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W dniu 16.01.2016 o godzinie 20 w Auli Kryształowej
Szkoły

Głównej

Gospodarstwa

Wiejskiego

w

Warszawie

W tym numerze

:

wybrzmiały dźwięki z filmu Gwiezdne Wojny był to znak, że
właśnie rozpoczyna się V Warszawski Bal Doktorantów. Jak
przystało na jubileuszową imprezę, organizatorzy zagwarantowali
wiele atrakcji. Gości wchodzących na bal witała Marylin Monroe
razem z Elvisem Presley’em. Przy wejściu na salę stały ogromne
statuetki

Oskarów

wykonane

z

balonów,

gdyż

tematem

przewodnim balu było Hollywood. Głównymi organizatorami były
Wioletta Sobczak z SGGW, Joanna Bogusz z WUM i Anna Gayer
z PW. W skład komitetu organizacyjnego wchodzili również
z ramienia Rady Doktorantów SGGW: Piotr Pietrzak, Robert
Kasprzak, Jacek Gembicki oraz Monika Roman, która podczas balu
była konferansjerem.
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Zabawa rozpoczęła się od przemówienia głównych organizatorek oraz Rektora Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jego Magnificencji prof. dr hab. Andrzeja
Mastalerza oraz Prorektor do spraw Nauki Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie prof. dr
hab. Jana Niemieca. Po przemówieniach wszyscy uczestnicy zatańczyli walca, następnie czas umilała
Orkiestra Reprezentacyjna SGGW pod kierownictwem pana Tomasza Labunia. W przerwie wystąpił zespół
SQER dance SGGW prezentujący układ w stylu Bollywood. Jedną z atrakcji czekającą na uczestników był
ogromny jubileuszowy tort, pojawiły się także konkursy z nagrodami.

Drugą część wieczoru z kolei umilał zespół
Juko Band. Atmosfera balu była wspaniała,
wszyscy dobrze się bawili do białego rana. Przy
stole można było spróbować tatara z łososia,
pieczonej kaczki oraz wielu innych pysznych dań.
Urządzając

tak

wspaniały

bal, organizatorzy stanęli na wysokości zadania, za
co

serdecznie

im

dziękujemy.

Jednocześnie

zapraszamy na kolejny Bal Doktoranta, który
odbędzie się w 2017 roku, podobnie jak dwa
poprzednie

na

terenie

Szkoły

Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

mgr inż. Jacek Gembicki
Przewodniczący Warszawskiego
Porozumienia Doktorantów

V Wrocławski Bal Doktoranta
W sobotę 6.02.2016 w budynku Times Event Center odbył się V Wrocławski Bal Doktoranta
zorganizowany przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich.
Na balu bawili się doktoranci uczelni Wrocławia. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 20:00. Na
parkiecie znalazło się 180 osób, które oprócz wspólnej zabawy miały okazję do międzyuczelnianej
integracji i nawiązania nowych znajomości zarówno towarzyskich, jak i naukowych. Doktoranci bawili się
do białego rana.
Organizatorzy (PDUW) bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy udzielili wsparcia
finansowego V Wrocławskiego Balu Doktoranta:
 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 Politechnika Wrocławska,
 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 Uniwersytet Wrocławski.

Podczas Balu zostało zaprezentowane logo PDUW, które zostało
wykonane przez doktorantkę Magdalenę Kryskę z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Do zobaczenia w przyszłym roku na VI Wrocławskim Balu Doktoranta!
mgr Weronika Stodółka
Przewodnicząca Porozumienia
Doktorantów Uczelni Wrocławskich

I Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
XI Kadencji
W dniach 12-14 lutego 2016 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni odbyło się I posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów XI kadencji. Spotkanie
otworzył Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW oraz Prodziekan ds. Kształcenia
i Studenckich kmdr dr hab. Dariusz Bugajski.
Podczas posiedzenia zostały przedstawione Wiceprzewodniczące Krajowej Reprezentacji
Doktorantów: mgr Agata Pyrzyńska oraz mgr inż. Elżbieta Wyraz. Funkcję Sekretarza ponownie będzie
pełniła mgr Weronika Stodółka. Poruszone zostały tematy dotyczące m. in. odbiurokratyzowania studiów
doktoranckich, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz zmian w statucie KRD. Omówiony
został również konkurs PRODOK/PROPAN, jak również Kompendium Doktoranta.

