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28 marca Krajowa Reprezentacja Doktorantów powołała Komisję Statutową,
w której skład wchodzą: Michał Goszczyński (Przewodniczący Komisji
Statutowej),  Grzegorz Zębik, Malwina Tkacz, Monika Wilanowska, Sebastian
Czechowicz.

12 kwietnia powołano zespół ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu, w skład
którego wchodzą: Katarzyna Fedejko, Milena Trojanowska, Monika
Wilanowska, Michał Lech oraz Ewa Zając. Osobą odpowiedzialną za prace
zespołu jest Sebastian Czechowicz - Pełnomocnik Zarządu KRD
ds.xPrzeciwdziałania Wykluczeniu.

15 maja, do istniejącego już zespołu ds. Promocji i Mediów, powołano
Małgorzatę Kubiak, która dodatkowo będzie pełnić obowiązki przewodniczącej
tego zespołu jak również funkcję zastępcy Rzecznika Prasowego Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.

30 maja powołano zespół ds. Współpracy Międzynarodowej, w skład którego
wchodzą: Aygun Kam, Kaja Kirsnowska, Karolina Janikowska, Daria Gigola,
Weronika Daniłowska, Anzhelika Savchuk, Mateusz Cierniak, Olga Sierawska, 
 Paulina Kamińska, Miriam Tomczak. Osobą odpowiedzialną za prace zespołu
jest Dominik Delczyk - Pełnomocnik Zarządu KRD ds. Współpracy
Międzynarodowej.

REKRUTACJA / NABORY
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9 kwietnia 2022 r.  - przedstawienie interpretacji Ministerstwu Edukacj i Nauki
w przedmiocie stosowania i interpretacji przepisu art. 209 ust. 1a ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki: LINK
 

Rzecznik Praw Doktoranta
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19 kwietnia 2022 r. - wystosowanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki pisma w
sprawie zatrudnienia doktorantów w szkołach doktorskich w godzinach
nadliczbowych.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki: LINK

Utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego jest każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
wxjakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia. Twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste
ixmajątkowe;
Rozprawa doktorska stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego
oxszczególnym charakterze, który wyraża się w jego sporządzaniu pod
nadzorem naukowym promotora;
Fakt przygotowywania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo
pod opieką promotora i promotora pomocniczego nie oznacza, że
powstały w ten sposób utwór jest utworem współautorskim w rozumieniu
przepisów prawa autorskiego. Co za tym idzie, w takiej sytuacji co do
zasady promotorowi nie przysługują prawa autorskie do sporządzonej
dysertacji;
Przypisywanie sobie autorstwa dzieła innej osoby, w tym rozprawy
doktorskiej stanowi nie tylko naruszenie praw autorskich twórcy, ale
również naruszenie jego dóbr osobistych;

26 kwietnia 2022 r. - Opublikowanie opinii Rzecznika Praw Doktoranta KRD                  
przedmiocie praw doktoranta do rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego.

Główne wnioski opinii: 

https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Odpowiedz-MEiN-na-pismo-RPD-KRD-ws.-interpretacji-art.-209-ust.-1a-PSWiN.pdf
https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Odpowiedz-MEiN-zatrudnienie-w-godzinach-nadliczbowych.pdf
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22 maja 2022 r. - opinią Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie
procedury uchwalenia regulaminu szkoły doktorskiej.

Główne wnioski opinii:

Zważywszy w szczególności na związane z przyjęciem nowego regulaminu
szkoły doktorskiej konsekwencje dla doktorantów i innych członków
społeczności akademickiej - trzeba stwierdzić, że termin 5 miesięcy
wskazany w art. 205 ust. 2 PSWiN dotyczy uchwalenia regulaminu po
uzgodnieniu jego treści z samorządem doktorantów w trybie określonym
wxart. 205 ust. 3 PSWiN;
W ocenie Rzecznika Praw Doktoranta KRD finalne przyjęcie regulaminu
szkoły doktorskiej (tj. po uzgodnieniu z samorządem doktorantów)
powinno nastąpić najpóźniej do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego;

20 czerwca 2022 r. - RZECZNICY W OGNIU PYTAŃ. Debata online, na której
Rzecznik Praw Doktoranta Wojciech Kiełbasiński oraz Zastępca Rzecznika
Praw Doktoranta Barbara Pietrzyk-Tobiasz odpowiadali na pytania zadawane
przez doktorantów. Na spotkaniu było ponad 100 osób.

