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Wszczęte przewody doktorskie prowadzone na podstawie ustawy
oxstopniach mogą być kontynuowane do ich zakończenia, jednak nie
później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Jest to jednak data graniczna
prowadzenia przewodów doktorskich, po której wszystkie wszczęte
przewody ulegną z mocy prawa zakończeniu bądź umorzeniu. Z regulacji
tej nie wynika obowiązek prowadzenia przedmiotowych postępowań aż do
tego czasu;
W sytuacji, gdy do 31.12.2023 r. uchwała w przedmiocie nadania bądź
odmowy nadania stopnia doktora nie zostanie wydana to przewód
doktorski ulegnie umorzeniu. Jeśli jednak uchwała taka zostanie wydana,
ale zostanie złożone względem niej odwołanie - to w takiej sytuacji
postępowanie odwoławcze nie zostanie umorzone.
Osoby, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora w oparciu o przepisy
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN), tj. w ramach
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie są związane żadnym
terminem granicznym na wszczęcie i zakończenie rzeczonej procedury.
Jednakże w obecnym stanie prawnym zakończenie studiów doktoranckich
powiązane jest z uzyskaniem stopnia doktora w czasie ich trwania.
Wyznaczanie sztywnych terminów na zakończenie postępowania
wxsprawie nadania stopnia doktora w regulacjach wewnętrznych
podmiotów doktoryzujących trzeba uznać za niezasadne
ixnieodpowiadające specyfice postępowania w przedmiocie awansu
naukowego, do którego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy
regulujące procedurę administracyjną (tj. KPA) - zwłaszcza w obliczu tego,
iż w praktyce postępowania te trwają zdecydowanie dłużej niż wskazano
wxprzepisach rzeczonego aktu. 

15 kwietnia 2022 r.  - Opinia prawna w przedmiocie regulacji związanych
zxprzewodami doktorskimi i postępowaniami w sprawie nadania stopnia
doktora. 

Opinia dostępna na stronie: LINK

Główne wnioski opinii: 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
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https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Opinia-prawna-Krajowej-Reprezentacji-Doktorantow-w-przedmiocie-regulacji-zwiazanych-z-przewodami-doktorskimi-i-postepowaniami-ws.-nadania-stopnia-doktora.pdf
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Termin zakończenia bądź umorzenia przewodów doktorskich wszczętych
wxtzw. starym trybie uległ przedłużeniu do 31.12.2023 r.
W obecnym stanie prawnym ukończenie studiów doktoranckich powiązane
jest z uzyskaniem stopnia doktora w czasie ich trwania.
Zgodnie z art. 279 ust. przepisów wprowadzających, studia doktoranckie
rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na
zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023
r. Stosownie do przepisów Rozporządzenia w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich, maksymalny okres
przedłużenia studiów doktoranckich wynosi 3 lata. Przedłużenia te mogą
być wykorzystywane, jednak z uwzględnieniem ustawowego terminu
wygaszenia studiów doktoranckich, jaki przypada na 31.12.2023 r.
Pobieranie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego nie jest
zxgóry niedopuszczalne, jednak powinno posiadać jasną i konkretną
podstawę prawną, czy to w postaci umowy zawartej z daną jednostką, czy
odpowiedniego aktu wewnątrzuczelnianego. W razie uzyskania stopnia
doktora w czasie ich trwania, a więc w razie ukończenia studiów
doktoranckich - osoba, której dotyczy przedmiotowa procedura awansu
naukowego z zasady nie ponosi opłat z tego tytułu.

8 sierpnia 2022 r.  - Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD
wxprzedmiocie odpłatności za przewód doktorski.

Opinia dostępna na stronie: LINK

Główne wnioski opinii: 

 

https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/08/Opinia-prawna-Rzecznika-Praw-Doktoranta-KRD-w-przedmiocie-odplatnosci-za-przewod-doktorski.pdf
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Przepis art. 202 ust. 1 PSWiN stanowi, iż doktorant, w uzgodnieniu
zxpromotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy
zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy
doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską
w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku
wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po
zaopiniowaniu przez tego promotora.
Formuła „zatwierdzenia” indywidualnego planu badawczego nie jest
axpriori wykluczona przez przepisy powszechnie obowiązujące, jednak ma
ona charakter wyłącznie fakultatywny i nie powinna prowadzić do
merytorycznej ingerencji w treść indywidualnego planu badawczego. 
Przyjęta w aktach wewnętrznych podmiotu prowadzącego szkołę
doktorską procedura „zatwierdzania” IPB nie może pozbawiać
doktorantów praw wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

17 sierpnia 2022 r.  - Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD
wxprzedmiocie dopuszczalności „zatwierdzania” Indywidualnego Planu
Badawczego w kontekście przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
ixnauce.

