Biuletyn KRD
Witamy Was serdecznie w nowym roku
akademickim 2011/2012. Mamy nadzieję,
że odpoczęliście w wakacje i pełni sił
wróciliście do swoich badań naukowych,
zajęć ze studentami, a także innych
aktywności
w
tym
działalności
samorządowej.

o organizacji dwóch zjazdów –
nadzwyczajnego (ws. statutu) oraz
zwyczajnego
(sprawozdawczo
–
wyborczego), o czym piszemy w dalszej
części Biuletynu KRD.

Zachęcamy Was również do wzięcia
udziału w konkursach, których zasady
Przed nami rok dużych wyzwań przedstawiamy na następnych stronach.
i zmian. Znowelizowana ustawa Prawo
Jeszcze raz życzymy kolejnego,
o szkolnictwie wyższym zasadniczo
zmienia
niektóre
elementy udanego roku akademickiego – na pewno
funkcjonowania uczelni, w tym studia będzie jeszcze lepszy niż poprzedni!
doktoranckie. Już od października br.
koniecznym była zmiana regulaminu
Funduszu
Pomocy
Materialnej
i prowadzenie nowych zasad podziału
stypendiów. Nowa dotacja projakościowa,
a co za tym idzie zwiększenie stypendium
doktoranckiego (od stycznia 2012 r.) czy
zmienione
procedury
przy
przeprowadzaniu przewodów doktorskich
to tylko początek przemian. Przed Wami
wiele miesięcy ciężkiej pracy nad
dostosowaniem aktów wykonawczych na
Waszych uczelniach do nowelizowanego
prawa. Wierzymy jednak, że z naszą
pomocą regulaminy i zarządzenia będą
możliwie najlepiej dopracowane, a ich
interpretacja będzie jasna, z korzyścią dla
nas wszystkich. Już w tym numerze
Biuletynu
przedstawiamy
Wam
rozporządzenie
dotyczące
studiów
doktoranckich
i
stypendiów
doktoranckich.
W najbliższych miesiącach czeka nas
również ciężka praca nad zmianą statutu
naszej organizacji. Zarząd KRD na
ostatnim, IX Zwyczajnym Posiedzeniu
w Krakowie, przyjął projekt statutu, który
został 17 października br. przekazany
Wam do konsultacji. Wszelkie informacje
znajdziecie na stronie www.krd.org.pl.
W
związku
z
koniecznością
wprowadzenia
zmian
w
statucie,
spowodowanych zarówno znowelizowaną
ustawą, jak i Waszymi zaleceniami
z V zjazdu KRD, a także zobligowaniem
KRD przez akty prawne do przedłożenia
go w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego do akceptacji, Zarząd Krajowej
Reprezentacji Doktorantów podjął decyzję
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Zmiana statutu
Zarząd KRD przedstawia do konsultacji
środowiskowej projekt nowego Statutu
KRD wraz z załącznikami, uwzględniający
zmiany ustawowe, zalecenia V Zjazdu
KRD oraz propozycje nadsyłane przez
doktorantów. Propozycje uwag do
projektu prosimy przesyłać na adres
Komisji Prawnej KRD: prawna@krd.org.pl
w tytule wpisując STATUT do dnia 28
października br.
Jednocześnie prosimy o nanoszenie
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W tym numerze

:

• Krajowy Zjazd Doktorantów
• Nowe rozporządzenia dot. studiów
doktoranckich
• Prodok 2011
• X Szkoła FRP
• KRASP
• Rekrutacja kandydatów na
ekspertów PKA ds. doktoranckich
• Kredyty dla doktorantów
• Konkursy dla doktorantów
poprawek w trybie recenzji ‐ śledź
zmiany.
http://www.krd.ogicom.pl/pl/
aktualnosci/zmiana_statutu.html
Zarząd KRD

Nadzwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
oraz
Warszawskie
Porozumienie
Doktorantów mają przyjemność zaprosić
na Nadzwyczajny Zjazd Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.
W czasie Nadzwyczajnego Zjazdu będzie
mieć miejsce głosowanie nad nowym
Statutem KRD. Jest to niezwykle ważne
w świetle nowelizacji Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, która zmienia
formę funkcjonowania naszej organizacji
(przyznając m.in. osobowość prawną
i budżet). Wnioskowane przez V Zjazd
KRD z grudnia 2010 r. przeprowadzenie
najbliższych wyborów już według
nowych reguł wymaga też aby, po
przyjęciu przez nadzwyczajny Zjazd

nowego Statutu, zatwierdziło go
również
Ministerstwo
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Nadzwyczajny Zjazd KRD odbędzie się
w dniu 4 listopada 2011 r.
w Warszawie
w
Sali
Senatu
Politechniki
Warszawskiej
(pl.
Politechniki 1, Gmach Główny, sala nr
124), w godzinach 12:00 ‐ 16:00.
Prosimy o zgłoszenie przedstawiciela
Waszego Samorządu – delegata.
FORMULARZ
zgłoszeniowy
oraz
wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.krd.org.pl, zostały także
wysłane do Was tradycyjną pocztą.
Zarząd KRD

Nowe rozporządzenia
Jak wiecie, część rozporządzeń
została podpisana już w wakacje, np. to
dotyczące
Funduszu
Pomocy
Materialnej. Jednakże dwa dla nas
najbardziej
istotne
pojawiły
się
w ostatecznej
wersji,
czasem
w niektórych punktach bardzo różniącej
się od projektu, dopiero niedawno.
Zachęcamy do lektury:

‐
Rozporządzenie
Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
studiów doktoranckich oraz stypendiów
doktoranckich z dnia 5 października
2011 r.

‐ Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich
w uczelniach i jednostkach naukowych z
dnia 1 września 2011 r.
http://www.bip.nauka.gov.pl/
_gAllery/15/35/15355/20110901_rozp
orzadzenie_MNiSW_studia_dr.pdf

Mamy
również
nadzieję,
że
dopasowaliście regulaminy podziału
Zachęcamy
do
regularnego
Funduszu Pomocy Materialnej przed odwiedzania strony KRD – tam w miarę
rozpoczęciem
roku
akademickiego, możliwości umieszczamy na bieżąco
a zmienione formy stypendiów będą już nowe informacje.
rozdzielane wg nowych zasad. Dotyczy to
również jednostek naukowych. Dotacja
KK
projakościowa
na
zwiększenie

http://www.bip.nauka.gov.pl/
_gAllery/15/60/15605/20111012_studia
_dokt_styp.pdf

stypendium doktoranckiego będzie
przekazana uczelniom 1 stycznia 2012
roku – pamiętajcie o utworzeniu
stosownych regulaminów do tego czasu.
Konieczna
także
będzie
zmiana
regulaminu studiów doktoranckich,
a ten zgodnie z ustawą musi zostać
przyjęty przez senat uczelni lub radę
naukową na pięć miesięcy przed
rozpoczęciem zajęć.

Krajowy Zjazd Doktorantów 2-4 grudnia 2011 Gdynia
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
oraz
Trójmiejskie
Porozumienie
Doktorantów
mają
przyjemność
zaprosić na XII Krajowy Zjazd
Doktorantów oraz VI Zwyczajny Zjazd
Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

planowane jest również wręczenie
nagród w Konkursie na Najbardziej
Prodoktorancką Uczelnię – „PRODOK”.

z każdej uczelni uczestniczy w Zjeździe
bezpłatnie, zaś koszt uczestnictwa
obserwatora (1 osoba) to 300 zł.

Krajowy Zjazd Doktorantów odbędzie
się w dniach 2 - 4 grudnia 2011 r.
w Gdyni. Uprzejmie zapraszamy do
Do zadań Zjazdu należy między uczestnictwa w Zjeździe przedstawicieli
innymi:
przyjęcie
sprawozdania doktorantów
wszystkich
polskich
z działalności ustępującego Zarządu, Uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk.
udzielenie absolutorium Zarządowi
i wybór nowych władz KRD, a ponadto
Prosimy o zgłoszenie przedstawicieli
wyznaczenie kierunków działań na Waszych Samorządów – delegata oraz
następny rok. W trakcie zjazdu obserwatorów. Delegat (1 osoba)

Zgłoszenia na konferencję prosimy
przesyłać do dnia 15.11.2011 r.
poprzez formularz rejestracyjny on‐line
umieszczony na stronie internetowej:
www.tpdok.pl
Zarząd KRD

KRASP
W
posiedzeniu
plenarnym
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP), które miało
miejsce w dniach 13‐14 października
2011
roku
w
Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu udział
wzięli przedstawiciele KRD. Kinga
Kurowska i Jacek Lewicki wystąpili
z prezentacją, w której z jednej strony
podsumowana została dotychczasowa
działalność KRD, z drugiej zaś
przedstawione
zostały
propozycje
dalszych zmian w obszarze kształcenia
doktorantów.

zmiany prawne dotyczące doktorantów,
wprowadzone przez reformę szkolnictwa
wyższego oraz rolę KRD w konsultacjach
nad nimi. Z kolei w odniesieniu do
wyzwań przyszłości w szczególności
zwrócona została uwaga na konieczność
wprowadzanie celowego finansowania
studiów doktoranckich, tak jak ma to
miejsce np. ze środkami w ramach dotacji
projakościowej.