Na dzień 31 czerwca 2022 r. do Rzecznika Praw Doktoranta KRD  wpłynęło 197
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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POSTULATY KRD

zmiany w art. 190 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
ixnauce (PSWiN);
zmiany umożliwiające zawieszenie kształcenia/przerwy w kształceniu
wxprzypadku innym niż określony w art. 204 ust. 3 PSWiN.
wypłata świadczeń w okresie zawieszenia kształcenia oraz w razie choroby
doktoranta;
kwestia wysokości stypendium doktoranckiego (z uwzględnieniem art. 209
ust. 1a PSWiN oraz zakazu z art. 209 ust. 10 PSWiN);
 przedłużenie terminu wygaszenia studiów doktoranckich;
 mLegitymacja doktorancka;
 Rzecznik Praw Doktoranta KRD w przepisach PSWiN;

22 kwietnia wystosowano do Ministerstwa Edukacji i Nauki pismo w sprawie
kluczowych kwestii dotyczących społeczności doktoranckiej i kształcenia
doktoranckiego.

 W przedmiotowym piśmie podniesione zostały następujące kwestie: 

Są to wiodące kwestie lecz nie jedyne jakie zostały przedstawione
Ministerstwu. Wystosowane pismo w całości jest dostępne na stronie KRD:
LINK

W odpowiedzi Krajowa Reprezentacja Doktorantów otrzymała odpowiedź:
LINK

https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Postulaty-Krajowej-Reprezentacji-Doktoranto%CC%81w-dotyczace-zmian-ustawodawczych-w-regulacjach-z-zakresu-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauki.pdf
https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Odpowiedz-na-pismo-KRD-kluczowe-kwestie-dla-doktorantow1-1.pdf
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WAŻNE SPRAWY DOKTORANCKIE

Przedłużenia Przewodów Doktorskich

10 maja  2022 roku Prezydent RP podpisał projekt nowelizacji ustawy
wxzakresie terminów zakończenia otwartych "na starych zasadach"
przewodów doktorskich. W następstwie czego, ostateczna data zamknięcia
tych przewodów została przesunięta do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Cała informacja znajduje się na stronie - LINK (Punkt 5).

 Wsparcie doktorantów z niepełnosprawnościami 

Doktorant posiadający o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, o którym w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
zxniepełnosprawnościami, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości
zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.

Przerwy w kształceniu w Szkole Doktorskiej

Prawo do przerwy wypoczynkowej: 8 tygodni w ciągu roku akademickiego

możliwość wykorzystania w dowolnym momencie kształcenia - nie tylko
w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
nie ma konieczności wykorzystywania przerwy wypoczynkowej
wxjednym kawałku;
konieczność zawiadomienia Dyrektora Szkoły Doktorskiej o chęci
skorzystania z przerwy wypoczynkowej;

Zawieszenie kształcenia na wniosek doktoranta w związku z rodzicielstwem

na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz
urlopu rodzicielskiego;
Dyrektor Szkoły Doktorskiej nie ma prawa odmówić udzielenia
zawieszenia kształcenia;

Inne przypadki zawieszenia mogą być wyróżnione w regulaminie Szkoły
Doktorskiej

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-maju-2022-r,53213
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Podmioty uprawnione do udziału w programie Doktorat Wdrożeniowy
wxramach stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Podmioty uprawnione do udziału w
programie Doktorat Wdrożeniowy

Uczelnie Akademickie

Instytuty Naukowe Polskiej Akademii Nauk

Instytuty Badawcze

Międzynarodowe Instytuty Naukowe utworzone na podstawie odrębnych
ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymanie Stopnia Doktora

Na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN) obecnie
wszczynane są postepowania w sprawie nadania stopnia doktora. Zastąpiły
one dotychczasowe przewody doktorskie.

PSWiN nie przewiduje żadnych terminów granicznych na wszczęcie
ixzakończenie tego postępowania - niezależnie od odbywanego trybu
kształcenia (szkoła doktorska/studia doktoranckie).

Zgodnie z PSWiN postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna
się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt
1–3 albo ust. 2 ustawy.
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Granty KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów otrzymała możliwość kontynuowania
dwóch kluczowych dla społeczności doktoranckie projektów.