Opinia dostępna na stronie: LINK

Główne wnioski opinii: 

 

Na dzień 31 września 2022 r. do Rzecznika Praw Doktoranta KRD  wpłynęło
275 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.

https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Opinia-Rzecznika-Praw-Doktoranta-KRD-w-przedmiocie-dopuszczalnosci-%E2%80%9Ezatwierdzania-Indywidualnego-Planu-Badawczego.pdf
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#KRD4SD

#KRD4SD to inicjatywa indywidualnych spotkań pomiędzy zarządem Krajowej
Reprezentacji Doktorantów a Uczelnianymi Radami Samorządu Doktorantów,
Samorządami Doktorantów PAN oraz innymi Samorządami działającymi na
rzecz społeczności doktoranckiej. 

Dzięki takim spotkaniom chcemy podzielić się z Wami naszymi aktualnymi
działaniami oraz planami na przyszłość. Chcemy również poznać Wasze opinie,
sugestie dotyczące dalszych działań KRD oraz problemy, z jakimi borykają się
doktoranci i doktorantki na Waszych uczelniach.

Spotkania odbędą się w formie zdalnej w dogodnym dla obu stron terminie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia, które prosimy składać bezpośrednio na adres
Przewodniczącego KRD – Jarosław Olszewski  (jaroslaw.olszewski@krd.edu.pl).
Prosimy, abyście wiadomość zatytułowali #KRD4SD.
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UAMUJ

W dniach 15-17 lipca, mieliśmy przyjemność wziąć udział w UAMUJ – Letnim
Forum dla Samorządowców. W wydarzeniu uczestniczyli – Przewodniczący
KRD Jarosław Olszewski oraz Luiza Łańko, która przeprowadziła szkolenie
dotyczące Indywidualnych Planów Badawczych oraz oceny śródokresowej.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie:
Uniwersytet Jagielloński 
Uniwersytet Adama Mickiewicza 
Towarzystwo Doktorantów UJ 
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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IROS FORUM

Mamy zaszczyt poinformować, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów została
partnerem konferencji z okazji 15-lecia działalności sieci IROS forum!

Wydarzenie odbędzie się 18-19 października w murach Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie.

Środowisko doktorantów będą reprezentować: Wiceprzewodnicząca KRD
Jolanta Krupa oraz Rzecznik Prasowy KRD Jakub Zielonka.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia: LINK

https://business.facebook.com/AGH.Krakow/?__tn__=K%2AF&eid=ARCduC8WNOW2J7vTtG-UG86nOwxDRN4j2LSVyIMFiBKyUf5bs_4alzhBglS9W3AL-9YeuklXaw27vwN-&__xts__%5B0%5D=68.ARBD1M-zXETpakDjdVyRMFHjKmrtHcQruH3Pr4KQW3-ereh2AaOGcaGM5RA2oe6QH9D4gXy3Kk34XK8-DgTuW41Fa1QXcGtcBtP9zkL0wSs3XoHEAUeecxZjiP8hk9_CXUzxOrq5hriWoOPN23mv3XVVnVebdBY0e99HZSwBT_OQUZD4T4ycFLpnl80
https://business.facebook.com/yoloyolof1?__tn__=K%2AF&eid=ARDpanx2JaAD37KaD7xySreo-kVT1LGOkvNEwjIZ_MsIqJDNuqPi5xnhu_4EvfL3AuWrbag2XA5pLr1y&__xts__%5B0%5D=68.ARBD1M-zXETpakDjdVyRMFHjKmrtHcQruH3Pr4KQW3-ereh2AaOGcaGM5RA2oe6QH9D4gXy3Kk34XK8-DgTuW41Fa1QXcGtcBtP9zkL0wSs3XoHEAUeecxZjiP8hk9_CXUzxOrq5hriWoOPN23mv3XVVnVebdBY0e99HZSwBT_OQUZD4T4ycFLpnl80
https://business.facebook.com/kuba.zielonka.7?__tn__=K%2AF&eid=ARCajWuHVFY1_6Fd4nS7iZWr8ifKZTvxiqq1k79aIHT746ynYYVmRMMH12hJ6orAlx5DHJZpPOxBs0nV&__xts__%5B0%5D=68.ARBD1M-zXETpakDjdVyRMFHjKmrtHcQruH3Pr4KQW3-ereh2AaOGcaGM5RA2oe6QH9D4gXy3Kk34XK8-DgTuW41Fa1QXcGtcBtP9zkL0wSs3XoHEAUeecxZjiP8hk9_CXUzxOrq5hriWoOPN23mv3XVVnVebdBY0e99HZSwBT_OQUZD4T4ycFLpnl80
http://www.irosforum.pl/15lat/


