawa uchodźczego.
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu
naXadres mailowy: rzecznik@krd.edu.pl

Wspólne Stanowiska
Krajowa Reprezentacja Doktorantów brała udział w opracowaniu wspólnych
stanowisk środowiska akademickiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej
naXUkrainę.
Stanowiska podpisali również:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Akademia Nauk
Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
Konferencja Zawodowa Rektorów Szkół Polskich
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Młodych Naukowców
Dokumenty przedstawione są na następnych stronach.
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Zbiórka Charytatywna
Krajowa Reprezentacja Doktorantów uruchomiła zbiórkę charytatywną
naXrzecz Ukrainy, której punktem kulminacyjnym będzie koncert pt. „Bratnie
Narody”. Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. o godzinie 20:00 w Auli
Kryształowej SGGW w Warszawie. Koncert będzie również transmitowany
wXnaszych mediach społecznościowych.
W tym trudnym czasie pragniemy podkreślić naszą wspólną więź z Ukrainą
poprzez przestrzeń kulturową, jaką jest muzyka folkowa, która wywodzi się
zXmuzyki ludowej. Na scenie wystąpią między innymi Ludowy Zespół
Artystyczny Woda na Młyn. Dochód uzyskany podczas zbiórki online oraz
koncertu zostanie w całości przekazany organizacji "Charity fund human"
(USREOU 43375813). Zaproszenie na koncert otrzyma pierwsze 100 osób,
które przekaże datek powyżej 100zl.
Link do wydarzenia na Facebook'u:
#HELP4UKRAINE
Link do zbiórki:
ZRZUTKA

27

PATRONATY

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neuro-Logiczni”
Data: 12-13 marca 2022 r.
Organizator: Studenckie Koła Naukowe: Neurologii, Neurochirurgii
i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Strona www: LINK
„Neuro-Logiczni” była organizowaną po raz pierwszy konferencją naukową
oXtematyce neurologicznej, neurochirurgicznej i psychiatrycznej dla studentów
kierunków medycznych, młodych lekarzy i doktorantów. Do tematów
przewodnich konferencji należały współczesne wyzwania związane z COVID-19
w dziedzinie neurologii, neurochirurgii oraz psychiatrii, nowoczesne techniki
diagnostyczne i zabiegowe oraz diagnostyka chorób rzadkich u dzieci
iXdorosłych. Ponadto, w ramach konferencji odbyły się warsztaty, w tym
symulacja pacjenta z udarem niedokrwiennym na nowoczesnych fantomach
wXlubelskim Centrum Symulacji Medycznej. Dodatkowo, wydarzeniu
towarzyszyła seria webinariów o tematyce neurologicznej transmitowanych
przez platformę Facebook. To wydarzenie o profilu edukacyjno-naukowym
umożliwia studentom stawianie pierwszych kroków w środowisku naukowym,
zaś młodym lekarzom i doktorantom zdobyć doświadczenie niezbędne
wXbudowaniu dorobku naukowego.
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PATRONATY

Targi Pracy Branży Life Science „Spotkaj Swojego Pracodawcę”
Data: 30 marca 2022 r. – 2 kwietnia 2022 r.
Organizator: Studenci Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Strona www: LINK
Targi Pracy Branży Life Science „Spotkaj Swojego Pracodawcę” to wydarzenie
tworzone z pasją przez studentów Politechniki Warszawskiej stanowiące
przestrzeń ułatwiającą kontakt między pracodawcą a studentami - przyszłymi
pracownikami. Tegoroczna, trzecia edycja targów Spotkaj Swojego
Pracodawcę, odbyła się online i stacjonarnie w budynku Centrum Zarządzania
Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W trakcie
wydarzenia odbyły się liczne prelekcje, warsztaty, kursy, sesje Q&A oraz wiele
innych atrakcji. Targi pracy są tworzone z myślą o przyszłości studentów
wXodnalezieniu swojej ścieżki kariery.
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PATRONATY