LAPD 2.0

Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0 to kontynuacja zeszłorocznego
projektu o tym samym tytule. Jego celem jest zwiększanie świadomości
prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego
i nauki dzięki powoływaniu Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

SMNS

Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca. Dzięki zdobytemu dofinasowaniu
po raz kolejny będziemy mogli zorganizować cykl szkoleń skierowanych do
przedstawicieli środowiska doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą
działalnością samorządową. Głównym zadaniem projektu jest zwiększenie
świadomości w zakresie rzeczywistości prawnej dotyczącej Szkół Doktorskich,
a także rozwój umiejętności miękkich i kompetencji twardych. 
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Gala popularyzacji

23 kwietnia na Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
odbyła się finałowa gala projektu popularyzacjanieboli. Prowadzącym był
znany prezenter telewizyjny Radosław Brzózka, którego pasją jest
popularyzacja nauki. Obecnie prowadzi m.in. program „Stacja innowacja”
wxTVP Polonia, w którym pokazuje najbardziej innowacyjne projekty polskich
startupów i naukowców. W przeszłości prowadził autorski program „Jak to
działa?”, w którym tłumaczył od podstaw zarówno te najprostsze, jak i całkiem
skomplikowane zjawiska w nauce, przyrodzie i technologii.

Podczas gali wyłoniono zwycięzców I edycji konkursu popularyzacjanieboli.
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali projekt popularyzacjanieboli.
Podsumowanie projektu znajduje się na stronie projektu: LINK

https://popularyzacjanieboli.pl/2022/06/02/podsumowanie/


19 maja odbyło się zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych.

Spotkanie otworzył panel „Solidarni z Ukrainą”. Rozmawiano o sposobach
pomocy jakie uczelnie i instytuty naukowe niosą studentom i pracownikom
naukowym z Ukrainy.
W drugim dniu obrad dyskutowano m.in. o ewaluacji jednostek naukowych.
Prezentację dotyczącą diagnozy i perspektyw tej niezwykle istotnej obecnie
kwestii przedstawił prof. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego Łukasiewicza.

W obradach uczestniczył przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
- mgr inz. Jarosław Olszewski.
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KRPUT



W dniach 7-8 czerwca Krajowa Reprezentacja Doktorantów brała udział
wxbardzo ciekawym wydarzeniu organizowanym cyklicznie przez Perspektywy
- Perspektywy Women in Tech Summit 2022. 

Wydarzenie to ściągnęło do centrum wystawowego Expo XXI w Warszawie
tysiące młodych, zdolnych osób nie tylko z Polski, ale także z różnych zakątków
świata. Inspirujące przemowy, wartościowe warsztaty i indywidualne spotkania
ze specjalistami pozwoliły na zdobycie cennych informacji oraz doświadczeń
wxbranży technologicznej i IT (i nie tyko).
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Perspektywy WOMEN IN TECH



Atmosfera stworzona przez organizatorów podczas tego wydarzenia zachęcała
do nawiązywania nowych kontaktów i szukania możliwości współpracy.

Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów
ixstudentek zainteresowanych zarówno naszą działalnością, jak i możliwością
robienia doktoratu w Polsce. 
 
Zachęcamy Doktorantki i Doktorantów, a także Naukowczynie i Naukowców do
śledzenia profilu Perspektywy Women in Tech i wzięcia udziału
wxprzyszłorocznej edycji Perspektywy Women in Tech Summit.
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W dniach 10-11 czerwca 2022 r. w Wilnie odbyło się coroczne posiedzenie 
 delegatów reprezentujących podmioty będące członkami Eurodoc, w trakcie
którego wybierane są nowe władze Eurodoc oraz dyskutowane są kwestie
mające szczególne znaczenie dla tej organizacji. Obrady odbywały się w formie
hybrydowej. Krajową Reprezentację Doktorantów na tegorocznych obradach
reprezentowali: mgr Natalia Greniewska oraz mgr Dominik Delczyk.
Obserwatorem w sposób zdalny był mgr inż. Kamil Wilk.

