Biuletyn KRD
Brak systemowego wsparcia dla doktorantów
z niepełnosprawnością
Zwiększa się liczba doktorantów
z niepełnosprawnością. Brakuje jednak
systemowego wsparcia przy prowadzeniu
badań naukowych dla tej grupy
doktorantów. Tylko między 2011 a 2012
rokiem
liczba
doktorantów
z
niepełnosprawnością zwiększyła się niemal o
100. W 2012 r. było już nas 740 na
uczelniach i i w instytutach naukowych w
całym kraju. (zob. badanie GUS „Szkoły
wyższe i ich finanse”) Fakt ten powinien
cieszyć. Kariera naukowa jest bowiem
niemal wymarzonym rozwiązaniem dla
osoby niepełnosprawnej, co mogę
potwierdzić z własnego doświadczenia.
Martwi jednak, iż wciąż brak
systemowego wsparcia doktorantów z
niepełnosprawnością. w dodatku nawet
aktualnie dostępne środki finansowe są
wydawane nierównomiernie i w sposób
budzący niepokój. Na przykład dotacja z
Funduszu Pomocy Materialnej dopiero od
niedawna objęła doktorantów Polskiej
Akademii Nauk, którzy jednak – z nie do
końca jasnych przyczyn – dalej nie mają
dostępu do innych form wsparcia
przeznaczonych dla doktorantów z uczelni.
Ponadto dofinansowanie do kosztów
kształcenia dla osób niepełnosprawnych –
należy dodać, że w bardzo niewielkich
kwotach – realizowane jest przez co najmniej
dwie instytucje: uczelnie w ramach
stypendium specjalnego oraz Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w ramach dodatku na
pokrycie kosztów kształcenia w module II
programu „Aktywny Samorząd”. Powoduje
to, iż osoby niepełnosprawne o to samo
dofinansowanie muszą ubiegać się kilka
razy. Tymczasem jest szereg problemów, nad
którymi władze publiczne powinny pochylić
się. przede wszystkim brakuje wsparcia osób

niepełnosprawnych prowadzących
badania. Jak bowiem osoba niewidoma
ma prowadzić samodzielnie obserwację
uczestniczącą czy osoba z ograniczoną
mobilnością docierać na miejsce badań
terenowych? Potrzebna jest pomoc
as ysten ta, na któ rą n ie ma
wyasygnowanych środków. Dochodzi
więc do sytuacji, w której doktorant z
niepełnosprawnością zataja swoje
dodatkowe potrzeby przy występowaniu
o granty, gdyż chce być konkurencyjny
wobec innych doktorantów. Wreszcie
problemem jest też i system świadczeń
rentowych obecnie funkcjonujący. Gdy
doktorant z niepełnosprawnością
zaczyna trochę więcej zarabiać w
projektach badawczych musi
zrezygnować z rent y s ocj alnej
gwarantującej mu chociażby
ubezpieczenie zdrowotne. Tak oto
osoby aktywne zamiast wynagradzać
karze się finansowo.
Te i inne problemy próbuję
poruszać jako Pełnomocnik Zarządu
KRD ds. doktorantów z
niepełnosprawnością. Moje działania,
jak do tej pory, koncentrowały się na
diagnozie zastanej sytuacji oraz próbie
wpłynięcia na zmianę w przepisach
prawnych. Oprócz tego potrzebna jest
jednak zmiana świadomościowa, by
w ł a d z e p u b l i c zn e w p r a k t yc e
udowodniły przywiązanie do idei
aktywizacji zawodowej i kształcenia
ustawicznego doktorantów z
niepełnosprawnością.
mgr Wojciech Figiel
Pełnomocnik Zarządu KRD
ds. doktorantów z niepełnosprawnością
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Pełnomocnik ds. Uniwersytetów oraz VI Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich
Pełnomocnik ds. Uniwersytetów
został powołany na I Zjeździe IX Kadencji
Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
odbywającym się w Niedzicy. Powołanie
Pełnomocnika miało na celu usprawnienie
współpracy pomiędzy Krajową Reprezentacją
Doktorantów (KRD), a Doktoranckim Forum
Uniwersytetów Polskich (DFUP). Do zadań
Pełnomocnika ds. Uniwersytetów należy
reprezentowanie DFUPu podczas zjazdów
KRD, przekazywanie inicjatyw KRD
członkom zrzeszonym przy DFUPie,
obecność na zjazdach KRD, przekazywanie
KRD informacji o pracach DFUPu.
W związku z podjętą działalnością
Pełnomocnik włączył się w prace KRD
związane z powołaniem Porozumienia
Doktorantów Nauk Humanistycznych
i Społecznych. Przekazując informacje do
członków DFUPu o planach powstania
powyższego Porozumienia, Zarząd
wyznaczył delegata DFUPu w osobie mgr
Piotra Syczaka (Wiceprzewodniczącego
DFUPu), który do tej pory pojawił się na
wszystkich spotkaniach grupy ds.
Humanistyki.
W połowie lutego po otrzymaniu
informacji od KRD o rozpoczęciu projektu
o nazwie „Diagnoza stanu studiów
doktoranckich”, DFUP aktywnie włączył się
w prace, przekazując wszystkie otrzymane
formularze członkom DFUPu i dalej
przedstawicielom trzynastu Samorządów
Doktoranckich w Polsce.