1st International PhD Student's Conference at the University of Life
Science in Lublin: Environment-Plant-Animal-Product
Data: 26.04.2022 r.
Organizator: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Strona www: LINK
Międzynarodowa Konferencja Doktorantów organizowana przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie odbędzie się po raz pierwszy. To doskonała okazja do
prezentacji aktualnych badań z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych,
wymiany poglądów i doświadczeń naukowych, a także do nawiązania
interdyscyplinarnej współpracy. W programie Konferencji przewidziane jest
wystąpienie plenarne zaproszonego Gościa z zagranicy, wystąpienia ustne
iXpostery doktorantów z Polski i z zagranicy oraz konkurs na najlepszą
prezentację ustną na temat „Sztuczna Inteligencja w naukach przyrodniczych
iXtechnicznych”. Adresatami przedsięwzięcia są Doktoranci Szkół Doktorskich
zXuczelni krajowych i zagranicznych, doktoranci studiów II stopnia, kandydaci
do szkół doktorskich. Współorganizatorem Konferencji jest Samorząd
Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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PATRONATY

MKDUS 2.0 (Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów
Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0)
Data: 22-24.06.2022 r.
Organizator: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego,
Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rada
Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Strona www: LINK
II Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego
2.0 skierowana jest do wszystkich doktorantów, którzy odbywają kształcenie
zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach wyższych. Konferencja
podzielona jest na trzy panele tematyczne obejmujące nauk ścisłe
iXprzyrodnicze, humanistyczne oraz społeczne. Wszyscy doktoranci otrzymają
możliwość opublikowania artykułu naukowego w monografii pokonferencyjnej
wydanej przez Wydawnictwo Fundacja Centrum Badań Socjologicznych
znajdującym się na liście ministerialnej.
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PATRONATY

VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów
Nauk o Życiu BioOpen
Data: 7-8 kwietnia 2022 r.
Organizator: Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Strona www: LINK
Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2022 r.
wXtrybie online. Celem wydarzenia jest stworzenie możliwości prezentacji
własnych wyników badań przez młodych naukowców, dyskusji na tematy
naukowe, wymiany doświadczeń inawiązania współpracy przez młodych
badaczy. Zagadnienia przedstawiane na Konferencji BioOpen będą
obejmowały tematykę związaną z biotechnologią,biochemią, biofizyką,
mikrobiologią, immunologią, genetyką, ekologią, ochroną środowiska oraz
COVID 19. Poprzednie sześć edycji Konferencji BioOpen spotkało się z bardzo
dużym zainteresowaniem uczestników. Co roku zaproszenia na Konferencję
BioOpen przyjmują wybitni specjaliści w dziedzinach nauk o życiu, oferując
młodym naukowcomniepowtarzalną okazję do wysłuchania inspirujących
wykładów oraz zapoznania się z ważnymi wynikami badań.
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KALENDARZ WYDARZEŃ

26.02.22

I OPZ

on-line

3-6.03.22
Szkoła Młodego
Naukowca-Samorządowca

Zakopane

23-25.09.22
III OPZ

Gdańsk

KALENDARZ
WYDARZEŃ

17.10-07.11.22
Work&Science
FORUM

Wirtualne targi
pracy dla Młodych
Naukowców

24-26.06.22

Zjazd
nadzwyczajny
i II OPZ

Białystok

18-20.11.22

Model
Funkcjonowania
Szkół Doktorskich
Konkurs
ProDok ProPan

Warszawa

9-10.12.22

Zjazd
sprawozdawczowyborczy
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KONTAKT
Przewodniczący KRD
mgr inż. Jarosław Olszewski - jaroslaw.olszewski@krd.edu.pl
Wiceprzewodnicząca KRD/koordynator ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mgr inż. Jolanta Krupa - jolanta.krupa@krd.edu.pl
Wiceprzewodnicząca KRD/koordynator ds. Organizacji Wydarzeń
mgr Katarzyna Wychodnik - katarzyna.wychodnik@krd.edu.pl
Sekretarz KRD
mgr Aleksandra Lewandowska - aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl
Rzecznik Prasowy KRD
mgr inż. Jakub Zielonka - jakub.zielonka@krd.edu.pl
Koordynator ds. Prawnych
mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz - barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl
Koordynator ds. Szkół Doktorskich
mgr Luiza Łańko - luiza.lanko@krd.edu.pl
Rzecznik Praw Doktoranta
mgr Wojciech Kiełbasiński - rzecznik@krd.edu.pl
Patronaty i Promocje
promocja@krd.edu.pl

ul. Nowogrodzka 12 lok. 6
00-511 Warszawa
tel.: 502 210 672
e-mail: sekretariat@krd.edu.pl
NIP: 7010333304 | REGON: 145989820