6-8 września odbyło się XXXI Forum Ekonomiczne. Jest to wydarzenie
obejmujące swymi panelami tematykę gospodarczo-polityczną. Kluczowy jest
międzynarodowy charakter wydarzenia, o czym świadczą liczni goście z całego
świata.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów - mgr inż. Jarosław
Olszewski otrzymał zaproszenie udziału w debacie "Rola młodych
naukowców w przyszłości polskiej nauki i gospodarki". 
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XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu



W terminie 9.09 - 12.09.2022 r. odbył się projekt „Szkoła Młodego
Naukowca-Samorządowca” w Toruniu, realizowany przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna
odpowiedzialność nauki”. Była to już druga w tym roku edycja tego projektu,
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, czy sztuki przemówień publicznych)
iXkompetencje twarde (w tym poznanie narzędzi IT wspomagających pracę
dydaktyczno-naukową oraz metod zarządzania dorobkiem naukowym
iXdanymi badawczymi). 

SMNS
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Lista szkoleniowców:

Mariola Pirek
dr Kamil Szpyt
dr Igor Kilanowski
dr Łukasz Kierznowski
Wojciech Kiełbasiński

Szkolenia bazowe z zagadnień prawnych:
Paweł Łabno
Iwona Świdurska
dr Ewelina Pabiańczyk-Wlazło
Agnieszka Żyra
Cezary Odrzygóźdź
dr Karolina Nowak

Szkolenia uzupełniające:

Koordynator projektu: Małgorzata Kuczera
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Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie
niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.
Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa
o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów
doktoranckich.
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich.
Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez
propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych
organów stojących na straży praw doktorantów.
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie
praw i obowiązków doktorantów.
Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności
doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw
ixobowiązków.

W terminie 9.09 - 11.09.2022 r. w Toruniu, odbył się projekt „Lokalny
Ambasador Praw Doktoranta 2.0” .

Celem tego projektu jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów
wxzakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja
zadania umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. W ramach zadania
publicznego powołano Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.
Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należy:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

 

LAPD 2.0
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III OTWARTE POSIEDZENIE ZARZĄDU
KRD KADENCJI 2022

W dniach 16-18.09.2022 gościliśmy w murach Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie
odbyło się III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów połączone ze Zjazdem Delegatów zwołanym w trybie
Nadzwyczajnym. 

Wydarzenie rozpoczęliśmy piątkowym panelem dyskusyjnym, poruszającym
kwestie umiędzynarodowienia polskich ośrodków akademickich.

Moderatorzy:
mgr Sebastian Czechowicz, Pełnomocnik KRD ds. Przeciwdziałania
Wykluczeniu
mgr Monika Wilanowska, Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Łódzkiego

Paneliści:
Piotr Serafin, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
dr hab. Arnold Kłonczynski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor
ds.xStudentów i Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Politechniki Gdańskiej
Podczas sobotnich obrad mieliśmy okazję gościć:
prof. dr hab. inż. Macieja Bagińskiego, Kierownika Studiów Doktoranckich,
Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju i Internacjonalizacji
dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, Prorektora ds. Studentów i Jakości
Kształcenia
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Porządek obrad przeznaczyliśmy głównie na omówienie zmian w statucie
Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które następnie poddaliśmy pod
głosowanie. Przyjęto kilka poprawek stylistycznych i merytorycznych. Wersje
statutu w nowym brzmieniu opublikujemy niezwłocznie po stwierdzeniu
zgodności z prawem przyjętych zmian.
Dodatkowo podczas obrad poruszona została kwestia podniesienia
stypendium doktoranckiego.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie serdecznie podziękować
współorganizatorom Zjazdu Delegatów zwołanego w trybie Nadzwyczajnym
oraz III Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD za wszelką udzieloną pomoc.
Dziękujemy:
Uniwersytetowi Gdańskiemu
Politechnice Gdańskiej
Uniwersytetowi Medycznemu w Gdańsku
Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego
wxGdańsku
Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej
Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych

Również gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział
wxwydarzeniu.