W trakcie zjazdu przeprowadzone zostały wybory, które wyłoniły nowy zarząd
w składzie: prezydent - Oleksandr Berezko (RMU, Ukraina), wiceprezydent -
Sebastian Dahle (YAS, Słowenia), skarbniczka - Danila Rijavec (YAS, Słowenia),
sekretarz - Nicola Dengo (ADI, Włochy), członkinie zarządu - Patrizia Ferrante
(ADI, Włochy) i Joanna Rutkowska (PNN, Holandia). W ubiegłej kadencji funkcję
prezydent Eurodoc sprawowała Agnieszka Żyra, która na to stanowisko
wybrana została jako przedstawicielka Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Poza oficjalną częścią wydarzenia uczestnicy posiedzenia mieli możliwość
wymiany poglądów i doświadczeń w sprawach szczególnie istotnych dla
środowiska doktoranckiego, skosztowania lokalnych, litewskich potraw
ixnapojów oraz wspólnego zwiedzenia wileńskiej starówki.

14

EURODOC



zmianach legislacyjnych w szkolnictwie wyższym i nauce,
wykluczeniach doktorantów z niepełnosprawnościami i doktorantów
obcojęzycznych,
możliwościach pomocy doktorantom z Ukrainy,
formach współpracy z samorządami lokalnymi i porozumieniami.

14 maja, dzięki uprzejmości władz i Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, w murach Wydziału Prawa i Administracji, odbyliśmy
robocze posiedzenie Zarządu.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy m.in o:
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Robocze posiedzenie Zarządu KRD



II OTWARTE POSIEDZENIE ZARZĄDU
KRD KADENCJI 2022

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego
wxBiałymstoku
Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

TVP3 Białystok
Polskie Radio Białystok

W sobotę 25.05.2022 r. w murach Politechniki Białostockiej odbyło się II
Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Wydarzenie rozpoczął Przewodniczący KRD mgr Jarosław Olszewski.
Następnie głos zabrali Pani Rektor Politechniki Białostockiej - dr hab. inż.
Marta Kosior-Kazberuk, Prorektor ds. Nauki i współpracy
międzynarodowej UwB - prof. dr hab. Izabela Święcicka,  Sekretarz
Województwa Podlaskiego - Tomasz Szeweluk.

Współorganizatorami wydarzenia byli:

Patron strategiczny - Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

Patroni medialni:

16

Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka
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Podczas II Otwartego Posiedzenia Zarządu zorganizowano dwa panele
dyskusyjne:

1. 3 lata szkoły doktorskiej – doświadczenia i perspektywy

Moderator: mgr Sebastian Czechowicz

Paneliści:
Dyrektor Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Izabela Stępień,
Specjalista ds. Prawa szkolnictwa wyższego i nauki dr Łukasz Kierznowski,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB dr hab. Ewa Gruszewska
prof. UwB,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB dr hab. Anna Nosek
prof. UwB,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB dr hab.
Monika Naumowicz prof. UwB,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Michał
Kuciej,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dr hab.
Justyna Franc Dąbrowska, prof. SGGW.

2. Efekty ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia
doktorantów

Moderator: mgr Natalia Greniewska

Paneliści:
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej,
prof. dr hab. Izabela Święcicka – Prorektor ds. Nauki i współpracy
międzynarodowej UwB,
dr Diana Dajnowicz-Piasecka z Rady Młodych Naukowców,
prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB,
mgr inż. Michał Gajda, Prezes Zarządu Fundacji CRE8.

Ważnym punktem podczas obrad było podpisanie Podlaskiego
Porozumienia Doktorantów. Podpisy pod oficjalnym dokumentem złożyli:
Przewodniczący URSD Politechniki Białostockiej mgr inż. Piotr Golonko oraz
Przewodniczący USRD Uniwersytetu w Białymstoku mgr Przemysław
Brzozowski.

Ostatnim punktem w planie były rozmowy na temat istotnych zmian
wxstatucie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
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Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka

Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka

Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka
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Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka

Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka

Fot. Piotr Awryniuk, Politechnika Białostocka



SPOTKANIA/KOMISJE
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W drugim kwartale 2022 roku członkowie Zarządu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów uczestniczyli m.in. w następujących posiedzeniach:

05.04 - Posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży

06.04 - Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Nauki I Młodzieży oraz Komisji
Gospodarki Morskiej i Żeglugi

07.04 - posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży

14.04 - Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.05 - Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25.05 - Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

09.06 - Posiedzenie podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

09.06 - Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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#HELP4UKRAINE

Muzyczna Fabryka MCEiRS w Goniądzu
Natalia Nikolyuk
Woda na Młyn
Bartosz Madej
PROMNI

Krajowa Reprezentacja Doktorantów uruchomiła zbiórkę charytatywną
naXrzecz Ukrainy, której punktem kulminacyjnym był koncert pt. „Bratnie
Narody”. Wydarzenie odbyło się 23 kwietnia 2022 r. o godzinie 20:00 w Auli
Kryształowej SGGW w Warszawie.