mgr Weronika Stodółka
Sekretarz KRD

Informacje od Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych
Początek 2016 roku, według danych przekazanych przez Samorządy Doktoranckie uczelni
medycznych, minął stosunkowo spokojnie. W przypadku większości uczelni jest to okres przygotowań do
wiosennych wyborów władz na kadencję 2016-2020, a tym samym niepodejmowania radykalnych decyzji,
zwłaszcza skierowanych przeciwko elektorom – w tym doktorantom. Co więcej, wynikający z art. 75 ust. 3
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wymóg uzyskania zgody przedstawicieli studentów i doktorantów
przez kandydata na stanowisko prorektora ds. studenckich, w niejednym przypadku, sprowokował lawinę
obietnic skierowanych m.in. do doktorantów.
Działalność Pełnomocnika Zarządu KRD ds. uczelni medycznych ograniczała się w tym czasie do
budowania kontaktów z Samorządami Doktoranckimi uczelni medycznych. Z tego miejsca chciałbym
najbardziej podziękować doktorantom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także Collegium Medicum UMK
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy za dotychczas najbardziej aktywny udział w kontaktach
z KRD.
Marzec to z kolei okres wzmożonej aktywności legislacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, w zakresie zmiany standardów kształcenia dla
kierunków medycznych. Z uwagi na fakt, że niektóre zaproponowane rozwiązania, zwłaszcza w zakresie
kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo od 1.10.2016, wydają się co najmniej niepokojące,
aktualnie przygotowujemy wraz z doktorantami uczelni medycznych kompleksową opinię dotyczącą
proponowanych rozwiązań.

mgr farm. Marcin Ciszewski
Pełnomocnik Zarządu ds. uczelni medycznych
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kim jest Rzecznik Praw Doktoranta i czym zajmuje się Zespół
Prawny Rzecznika Praw Doktoranta? - czyli o wsparciu
prawnym doktorantów w KRD
Jak

wiadomo,

Doktorantów,

to

Krajowa

Reprezentacja

najważniejsza

organizacja

zainteresowanego, wobec władz uczelni);
- monitorowanie i wspieranie przestrzegania

reprezentująca interesy środowiska doktorantów

praw doktoranta;

w

- opracowywanie i wydawanie sprawozdań

Polsce.

Wśród

jej

zasadniczych

celów

statutowych wymienić należy m.in. ochronę praw

i

i interesów doktorantów, a także podejmowanie

z przestrzeganiem praw doktorantów;

działań

- organizowanie kampanii informacyjnych.

prawnej
i

na

rzecz

podnoszenia

doktorantów

szkolnictwa

z

wyższego.

W

świadomości

obszaru
celu

zal eceń

w

zakresie

problemów

nauki

skutecznej

Pomoc

prawna

ze

strony

Rzecznika

realizacji wspomnianych założeń w ramach KRD

Doktoranta jest nieodpłatna.

działają dwa bardzo ważne z punktu widzenia

Kontakt

doktorantów organy. Są nimi Rzecznik Praw

rzecznik@krd.edu.pl

z

Rzecznikiem

Praw

Praw

Doktoranta:

Doktoranta oraz Zespół Prawny Rzecznika Praw
Doktoranta.
Czym zajmuje się Zespół Prawny Rzecznika
Kim jest Rzecznik Praw Doktoranta i w

Praw Doktoranta i jak skorzystać z jego

jakich sytuacjach doktorant może

pomocy?