członków i następnych zjazdów),
przedstawiciele KRD zostali poproszeni
o zabranie głosu w kwestii badań
dotyczących stanu studiów
doktoranckich oraz działania Grupy
Międzynarodowej. Mgr Piotr Syczak
przedstawił po krótce sprawozdanie
z prac grupy ds. humanistyki. Natomiast
Pełnomocnik ds. Uniwersytetów
p r z e d s t a w i ł z e b r a n ym k w e s t i e
poruszane podczas dwóch zjazdów
KR D i p ro j ekt y. W o b rad ach
uczestniczyli przedstawiciele władz
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie.
Zakreślając ostatni Zjazd
DFUPu należy zwrócić uwagę na fakt,
że organizacja ta działająca od 2012
roku ma zrzeszonych już trzynaście
Uniwersytetów z całej Polski. Do
DFUPu obecnie chcą dołączyć uczelnie
(Akademie) o profilu nauczania
zbliżonym do Uniwersytetów. DFUP
będąc porozumieniem samorządów
doktorantów uniwersytetów
zrzeszonych w ramach Konferencji
Rektorów Polskich ma za zadanie:

- reprezentować na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej środowisko
doktorantów uniwersytetów;
- organizować i wspierać inicjatywy
naukowe, kulturalne i integracyjne;
- służyć wymianie informacji pomiędzy
różnymi środowiskami uniwersyteckimi;
- współpracować z o rganami
i organizacjami reprezentującymi
poszczególne obszary szkolnictwa
wyższego w Polsce.
Powyższe zadania określa statut
Doktoranckiego Forum Uniwersytetów
Polskich przyjęty 27 lipca 2012 roku.
mgr Katarzyna Cikała
Pełnomocnik Zarządu KRD
ds. Uniwersytetów

Do członków DFUPu zostały przekazane
również informacje dotyczące Konferencji pt.
„Praca Biznes Nauka”, które zostały
rozpropagowane wśród członków DFUPu.
Ponadto w dniach 21-23 marca 2014
roku w Lublinie odbył się VI Zjazd
Doktoranckiego Forum Uniwersytetów
Polskich, na który zostały zaproszone władze
KRD. Na obradach pojawili się
wydelegowani przedstawiciele KRD – mgr
Katarzyna Kropielnicka i mgr Robert
Kiliańczyk. Były to pierwsze obrady DFUPu
po powołaniu nowego Pełnomocnika ds.
Uniwersytetów. W związku z tym w trakcie
obrad oprócz dyskusji nad bieżącymi
sprawami DFUPu (prace nad systemem
identyfikacji wizualnej, kwestia nowych