Podkreślono także m.in. potrzebę
zmiany sposobu oceny parametrycznej
jednostek, aby uwzględniała również
dorobek doktorantów, co zachęci do
Przypomniane zostały najistotniejsze włączania ich w projekty badawcze

i podkreśli rolę badań w kształceniu
przyszłych
doktorów.
Kształcenie
poprzez badania, odbudowa relacji
„uczeń‐mistrz” pomiędzy doktorantem
a promotorem oraz doprecyzowanie
statusu doktoranta to, obok dostępu do
środków na prowadzenie badań,
podstawy
gwarantujące
jakość
kształcenia na studiach III stopnia.
JL

X Szkoła FRP
W dniach 18‐21 września 2011 r.
w Zakopanem, odbyła się X Szkoła FRP
dla liderów samorządu i organizacji
doktorantów.
W
przedsięwzięciu
realizowanym przez Fundację Rektorów
Polskich we współdziałaniu z Krajową
Reprezentacją Doktorantów wzięło
udział
50
doktorantów
reprezentujących różne uczelnie oraz
dziedziny nauki. Kierownikiem Szkoły
był
prof.
Tadeusz
Szulc
(wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Rektorów
Polskich
oraz
przewodniczący
Rady
Instytutu
Społeczeństwa
Wiedzy).
Program
przewidywał
zarówno
wykłady,
szkolenia, jak i warsztaty dla
uczestników szkoły. Wśród prelegentów
znaleźli się wybitni wykładowcy:
profesorowie, ministrowie i eksperci,
m.in. prof. Krzysztof Krasowski, prof.
Mieczysław Socha, prof. Zbigniew Nęcki,
Bogumiła Więcław, Agnieszka Chłoń‐
Domińczak, dr Mariusz Luterek, Marcin
Chałupka.
Programie
obejmował
szeroką tematykę: Szkolnictwo wyższe:
nowelizacja,
strategia,
polityka;
umiejętności zarządcze
młodych
liderów;
relacje
z
otoczeniem,
umiejętności
komunikacyjne.
W rozmowach kuluarowych uczestnicy
do najciekawszych zaliczali zwykle
zajęcia
z
nowych
rozwiązań
regulaminowych oraz znowelizowanych
przepisów
prawnych,
a
także
psychologię przywództwa i protokół
dyplomatyczny. Szkoła w skali 1 do 5
uzyskała wysoką średnią 4,4.
Podczas wyjazdu doktoranci odbyli
szereg ciekawych dyskusji, podczas
których były podnoszone m.in. kwestie

X Szkoła FRP, Zakopane, 18‐21 września 2011 r., Źródło FRP

umasowienia studiów doktoranckich,
wizerunek doktoranta oraz absolwenta,
jego przydatność na rynku pracy
i zapotrzebowanie gospodarki na osoby
ze stopniem doktora. Wątkiem, który nie
mógł zostać pominięty było oczywiście
finansowanie studiów doktoranckich, jak
również
samych
doktorantów.
Profesorowie doszukiwali się poprawy
sytuacji
młodych
uczonych
w „odświeżeniu” kadry, spowodowanej
zmianami w ustawach, a także w coraz
większej liczbie grantów i projektów
przeznaczonych
dla
doktorantów.
Jednocześnie
uczestnicy
szkoły
podkreślali, że jest duży deficyt wiedzy
w tym zakresie u samych uczestników
studiów III stopnia i istnieje konieczność
szkolenia w zakresie pisania wniosków