skorzystać z jego pomocy?
Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta to
Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której

gremium, które na co dzień wspiera działalność

zadaniem

praw

Rzecznika Praw Doktoranta. Zespół tworzy

sygnałów

grupa doktorantów z zakresu nauk prawnych

jest

stanie

doktoranta,
o

na

straży

badanie

podejrz eniu

nar uszeni a

praw

doktorantów oraz ewentualne podejmowanie
interwencji

w

razie

posiadających doświadczenie w obszarze nauki
i szkolnictwa wyższego.

stwierdzenia

zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Zespół świadczy pomoc prawną przede wszystkim
poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania

Rzecznik działa poprzez:
-

podejmowanie

prawne

mediacji

wyjaśniających

w

i

przesyłane przez doktorantów

działań

drogą mailową. W sprawach bardziej złożonych,

sprawach

w których przepisy prawa wymagają dokonania

indywidualnych (w tym występowanie, za zgodą

bardziej skomplikowanych zabiegów

interpretacyjnych,

a

także

wówczas,

Informacje od Pełnomocnika
ds. Uczelni Rolniczych
i Przyrodniczych

gdy

przedstawiony przez doktoranta stan faktyczny
wymaga

sięgnięcia

członkowie

do

Zespołu

orzecznictwa
przygotowują

sądów,
opinie

prawne. Każda ze spraw zgłaszanych Zespołowi
badana jest

W dniu 14 marca 2016 roku w Warszawie

indywidualnie i z zachowaniem

odbył się VII Zjazd Porozumienia Doktorantów

poufności.

Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. Zjazd miał
Pomoc prawna świadczona przez Zespół Prawny

charakter sprawozdawczo-wyborczy i zorganizowany

Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna.

był

przez

Radę

Doktorantów

Szkoły

Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas
Jeśli Twoje prawa zostały naruszone skontaktuj

Zjazdu

się z Zespołem

Porozumienia oraz ustalono plan działań na następny

Doktoranta

Prawnym

poprzez

Rzecznika Praw

wypełnienie

formularza

podsumowano

roczną

działalność

rok. Na nową kadencję do Zarządu PDUR wybrano

dostępnego na stronie www.krd.edu.pl/kontakt/

następujące osoby:

rzecznik-praw-doktoranta/ i wysłanie go na adres

- mgr inż. Patrycja Florczuk (Szkoła Główna

rzecznik@krd.edu.pl

Gospodarstwa

Wiejskiego

w

Warszawie)

Przewodnicząca;
-

mgr

inż.

Marlena

Wojnowska

(Uniwersytet

Przyrodniczy w Poznaniu) - Wiceprzewodnicząca;

Zapraszamy do kontaktu!

-

mgr

Sylwia

Małażewska

(Szkoła

Główna

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Sekretarz.
mgr Agata Pyrzyńska
Wiceprzewodnicząca Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Monika Roman
Pełnomocnik ds. Uczelni
Rolniczych i Przyrodniczych

„Młodzi w nauce”
W dniu 16 marca 2016r. odbyło się spotkanie
pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju
nauki w Polsce. Organizatorami tego wydarzenia
byli: Rada Młodych Naukowców oraz Akademia
Młodych

Uczonych

PAN.

Ze strony

Krajowej

Reprezentacji Doktorantów obecni byli: mgr inż.
Michał Gajda oraz mgr Anna Katarzyna Zaleszczyk
(wchodząca w skład rady programowej wydarzenia).
Głównym tematem debaty była rola młodych
uczonych w kształtowaniu polskiej nauki oraz ich
udziału w planowanych reformach, obejmujących
m.in. system finansowania badań, ścieżki kariery
oraz parametryzację polskich jednostek naukowych.
Podczas debaty obecni byli znamienici goście,
reprezentujący najważniejsze instytucje państwowe
i rządowe. Krajowa Reprezentacja Doktorantów
przedstawiła swoje stanowisko dotyczące: statusu



zróżnicowanie modeli kariery w zależności

dla

od uprawianej dziedziny nauki | ścieżka

doktorantów na cały okres studiów doktoranckich,

kariery wynalazcy i wdrożeniowca | rola

roli podnoszenia jakości studiów doktoranckich,

doktoratu w rozwoju kariery naukowej |

począwszy od samego początku, czyli rekrutacji na

postulat

studia doktoranckie. Młodzi naukowcy aktywnie

efektywnego rozwoju naukowego | forma

uczestniczą w rozwijaniu sfery polityki naukowej

habilitacji, za i przeciw.