IV Zjazd DFUP w Lublinie (zdjęcie– Marcin Iwan)

XIX Zjazd Szkoleniowy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
XIX Zjazd PDUT odbył się w dniach 21-23 marca
2014 r. w Lublinie. Gospodarzem zjazdu była Politechnika
Lubelska.
Zjazd został oficjalnie otwarty przez Jego
Magnificencję Rektora Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab.
inż. Piotra Kacejko. Następnie przewodnicząca PDUT – mgr
inż. Aleksandra Szreniawa-Sztajnert przedstawiła plan zjazdu.
Ponadto pierwszego dnia obrad zatwierdzono protokół
z poprzedniego zjazdu, przedstawiono sprawozdania ze
zjazdów zarządu KRD, zaprezentowano film promocyjny
Porozumienia oraz rozpoczęto dyskusję na temat powołania
Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Nowych Członków Rady
PDUT.
W trakcie drugiego dnia obrad omówiono między
innymi kwestię zmiany wizerunku Porozumienia. Podjęto
decyzję o zmianie logotypu i wyglądu strony internetowej.
Projekt logotypu autorstwa mgr inż. Michała Ziętali został
przekazany powołanej grupie roboczej ds. logotypu, której
celem jest przygotowanie do następnego zjazdu ostatecznej
jego wersji. W dalszej części obrad uchwalony został nowy
Statut Porozumienia. Wprowadzono także zmiany w uchwale
w sprawie zadań Komisji ds. Promocji. W drugiej części
sobotnich obrad zrealizowany został panel dotyczący transferu
nauki do biznesu. Na początku Przewodnicząca Samorządu
Doktorantów Politechniki Łódzkiej mgr inż. Agnieszka
Kaczmarek wraz z pozostałymi reprezentantami Politechniki
Łódzkiej omówiła sposób organizacji oraz cele
przyświecające realizacji konferencji „Z innowacją na
studiach doktoranckich”. Przeprowadzona została także
ankieta na temat propozycji ulepszenia i modernizacji

przedmiotowej konferencji oraz współpracy nauki z biznesem.
Następnie Przewodnicząca Samorządu Doktorantów
Politechniki Białostockiej mgr inż. Magdalena Gertner
przedstawiła prezentację na temat możliwości pozyskiwania
funduszy we współpracy z przedsiębiorstwami. Ostatnim
elementem panelu było szkolenie „Nauka dla nauki, czy nauka
dla biznesu?”, przeprowadzone przez Pawła Chrapowickiego,
pracownika Lubelskiego Centrum Transferu Technologii
Politechniki Lubelskiej oraz laureata konkursów „Inkubator
XX” i „TOP 500 Innowators”. Kończąc drugi dzień obrad,
poruszono kwestię opłat za przewody doktorskie, a także
wybrano Pełnomocnika ds. pozyskiwania nowych członków
Porozumienia – mgr inż. Annę Mierzejewską, doktorantkę
Politechniki Białostockiej.
Podsumowaniem sobotniej części merytorycznej był
wybór gospodarza jubileuszowego (XX) Zjazdu Porozumienia
– jednogłośnie została przyjęta propozycja Przewodniczącego
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy.
XIX Zjazd PDUT był bogaty zarówno w obecne
dyskusje, jak i dodatkowe atrakcje. Gospodarze zaplanowali
szereg aktywności towarzysko - kulturowych
umożliwiających członkom Rady Porozumienia zapoznanie się
z historią i najciekawszymi zabytkami Lublina.