Więcej zdjęć z wydarzenia dostępnych jest na stronie: LINK

https://krd.edu.pl/o-nas/krd/otwarte-posiedzenia-zarzadu/iii-otwarte-posiedzenie-zarzadu-w-gdansku-2022/
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SUMMER CAMP
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Od 11 do 19 września miał miejsce Polish-Ukrainian Summer Camp for
Young Scientists. Trzydziestu czterech uczestników i uczestniczek z 20.
ukraińskich uczelni wyższych wzięło udział w warsztatach, szkoleniach i
spotkaniach z kadrą naukową w Warszawie. Program warsztatowo-
szkoleniowy przygotowany przez dr Iryna Degtyaryova, Pełnomocniczkę
Rektora SGH Warsaw School of Economics ds. współpracy z uczelniami
ukraińskimi, w ciągu wydarzenia prezentował się następująco:
➡ Networking & Team Building Katarzyna Preidl,
➡ Dobre praktyki SGH: Doktorat w SGH, prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk,
Dziekan Szkoły Doktorskiej SGH Warsaw School of Economics,
➡ Dobre praktyki SGH: Społeczna odpowiedzialność Uniwersytetu, dr hab.
Mikołaj Pindelski, prof. SGH, Członek Rektorskiej Komisji Odpowiedzialności
Społecznej SGH,
➡ Systematyczny Przegląd Literatury, dr Patryk Dziurski, Katedra Zarządzania
Strategicznego SGH Warsaw School of Economics,
➡ Ciemna Strona Innowacji, dr Patryk Dziurski, SGH Warsaw School of
Economics, 
➡ Spotkanie ze Studenckim Kołem Naukowym ds. Odbudowy Ukrainy SGH
Warsaw School of Economics, dr Jakub Karnowski oraz Studenci i Doktoranci
działający w Kole SKN ds. Odbudowy Ukrainy,
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➡ Sesje Mental Health (3 sesje co drugi dzień), dr Iryna Degtyaryova,
➡ Eurodoc Ukraine Task Force Focus, dr Iryna Degtyaryova, Pełnomocniczka
Rektora SGH Warsaw School of Economics ds. współpracy z uczelniami
ukraińskimi oraz dr Oleksandr Berezko, Przewodniczący Europejskiej Rady ds.
Doktorantów i Młodych Badaczy Eurodoc,
➡ IBE Research Integrity Workshop, dr Agnieszka Dwojak-Matras, IBE Instytut
Badań Edukacyjnych,
➡ Spotkanie z Przedstawicielami Polska Akademia Nauk na temat możliwości
 oferowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz programu PAS,
dr Joanna Blogowska, Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Mateusz
Bialas, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Kijowie, 
➡ Równość w nauce i problem mobbingu, dr Anna Cybulko pełniąca funkcję
Rzecznika na Uniwersytet Warszawski, 
➡ Przywództwo i działania społeczne, Joanna Lisiecka, Fundacja Edukacyjna
Perspektywy,
➡ Od pomysłu do biznesu - jak przejść tę wyboistą drogę? Agnieszka Cichocka,
Fundacja Edukacyjna Perspektywy, 
➡ Innowacyjne metody nauczania - dr Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes
Zarządu Fundacja Młodej Nauki.



Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists to jednak nie tylko
warsztaty i szkolenia, ale także ożywione dyskusje na temat wspólnej
przyszłości naukowej. Świadomi problemów, z jakimi mierzą się obecnie
młodzi naukowcy w Ukrainie, 15 września 2022 r. razem z Uczestnikami
Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists spotkaliśmy się
zxPanem Ministrem Piotrem Mazurkiem, Pełnomocnikiem Rządu do spraw
polityki młodzieżowej i Wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Pożytku
Publicznego oraz Przedstawicielami Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem -
Kamilem Kobylińskim, Hubertem Taładajem przy zaszczytnym udziale Pani
Alicji Pietrzak - Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego
Korpusu Solidarności oraz Zastępcy Dyrektora Narodowej Agencji Programu
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a także Przedstawicieli
Studenckiego Koła Naukowego ds. Odbudowy Ukrainy SGH Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie - Aleksandry Tołczyk oraz Pawła Mikołajczuka
wxKancelaria Premiera. Pokłosiem niniejszego spotkania jest aktualnie
tworzony dokument dotyczący obszarów, w których Polskie środowisko
naukowe może wesprzeć Ukraińską naukę w obecnej sytuacji oraz budowaniu
wspólnej przyszłości.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Polska Akademia Nauk,
NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
Narodowa Agencja Programu Erasmus+,
Europejski Korpus Solidarności,
Perspektywy,
IBE Instytut Badań Edukacyjnych,
Miasto Stołeczne Warszawa,
Rada Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji na Ukrainie,
Rada Doktorantów SGGW