doktoranta,

i

polityki

zapewnienia

szkolnictwa

finansowania

wyższego.

mobilności

jako

warunek

Tworzenie

doskonałej i konkurencyjnej nauki wymaga nie tylko

Panel II

Finansowanie

nauki

i

instytucji

wytężonej pracy, ale również znoszenia istniejących

naukowych, moderator: dr Emanuel Kulczycki:

barier i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju
dla nauki w Polsce.



wzrost nakładów na naukę – rola państwa
w budowie innowacyjnych rozwiązań |

Dyskusja odbyła się w dwóch panelach:

doskonalenie systemu grantowego oraz
agencji

finansujących

badania

|

Panel I Kariera naukowa, moderator: dr hab. Jakub

zrównoważony rozwój polskich uczelni

Michna:

i instytutów badawczych | finansowanie
projektów interdyscyplinarnych.

Mamy nadzieję, że głos młodych naukowców spotkał się z zainteresowaniem oraz przełoży się to na realne
wsparcie dla młodych. Spodziewanym efektem debaty jest wypracowanie rozwiązań, które umożliwią
zniesienie barier stojących przed młodymi naukowcami oraz udoskonalą proces tworzenia innowacyjnej
nauki w Polsce. Propozycje zebrane zostaną w formie dokumentu wskazującego kierunki dalszych
możliwych działań.
Organizatorzy
Rada Młodych Naukowców
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk
Partnerzy
Akademia Młodych Uczonych i Artystów
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
Instytucje wspierające
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Akademia Nauk

mgr Anna Katarzyna Zaleszczyk
Członek Zarządu KRD

PANel Wiedzy 2016
Rada Samorządu Doktorantów PAN we współpracy z Komisją ds. PAN przy Zarządzie KRD po raz
kolejny organizuje spotkania popularnonaukowe z cyklu „PANel Wiedzy”. Celem inicjatywy jest
popularyzacja nauki i umożliwienie doktorantom Polskiej Akademii Nauk zaprezentowania wyników swoich
badań dla szerszej publiczności, niekoniecznie związanej z działalnością naukową. Spotkania odbywają się w
miastach, w których mieszczą się instytuty PAN. W przeciwieństwie do tradycyjnie kojarzonych wykładów, te
odbywają się w niezobowiązującej atmosferze w kawiarniach. W luźnej atmosferze doktoranci prezentują
swoje prace badawcze w formie krótkich prezentacji. Dzięki takiemu charakterowi wydarzenia można
pokazać naukę z innej strony i zainteresować nią szerokie grono słuchaczy. Do tej pory w roku 2016 odbyły
się już dwa spotkania: w Warszawie i we Wrocławiu. Podczas spotkań zaprezentowali się doktoranci z sześciu
instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka wystąpień była różnorodna. Podczas spotkania w Warszawie
można było usłyszeć o neuroegoizmie, tresurze psów oraz nacjonalizmie w muzyce rockowej. Natomiast
PANel Wiedzy we Wrocławiu wypełniły treści z dziedziny astronomii, etnologi i chemii. Po prezentacjach był
czas na pytania i wymianę doświadczeń między wszystkimi uczestnikami spotkań. Wszystko to
w nieformalnej atmosferze, która sprzyja rozmowom i szukaniu inspiracji do dalszego rozwoju. Kolejne
spotkania planowane są w Krakowie oraz Sopocie. Warto dodać, że w tym roku przedsięwzięcie, oprócz
patronatu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, wsparła Akademia Młodych Uczonych PAN fundując dla
prelegentów upominki.
mgr inż. Karolina Bejm
Rada Samorządu Doktorantów PAN
Komisja ds. PAN