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

mgr Dorota Jeziorowska
Sekretarz PDUT

Pełnomocnik Zarządu KRD ds. Humanistyki i Nauk Społecznych
Dnia 13 lutego 2014 roku w siedzibie Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie odbyło się I
spotkanie Grupy ds. Humanistyki i Nauk Społecznych.
Celem spotkania było powołanie Grupy ds. Humanistyki i
Nauk Społecznych, a także wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawie "Pakietu dla Humanistyki", które miało
zostać przedstawione podczas obrad przy Okrągłym Stole w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powyższe cele
zostały zrealizowane. Na przewodniczącą Grupy została
w yb rana
Agnieszka
Zawadzka,
natomiast
Wiceprzewodniczącą została powołana Krystyna Heland.
Wypracowane przez Uczestników stanowisko zostało
przedstawione przez Dorotę Wysok podczas obrad Okrągłego
Stołu w dniu 26 lutego 2014 roku.
Podczas II posiedzenia Zarządu IX kadencji Krajowej
Reprezentacji Doktorantów, które odbyło się w Opolu w
dniach 14-16 marca Agnieszka Zawadzka została oficjalnie
powołana na Pełnomocnika Grupy ds. Humanistyki i Nauk
Społecznych działającej przy Krajowej Reprezentacji
Doktorantów.
Dnia 17 marca 2014 roku odbyło się II spotkanie
Grupy ds. Humanistyki i Nauk Społecznych, podczas którego
miało miejsce wystąpienie Pani Halszki Witkowskiej z
Komitetu Kryzysowego Humanistki Polskiej. W swojej
przemowie przedstawiła cele oraz założenia statutowe KKHP,
a także opowiedziała o przyczynach jego powstania, w tym o
Liście Otwartym w obronie humanistyki wystosowanym przez
Pana Aleksandra Temkina. Pani Halszka zadeklarowała, iż
ostatecznym celem działań KKHP jest wprowadzenie zmian do
Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Ponadto, wyszła Ona
z propozycją współpracy pomiędzy Grupą ds. Humanistyki i
KKHP. Ponieważ cele KKHP i Grupy ds. Humanistyki i Nauk
Społecznych nie są spójne, Pani Halszka została poproszona o
przesłanie dokumentów zawierających szczegółowy opis
programu działań KKHP, by możliwe było określenie
obszarów potencjalnej współpracy. Wskazane dokumenty nie
zostały przez Nią nadesłane. Przewodnicząca Grupy Agnieszka Zawadzka pozyskała je od Pana Aleksandra
Temkina i zostaną one omówiona na kolejnym spotkaniu
Grupy ds. Humanistyki i Nauk Społecznych.

Ponadto, na spotkaniu została zatwierdzona propozycja
Dziekana SWPS we Wrocławiu dotycząca organizacji
konferencji pt. "Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych
we Współczesnym Świecie". Planowany termin organizacji
konferencji to październik/listopad 2014.
Kolejną podjętą kwestią było założenie Porozumienia
Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. W tym
celu wprowadzono poprawki do opracowanego wcześniej
przez Agnieszkę Zawadzką i Krystynę Heland statutu.
Członkowie Grupy zadecydowali, że na następnespotkanie
Grupy zaproszą przedstawicieli uczelni oraz wydziałów
humanistycznych i społecznych z całej Polski, by wraz z nimi
podpisać statut nowego Porozumienia. Będzie to równoznaczne
z jego oficjalnym otworzeniem.
Na spotkaniu został również omówiony wyjazd Krystyny
Heland (APS) na XX Zjazd PDUT w celu zebrania
doświadczenia w pracy porozumienia doktorantów. Omówiono
także możliwości finansowania spotkań i działalność Grupy ds.
Humanistyki i Nauk Społecznych.

mgr Agnieszka Zawadzka
Pełnomocnik Zarządu KRD
ds. Humanistyki i Nauk Społecznych

Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów
Wszyscy wiemy jak ważne jest pozyskiwanie
środków finansowych na badania, które są podstawą naszej
pracy doktorskiej. Niejeden z nas miał się również okazję
przekonać, że pozyskanie finansowania projektu nie jest łatwe.
Często okazuje się, że nie wystarczy tylko dobry pomysł, aby
uzyskać aprobatę recenzentów. Co w związku z tym zrobić?
Zapisać się na szkolenia i dowiedzieć się więcej: co napisać,
jak napisać i gdzie ten wniosek złożyć!
Chcąc to ułatwić Krajowa Reprezentacja
Doktorantów, wzorem lat poprzednich, we współpracy z Radą
Młodych Naukowców oraz uczelniami wyższymi na terenie
całej Polski organizuje „Warsztaty szkoleniowe z zakresu
finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla
Doktorantów”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Doktorantów organizujemy jednodniowe kursy podzielone na
panele i warsztaty mające na celu przybliżyć wszystkim
zainteresowanym ofertę Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji Na Rzecz
Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Urzędów Patentowych.
Czego można dowiedzieć się na tych szkoleniach?
Jaka jest oferta konkursowa skierowana do doktorantów
w zakresie finansowania projektów badawczych,
stypendiów doktorskich, staży czy też uczestnictwa w
bezpłatnych szkoleniach mających poszerzyć naszą
wiedzę w danej dziedzinie
Do jakiego typu konkursu można złożyć dany wniosek,
w zależności od tego czy jest to projekt z potencjałem
wdrożeniowym czy tylko obejmujący obszar badań
podstawowych

Jak prawidłowo wypełnić wniosek w konkursie o
grant, staż czy stypendium
Kilku praktycznych wskazówek pomocnych podczas
przygotowywania wniosków o finansowanie:
projektów badawczych, stypendiów doktorskich i
staży podoktorskich,
Jak wypełniać
on-line

wniosek konkursowy w systemach

Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskodawcy,
Jakie błędy są najczęściej popełniane przez osoby już
realizujące granty,
Jak wypełniać raporty roczne i końcowe
Jakie są podstawy prawne oraz sposoby ochrony i
komercjalizacji własności intelektualnej.
Prowadzone przez nas szkolenia mają charakter ogólnopolski.
Lista ośrodków, w których będą one realizowane jest
umieszczona jest na stronie internetowej Krajowej
Reprezentacji Doktorantów: www.krd.ogicom.pl
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy uczestnik
ponadto otrzymuje certyfikat, będący potwierdzeniem udziału
w szkoleniu.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Jakie są podstawy prawne zasad ubiegania się o granty,
stypendia doktorskie, staże

mgr Anna Walczak
Członek Zarządu KRD

Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej
W dniach 3-8 lipca 2014 r. w Uzdrowisku Termalnym w Uniejowie odbędą się w formie letnich warsztatów szkolenia dla
młodych naukowców poprowadzone przez specjalistów z zakresu finasowania badań naukowych jak i kompetencji miękkich.
W trakcie kilku dni spędzonych pod czujnym okiem naszych trenerów postaramy się poszerzyć Wasze kompetencje związane z
przedsiębiorczością akademicką. Zaproszenie i program warsztatów dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Reprezentacji
Doktorantów: www.krd.ogicom.pl
Wszystkich chętnych zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres: ewaskor@cbmm.lodz.pl
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników o zakwalifikowaniu decyduje data nadesłania zgłoszenia!

do 20 czerwca 2014 r.

Rzecznik Praw Doktoranta
Rzecznika Praw Doktoranta (RPD) działający przy Krajowej
Reprezentacji Doktorantów, stoi na straży obrony praw
i interesów doktoranta określonych w obowiązujących aktach
normatywnych, a także wynikających z zasad współżycia
i sprawiedliwości społecznej.

Ogromną pomocą dla doktorantów, zanim jeszcze skierują
zapytanie do Rzecznika jest możliwość zapoznania się
z dotychczas sporządzonymi opiniami prawnymi, które po
anonimizacji są umieszczane na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej KRD.