Zbiórka pieniędzy zakończyła się pod koniec maja. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom. Podziękowania również składamy Warszawskiemu
Porozumieniu Doktorantów za pomoc i przeprowadzenie licytacji
charytatywnych. Wspólnie na portalu zrzutka.pl udało się zebrać kwotę
wXwysokości 5 197 zł.

Podczas koncertu "Bratnie Narody" zagrali następujący artyści:

Patroni honorowi:
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Jak zaplanować proces badawczy?
Prowadzenie badań w naukach o zarządzaniu
Publikowanie tekstów naukowych
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych pod kątem prac
zxzakresu procesów zarządzania
Triangulacja metod badawczych
Budowanie marki osobistej naukowca
Jak zaplanować i przeprowadzić przegląd literatury?

W ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów odbędą się
m.in. następujące warsztaty:

 
Spotkania poprowadzą m.in: prof. dr hab. Wojciech Dyduch, prof. dr hab.
Mieczysław Morawski, dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB, dr hab. inż.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, dr hab. Magdalena Sobocińska, prof.
UEW, dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ, dr hab. Regina Lenart-Gansiniec,
prof. UJ
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PATRONATY

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

Data: 13-14 maja 2022 r.

Organizator: Akademia WSB

Strona www: LINK

https://bit.ly/36PE5Iw


prof. dra hab. Ryszarda Jakubczaka pt. „Bezpieczeństwo narodowe
wxświetle współczesnych uwarunkowań. Kierunki badań”
prof. dra hab. Mirosława Sułka pt. "Ocena bezpieczeństwa państw
zxwykorzystaniem metod potęgometrycznych"

Konferencja umożliwi młodym naukowcom rozwinięcie zainteresowań oraz
wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Ma również na celu stworzenie
płaszczyzny integracji środowisk doktoranckich umożliwiającej współpracę,
wymianę poglądów i doświadczeń, a także przedstawienie wyników własnych
badań doktorantów, prowadzonych w dyscyplinie naukowej nauki
oxbezpieczeństwie.

Konferencję uświetnią wystąpienia wybitnych specjalistów:
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PATRONATY

 II Konferencja Naukowa Doktorantów 
nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa

Data: 11 czerwca 2022 r.

Organizator: Akademia WSB, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB

Strona www: LINK

https://wsb.edu.pl/ii-konferencja-naukowa-doktorantow-nt-wybrane-problemy-badan-bezpieczenstwa/o-konferencji


Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed
ma na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz
stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości.
Wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom
młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak
ixpoglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań
może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność
konferencji stanowi również dodatkowe kryterium zwiększające obszar
tematyczny wydarzenia.
Konferencja skierowana jest do młodych naukowców i doktorantów, których
obszar zainteresowań naukowych obejmuje dziedziny nauk: medycyna,
farmacja, biotechnologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, biochemia i nauki
pokrewne. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły
wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami.
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PATRONATY

III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów 
Uczelni Medycznych - DocUMed

Data: 8-10 czerwca 2022 r.

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Strona www: LINK

http://doc.umed.pl/


Celem „Dnia Doktoranta UMCS” jest integracja środowiska młodych badaczy,
nawiązywanie współpracy oraz rozwój działalności naukowej doktorantów.
Program wydarzenia obejmuje wykłady eksperckie i debaty o zróżnicowanej
tematyce oraz wystąpienie przedstawicieli Krajowej Reprezentacji
Doktorantów dotyczące aktualnych problemów doktorantów w Polsce.
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PATRONATY

Dzień Doktoranta Uniwersytetu
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

Data: 27 czerwca 2022 r.

