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• Kontynuacja szkoleń z roku 2014,
• Grupa docelowa: doktoranci z poszczególnych środowisk lokalnych,
• Harmonogram:
 26 marca - Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu),
 29 kwietnia – Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w
Olsztynie),
 26 maja – Wrocław (Uniwersytet Wrocławski),
 13 października – Katowice (Uniwersytet Śląski).
• Instytucje współpracujące:





Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowe Centrum Nauki,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (od II poł. 2015).

• Idea szkoleń: przekazanie samorządom doktorantów wiedzy z zakresu
praw doktoranta,
• Grupa docelowa: właściwe organy samorządu doktorantów
poszczególnych środowisk lokalnych,
• Plan działań:
 Rekrutacja członków Komisji ds. Podnoszenia Świadomości Prawnej
Doktorantów
 Przygotowanie materiałów szkoleniowych (do 15 czerwca)
 Organizacja i realizacja szkoleń w uczelniach i porozumieniach (czerwiec
– listopad)
 Ewaluacja (listopad)
• Tematyka szkoleń:
 najczęściej zgłaszane problemy i sprawy do RPD,
 znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

• Idea warsztatów: poprawa efektywności działania struktur
samorządowych na poszczególnych uczelniach i w jednostkach PAN
poprzez organizację szkoleń z zakresu komunikacji i współpracy w zespole,
• Grupa docelowa: właściwe organy samorządu doktorantów
poszczególnych środowisk lokalnych,
• Szkolenia będą przeprowadzane nieodpłatnie przez firmę Be-Pro
(www.be-pro.pl),
• Tematyka szkoleń:
 Współpraca w zespole,
 Komunikacja.

• Wstępne lokalizacje szkoleń:
 Poznań – 26 marca 2015 (tylko umiejętności miękkie, dla wszystkich
doktorantów, nie samorządów) - zrealizowano
 Katowice (Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w
Katowicach)
 Warszawa (Warszawskie Porozumienie Doktorantów)
 Kraków (Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich)
 Wrocław (Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich)
 Łódź (Łódzkie Porozumienie Doktorantów)
 Bydgoszcz (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
• Czas trwania szkolenia: 6 h + przerwy (3 + 3 h),
• Wielkość grupy docelowej: wielokrotność 20 osób.

Konferencja „Biznes – Innowacje – Nauka”

mgr inż. Dorota Jeziorowska

• Grupa docelowa: doktoranci i studenci z całej Polski,
• Termin i miejsce: 11 – 12 czerwca 2015 r., Kraków,
• Cel konferencji:
- Zachęcenie uczestników do podejmowania praktyk lub staży w
biznesie/przemyśle,
- Wzrost zainteresowania współpracą przedstawicieli nauki i biznesu,
- Wzrost świadomości uczestników w zakresie innowacji i pozyskiwania
środków finansowych na innowacje,
- Wzrost świadomości oraz motywacji osób, które kandydują do bycia
pracownikami nauki,
- Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, dyskusja argumentów uczestników
panelu oraz prowadzących i przedstawicieli poszczególnych instytucji (MNiSW,
CK, fundacje, uczelnie) w celu poszerzenia oferty i stworzenia oferty narzędzi
realnie wspierających osoby decydujące się na wybór kariery naukowej oraz
odpowiadających ich potrzebom.

Konferencja „Studia doktoranckie – skąd?
dokąd? którędy? – X lat samorządności
doktoranckiej”

mgr inż. Michał Gajda, mgr inż. Dorota Jeziorowska

• Grupa docelowa: właściwe organy samorządu doktorantów,
• Termin: 17 – 18 września 2015 r.,
• Miejsce: Warszawa,
• Cel konferencji:
o podjęcie dyskusji na temat:
 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jej nowelizacji,
 miejsca doktorantów w systemie szkolnictwa wyższego,
 rozwiązań niezbędnych do tworzenia właściwych warunków
rozwoju naukowego młodym naukowcom,
 samorządności doktoranckiej w Polsce.