Rzecznik jest powoływany przez Zarząd KRD
w drodze konkursu na 2 – letnią kadencję na podstawie § 14 ust.
1 pkt 9 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów jako
pełnomocnik spośród kandydatów przedstawionych przez
uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni lub
jednostek naukowych. Warunki jego funkcjonowania
i prowadzonej działalności określa Regulamin funkcjonowania
Rzecznika Praw Doktoranta oraz Zespołu Prawnego Rzecznika
Praw Doktoranta, podjęty w drodze uchwały przez Zarząd KRD
i zamieszczony na stronie internetowej KRD.

Rzecznik Praw Doktoranta w sytuacjach spornych
i konfliktowych, zwraca się o złożenie wyjaśnień do organizacji
społecznych, organów jednostek organizacyjnych posiadających
osobowość prawną, a przede wszystkim do właściwych organów
uczelni lub jednostek naukowych, po czym uprawniony jest do
kierowania wystąpień problemowych, gdy rozpatrywane sprawy
indywidualne wskazały na utrwalającą się po stronie organów
i instytucji praktykę stosowania prawa w sposób, który narusza
prawa lub wolności doktoranta, a także wówczas, gdy
rozpoznawane przez Rzecznika sprawy wykazały, iż źródłem
naruszeń nie jest nawet nieprawidłowe stosowanie prawa, lecz
wadliwość samego prawa.

W ramach swojej działalności RPD współpracuje
z Zespołem Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta w zakresie
przygotowywania opinii prawnych na podstawie indywidualnych
zapytań doktorantów.
Mając na względzie przede wszystkim ochronę praw
i interesów doktorantów, Rzecznik realizuje w swojej
działalności następujące zadania:
analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw
doktoranta
• opracowywanie oraz wydawanie niezależnych sprawozdań
i zaleceń w zakresie problemów związanych z przestrzeganiem
praw doktorantów
• podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach
doktorantów u organów, organizacji i instytucji obowiązanych do
przestrzegania i realizacji praw doktoranta
• prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań
zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie praw
i obowiązków doktoranta
Rzecznik podejmuje swoje działania z urzędu, gdy
dostrzeże, że łamane są prawa doktoranta, jak również na
wniosek złożony bezpłatnie za pomocą formularza przez samego
zainteresowanego doktoranta, organy samorządu doktoranckiego
lub członka Zarządu KRD.

Niewątpliwie, takie okoliczności zmuszają do
podjęcia bezpośrednich rozmów, czy mediacji, które pomogą
doktorantowi we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów
i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego
konsensusu z władzami uczelni.
Jeżeli zaś skierowane
uprzednio wystąpienie spotkało się z brakiem odzewu ze strony
naruszającej prawa doktoranta, a w terminie 30 kolejnych dni
Rzecznik nie otrzymał informacji o podjętych działaniach lub
zajętym stanowisku, albo zajęte stanowisko pozostaje nadal
w sprzeczności z prawami doktoranta, uruchomiona zostaje
możliwość zwrócenia się przez RPD do właściwej jednostki
nadrzędnej (np. rektora) o podjęcie odpowiednich działań.
W powyższych sytuacjach nie wykluczone jest żądanie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego lub złożenie przez Rzecznika
zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego w sprawach
o przestępstwa ścigane z urzędu.
Każdy wpływający wniosek do Zespołu
Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta jest ważnym sygnałem dla
RPD, prowadzącym do rozwiązania nie tylko bieżącego –
indywidualnego problemu, ale również skłaniającym do
przygotowania odpowiednich rekomendacji, zaleceń
usprawniających tryb załatwiania zaistniałych problemów, a przede
wszystkim umożliwia wypracowanie skutecznych działań
zapobiegawczych w sferze ochrony praw i wolności doktorantów.

Rzecznik po zapoznaniu się z treścią wniosku
może poprzestać na sporządzeniu w terminie 2 tygodni opinii
prawnej, przesyłanej do wnioskodawcy w formie elektronicznej.
W dotychczasowej praktyce jest to najczęstsza forma
prowadzenia postępowania przez Rzecznika, gdyż przeważająca
treść napływających wniosków ogranicza się do prośby
sformułowania odpowiedzi na pojawiające się zagadnienie
prawne.