Organizator: Koło Naukowe Szkół Doktorskich UMCS, Samorząd Doktorantów
UMCS

Strona www: LINK

https://fb.me/e/1Wqe7wY8U


Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę
doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy
punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki
ixtechniki.
Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ
na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne
technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów
pasywnych.
Jako prelegentów zapraszamy studentów z całego kraju. Zapraszamy młodych
naukowców zajmujących się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia,
biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska.
Dodatkowo wykłady wygłoszą przedstawiciele firm o działalności
prośrodowiskowej oraz pracownicy naukowi z gdańskich uczelni wyższych.
Rolą zaproszonych gości będzie popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych
technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska.
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PATRONATY

VII Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja 
Ochrony Środowiska (IAKOŚ)

Data: 22-23 września 2022 r.

Organizator: Politechnika Gdańska

Strona www: LINK

https://pg.edu.pl/iakos


Pierwszy dzień konferencji zostanie poświęcony tematyce LegalTech, drugi –
tematyce FinTech. Organizatorzy zakładają, iż wydarzenie zyska aprobatę
ixzainteresowanie młodych naukowców z zakresu dyscyplin naukowych
obejmujących: nauki prawne, ekonomię i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości,
a także kierunków technicznych. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia, a także
nadania mu charakteru praktycznego Organizatorzy planują również
uczestnictwo przedstawicieli firm technologicznych oraz związanych
zxfinansami.
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PATRONATY

I Ogólnopolski Kongres Młodych Naukowców
LegalTech&FinTech

Data:  21-22 maja 2022 r.

Organizator:  Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego

Strona www: LINK

https://fb.me/e/2AsGyYRtZ
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W wyniku zmiany prawa w Polsce zmieniła się obecnie klasyfikacja dyscyplin
naukowych i na liście pojawiła się łączona dyscyplina „Inżynieria lądowa
ixtransport”. Ta zmiana znalazła odzwierciedlenie w programie wyżej
wymienionych wydarzeń, ponieważ na konferencji i sympozjum z sukcesem
prezentowane są nie tylko referaty całkowicie powiązane z transportem, ale
również referaty poświęcone infrastrukturze transportowej. Oba wymienione
wydarzenia należy rozpatrywać jako kompleksową ofertę wymiany myśli
naukowej, ponieważ wzajemnie się uzupełniają, a wielu naukowców
uczestniczy jednocześnie w sympozjum oraz konferencji.
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PATRONATY

XIV International Scientific Conference oraz XI International
Symposium of Young Researchers TRANSPORT PROBLEMS

Data: 27 czerwca 2022 r. – 1 lipca 2022 r.

Organizator:  Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej

Strona www: LINK

https://tp.konferencje.polsl.pl/new_site/


Od piętnastu lat zrzeszamy doktorantów i młodych naukowców
reprezentujących Uczelnie Wyższe z całej Polski, realizujących swoje badania
wxzakresie chemii, nauk przyrodniczych, biologii, medycyny oraz fizyki i nauk
technicznych. 
Wieloletnia tradycja tych seminariów umożliwia młodym adeptom nauki
wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych, a przede wszystkim umożliwia
nawiązanie kontaktów i zapoczątkowanie współpracy międzyuczelnianej już na
początku kariery naukowej.
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PATRONATY

XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Data: 20-22 czerwca 2022 r.

Organizator:  Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Strona www: LINK

http://www.ksd.umk.pl/
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DOKTORANCKI SUPPORT

mgr Sebastian Czechowicz 
mgr Monika Wilanowska 
mgr Katarzyna Fedejko 
mgr Milena Trojanowska
mgr Ewa Gracjana Zając
mgr inż. Michał Lech

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, Zespół ds. Przeciwdziałania
wykluczeniu uruchamił Doktorancki Support. W ramach tego projektu
udzielamy koleżeńskiego wsparcia i doradzamy podjęcie właściwych kroków
doktorantom i doktorantkom, którzy doświadczają różnych przejawów
wykluczenia lub nierównego traktowania.

