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Nabór do Zespołu ds. Międzynarodowych KRD
Krajowa

Reprezentacja

Doktorantów

ogłasza

nabór

do

Zespołu

ds.

Międzynarodowych.
Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 21 stycznia 2015
roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości:
„Zespół ds. Międzynarodowych”
Oczekujemy:
• dyspozycyjności czasowej,
• znajomości języka angielskiego lub innego w stopniu komunikatywnym
w mowie i w piśmie,
• umiejętności pracy w grupie oraz pracy pod presją czasu,
• otwartości oraz zaangażowania w pracę Komisji,
• posiadania statusu doktoranta.
Zakres obowiązków:
•

planowanie, organizowanie i koordynowanie polityki zagranicznej KRD
w porozumieniu z Zarządem i Rzecznikiem Prasowym KRD,

•

proponowanie kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności
do międzynarodowych organizacji naukowych oraz doktoranckich,

•

rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi i międzynarodowymi
organizacjami zrzeszającymi naukowców i doktorantów,

•

przygotowywanie

projektów

i

opracowań

w

odpowiedzi

na

bieżące

zapotrzebowania międzynarodowego środowiska doktorantów i na zlecenie
•

przedstawianie stanowiska KRD oraz projektów na forum międzynarodowym
w porozumieniu z Zarządem KRD,
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•

reprezentowanie KRD w organizacjach międzynarodowych i ich strukturach,

•

współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw
międzynarodowych dotyczących doktorantów,

•

organizacja spotkań, pobytów i udziału w konferencjach międzynarodowych
w kraju i za granicą w ramach działalności KRD oraz kierowanie za granicę
przedstawicieli KRD,

•

rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych,

•

prowadzenie monitoringu mediów zagranicznych wchodzących w zakres
zainteresowań KRD.
Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter

społeczny.
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Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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