Priorytetem powołanej do życia instytucji
Rzecznika Praw Doktoranta jest niesienie pomocy doktorantom
znajdującym się w trudnej, czy niezrozumiałej dla nich sytuacji
prawnej. Jeżeli zatem sam potrzebujesz porady, czy pomocy, albo
doktorant znajdujący się w takim położeniu jest Ci znany,
skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Doktoranta i poinformuj
również swoje środowisko akademickie o takiej możliwości.

Kluczowymi obszarami, których dotyczą wnioski
wpływające do RPD są m.in.: stypendia doktoranckie, otwieranie
przewodu doktorskiego, przedłużanie toku studiów, czy urlopy
na studiach doktoranckich.

mgr Marzena Andrzejewska
Rzecznika Praw Doktoranta

Warszawski Bal Doktoranta 2014
W dniu 10 maja 2014 r. w Auli
Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej o
godz. 20.00 oficjalnie rozpoczął się III
Warszawski Bal Doktorantów organizowany
prze z War sz a ws kie P orozu mi enie
Doktorantów, a w szczególności: Samorząd
Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu
D o kt o r a n t ó w, R a d ę D okt o r a n t ó w
Politechniki Warszawskiej i Radę
Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Bal zgromadził blisko 150 osób,
wśród nich Członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji
Doktorantów.
Patronat Honorowy nad III Warszawskim
Balem Doktorantów objęli:
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk,
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor
Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof.dr hab. Eugeniusz Cezary Król,
Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk, Rektor Wojskowej Akademii
Technicznej
gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, Rektor
Akademii Obrony Narodowej
prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz, Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław
Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Wśród Uczestników Balu znaleźli
się doktoranci reprezentujący Uczelnie
warszawskie: Akademię Obrony Narodowej
w Warszawie, Akademię Pedagogiki
Specjalnej, Akademię Sztuk Pięknych,
Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Uniwersytet Warszawski, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Wojskową
Akademię Techniczną oraz Polską Akademię
Nauk, a także reprezentujący inne Uczelnie
w Polsce: Akademię Górniczo-Hutniczą im.
S. Staszica w Krakowie, Akademię
Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademię

Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku, Akademię Wychowania
Fizycznego w Krakowie, Akademię
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Politechnikę Łódzką, Politechnikę
Wrocławską, Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
P o z n a n i u , U n i we r s yt e t Ł ó d z ki ,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Organizatorzy składają ogromne
podziękowania wszystkim tym, którzy w
tym roku dofinansowali Bal.
Do
grona
tego
należą:
R a d a Do ktor a ntó w P ol it e c hni ki
Warszawskiej
Samorząd Doktorantów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy Szymański
i Rada Doktorantów Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych
PAN prof.dr hab. Eugeniusz Cezary Król
Samorząd Doktorantów
Akademii Technicznej

Wojskowej

Samorząd Doktorantów
Pedagogiki Specjalnej

Akademii

Dyrektor Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich SWPS prof. dr. hab. Anna
Grabowska

Niewątpliwie podziękowania należą się 7
Organizatorkom III Warszawskiego Balu
Doktorantów:
Joanna Bogusz (WUM)- Główna
Koordynator Projektu, Rzecznik Medialny
Samorządu Doktorantów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Adrianna
Tarnowska
(PW)
-Przewodnicząca Warszawskiego
Porozumienia Doktorantów
Anna Gayer (PW) - Przewodnicząca Rady
Doktorantów Politechniki Warszawskiej
Aneta Bernakiewicz (PW)
Iwona Florczak (SGGW) - Przewodnicząca
Rady Doktorantów Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
Wioleta
Sobczak
(SGGW)
Wiceprzewodnicząca Warszawskiego
Porozumienia Doktorantów
Monika Świetlińska (SGGW) Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

mgr Adrianna Tarnowska
Przewodnicząca Warszawskiego
Porozumienia Doktorantów