Jeżeli zmagasz się z powyższymi zjawiskami i chcesz o tym porozmawiać,
skontaktuj się z Nami za pośrednictwem specjalnej skrzynki mailowej:

doktorancki_support@krd.edu.pl

W skład Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu wchodzą:

https://www.facebook.com/sebastianczechowicz95?__cft__[0]=AZVXjr5gpZNYDM3vt_3ozILOeSrmli7bNY8cGDie6YafH8k0z5adtweva1qfkBOodlVyyI-Vs27JaM4UaG8yX__8BYFi4q0vWaioDoZINxGv6RGoXcbeoKrhZ_qzTptKpnvdywMURHIVehrBkw9ZqFiJ0YUV3farlp3uAncLIgfygZzWN3xhFBxK3XivRP3RHnDNK0kRxlJbcwQIagK9OpXl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monika.wilanowska.1?__cft__[0]=AZVXjr5gpZNYDM3vt_3ozILOeSrmli7bNY8cGDie6YafH8k0z5adtweva1qfkBOodlVyyI-Vs27JaM4UaG8yX__8BYFi4q0vWaioDoZINxGv6RGoXcbeoKrhZ_qzTptKpnvdywMURHIVehrBkw9ZqFiJ0YUV3farlp3uAncLIgfygZzWN3xhFBxK3XivRP3RHnDNK0kRxlJbcwQIagK9OpXl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/katarzyna.fedejko?__cft__[0]=AZVXjr5gpZNYDM3vt_3ozILOeSrmli7bNY8cGDie6YafH8k0z5adtweva1qfkBOodlVyyI-Vs27JaM4UaG8yX__8BYFi4q0vWaioDoZINxGv6RGoXcbeoKrhZ_qzTptKpnvdywMURHIVehrBkw9ZqFiJ0YUV3farlp3uAncLIgfygZzWN3xhFBxK3XivRP3RHnDNK0kRxlJbcwQIagK9OpXl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/milena.trojanowska.12?__cft__[0]=AZVXjr5gpZNYDM3vt_3ozILOeSrmli7bNY8cGDie6YafH8k0z5adtweva1qfkBOodlVyyI-Vs27JaM4UaG8yX__8BYFi4q0vWaioDoZINxGv6RGoXcbeoKrhZ_qzTptKpnvdywMURHIVehrBkw9ZqFiJ0YUV3farlp3uAncLIgfygZzWN3xhFBxK3XivRP3RHnDNK0kRxlJbcwQIagK9OpXl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/egzajac?__cft__[0]=AZVXjr5gpZNYDM3vt_3ozILOeSrmli7bNY8cGDie6YafH8k0z5adtweva1qfkBOodlVyyI-Vs27JaM4UaG8yX__8BYFi4q0vWaioDoZINxGv6RGoXcbeoKrhZ_qzTptKpnvdywMURHIVehrBkw9ZqFiJ0YUV3farlp3uAncLIgfygZzWN3xhFBxK3XivRP3RHnDNK0kRxlJbcwQIagK9OpXl&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/deronmajkel?__cft__[0]=AZVXjr5gpZNYDM3vt_3ozILOeSrmli7bNY8cGDie6YafH8k0z5adtweva1qfkBOodlVyyI-Vs27JaM4UaG8yX__8BYFi4q0vWaioDoZINxGv6RGoXcbeoKrhZ_qzTptKpnvdywMURHIVehrBkw9ZqFiJ0YUV3farlp3uAncLIgfygZzWN3xhFBxK3XivRP3RHnDNK0kRxlJbcwQIagK9OpXl&__tn__=-]K-R


33

KALENDARZ WYDARZEŃ

I OPZ
26.02.22

on-line

3-6.03.22

Zakopane

Szkoła Młodego 
Naukowca-Samorządowca

Wirtualne targi
pracy dla Młodych

Naukowców

Work&Science
FORUM

17.10-07.11.22

Zjazd
sprawozdawczo-

wyborczy

9-10.12.22

18-20.11.22
Model

Funkcjonowania
Szkół Doktorskich

Konkurs 
ProDok ProPan
Warszawa

KALENDARZ
WYDARZEŃ

23-25.09.22

Gdańsk

Zjazd 
nadzwyczajny 

 i III OPZ

II OPZ

24-26.06.22

Białystok



ul. Nowogrodzka 12 lok. 6
00-511 Warszawa

tel.: 502 210 672
e-mail: sekretariat@krd.edu.pl

NIP: 7010333304 | REGON: 145989820

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

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

Sekretarz KRD
mgr Aleksandra Lewandowska - aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl

Koordynator ds. Szkół Doktorskich
mgr Luiza Łańko - luiza.lanko@krd.edu.pl

Patronaty i Promocje
promocja@krd.edu.pl

Rzecznik Praw Doktoranta
mgr Wojciech Kiełbasiński - rzecznik@krd.edu.pl

tel:+48502210672
mailto:sekretariat@krd.edu.pl