Ogromne podziękowania składamy naszym Partnerom Strategicznym, dzięki
którym mogliśmy zrealizować ten wspaniały Projekt:

jak również Partnerom, którzy w niezwykły sposób wsparli nas przy jego
realizacji:
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Forum zorganizowano w formie stacjonarnej w gmachu Wydziału Nauk
Społecznych UPH w Siedlcach (ul. Żytnia 39) oraz w formie zdalnej za
pośrednictwem platformy Google Meet. Celem II. Siedleckiego Forum
Doktorantów była wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy naukowej
wxgronie doktorantów z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, a także
integracja społeczności doktorantów. Wydarzenie było okazją do
zaprezentowania dotychczasowych wyników badań doktorantów oraz
postępów w realizacji prac doktorskich. W Forum uczestniczyli doktoranci
odbywający kształcenie i realizujący badania naukowe w następujących
dyscyplinach naukowych:
- nauki o bezpieczeństwie,
- nauki biologiczne,
- nauki chemiczne,
- historia,
- rolnictwo i ogrodnictwo,
- zootechnika i rybactwo.
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II Siedleckie Forum Doktorantów

Data: 1-2 września 2022 r.

Organizator: Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Strona www: LINK

https://szkoladoktorska.uph.edu.pl/homepage/ii-siedleckie-forum-doktorantow


Głównym założeniem konferencji była dyskusja na temat interdyscyplinarnego
ujęcia psychologii - pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez
pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz
współczesnego, a także lokalnego i globalnego ujęcia psychologii. Wystąpienia
przedstawiały ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, jak również
miały charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
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I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI
"Interdyscyplinarne Ujęcie Psychologii"

Data:16-18 września 2022 r.

Organizator: Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego, Samorząd Doktorantów Instytutu Psychologii PAN,
Samorząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz Koło Badań Psychologicznych Experior Uniwersytetu
Gdańskiego

Strona www: LINK

https://fb.me/e/1rV9Qt4K5


Baltic Chemistry Conference jest inicjatywną organizowaną przez Naukowe
Koło Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Radę Samorządu
Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radę Doktorantów
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego (studenci i doktoranci
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego). Konferencja odbędzie w formie
online przez platformę Microsoft Teams. Konferencja ma zasięg
międzynarodowy, skierowana do studentów, doktorantów oraz młodych
naukowców z całej Europy. Jej celem jest umożliwienie prezentacji wyników
swoich badań na arenie międzynarodowej, a także umożliwienie nawiązania
kontaktów oraz współprac naukowo-badawczych. Ze względu na tryb
konferencji (online) będzie to wydarzenie, w którym młodzi naukowcy
(studenci i doktoranci) z całej Europy będą mogli z łatwością wziąć udział. 
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Baltic Chemistry Conference

Data: 5-6 listopada 2022 r.

Organizator: Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, Rada
Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Rada Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu
Gdańskiego

Strona www: LINK

http://www.bcc.ug.edu.pl/


Wydarzenie umożliwi stworzenie forum dyskusji, wymianę doświadczeń
ixprezentację dorobku naukowego studentów i doktorantów dyscyplin
medycznych. Wydarzenie to ma zrzeszyć wielu młodych naukowców z całego
świata. W poprzednich edycjach oprócz Polski, udział wzięli uczestnicy
zxBangladeszu, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Brazylii, Francji, Gruzji, Grecji,
Indii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Meksyku, Rumunii, Ukrainy oraz Węgier.
Umożliwia ono również wzięcie uczestnictwa w prowadzonych przez
profesjonalistów warsztaty pozwalających na doskonalenie umiejętności
dotyczących pracy naukowej, oraz praktycznych umiejętności klinicznych.
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9th Lublin International Medical Congress

Data: 18-20 listopada 2022 r.

Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

Strona www: LINK

http://limc.umlub.pl/
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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

Patronaty i Promocje
promocja@krd.edu.pl

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