oraz ich rozliczania.
Udział w X Szkole FRP dla samorządu
i organizacji doktorantów pozwolił
uczestnikom na rozwinięcie swoich
kompetencji i umiejętności, zdobyli oni
nową wiedzę w wielu zakresach.
Jednakże najcenniejszym elementem
tego spotkania było zbudowanie
środowiska, zbudowanie przekonania
wśród
samorządów
o
istnieniu
doktorantów jako oddzielnej grupy
akademickiej, często doktoranci są
uznawani za studentów, która jest dla
uczelni niezwykle ważna, bo to oni,
doktoranci, będą w przyszłości tę
uczelnię kształtowali, a często niestety
są uznawani tylko za studentów.
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Zeszyty naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
W
2010
roku
Towarzystwo
Doktorantów
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
powołało
Zeszyty
Naukowe TD UJ. Czasopismo jest
wydawane w wersji elektronicznej
w cyklu półrocznym, w trzech seriach:
Nauki Ścisłe, Nauki Humanistyczne oraz
Nauki Społeczne. Dodatkowo na koniec
roku powstaje Rocznik Zeszytów
Naukowych, w którym umieszczane są
najlepsze artykuły. Rocznik, obok formy

elektronicznej, wydawany jest także
drukiem. W ramach Zeszytów wydawane
są
także
numery
specjalne
–
pokonferencyjne.
Wszystkie artykuły są recenzowane
przez
samodzielnych
pracowników
naukowych.
Przyjmujemy
teksty
w językach
obcych:
niemieckim,
angielskim, rosyjskim i francuskim.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane

osoby do przesyłania swoich artykułów,
a także do współpracy z Redakcją.
Dotychczas
opublikowane
numery
czasopisma oraz informacje dla autorów
dostępne są na stronie Towarzystwa:
www.doktoranci.uj.edu.pl, pod zakładką
„Zeszyty”.
Redakcja ZN TD UJ

Rekrutacja kandydatów na ekspertów PKA ds. doktoranckich KREDYTY STUDENCKIE również
Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza rekrutację kandydatów na
ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. doktoranckich
Rekrutacja będzie przebiegać w trzech etapach:
4 listopada 2011 r.
Etap I
7 listopada 2011 r.
Etap I
10 listopada 2011 r.
Etap II

11-12 listopada 2011 r.
Etap III

Ostateczny termin przesłania przez osoby
zainteresowane Curriculum Vitae na adres email:
pka@krd.org.pl.
Termin wyłonienia osób zakwalifikowanych do
drugiego etapu (informacja na stronie KRD –
dodatkowo osoby zakwalifikowane otrzymają
informację na adres email).
Termin rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się
w Warszawie (dokładne miejsce zostanie przesłane
osobom zakwalifikowanym oraz będzie umieszczone
na stronie internetowej)
Termin szkolenia dla osób, które pomyślnie przeszły
II etap rekrutacji. Szkolenie odbędzie się w
Warszawie. Osoby zakwalifikowane do III etapu mają
zagwarantowane noclegi.

Pozostałe informacje (format CV, zakres tematyczny egzaminu, cechy osobowe
kandydata na eksperta ds. doktoranckich) dostępne są na stronie www.krd.org.pl

PRODOK 2011
Trwa nabór wniosków
Przypominamy, że od połowy
września trwa nabór wniosków w IV
Edycji Konkursu na najbardziej
prodoktorancką uczelnię – PRODOK
2011. Wnioski należy przesyłać do 4
listopada br. na adres pocztowy
Krajowej Reprezentacji Doktorantów:
ul. Polna 50 pokój 716, 00‐644
Warszawa. Bliższe informacje, Zasady
Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne
są
na
stronie
www.krd.org.pl. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone tradycyjnie podczas
grudniowego
Krajowego
Zjazdu
Doktorantów.
Serdecznie zachęcamy do udziału w
Konkursie!
Zarząd KRD

dla doktorantów

Do dnia 15 listopada 2011 r. studenci
i doktoranci mogą ubiegać się o kredyty
studenckie z dopłatą do oprocentowania
z budżetu państwa.
Kredyt studencki jest udzielany na
okres studiów i wypłacany maksymalnie
przez okres 6 lat, a w przypadku studiów
doktoranckich ‐ przez okres 4 lat. Transze
kredytu wypłacane są co miesiąc
w wysokości 600 zł. Warunkiem
otrzymywania
transz
kredytu
jest
przedstawianie w banku w terminach do
dnia 31 października i 31 marca ważnej
legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.
Specjalne zaświadczenie o studiach
student będzie zobowiązany przedstawić
w banku jedynie przy ubieganiu się
o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej
umowy o kredyt.
Więcej informacji na:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/
komunikaty/komunikaty/artykul/
informacja‐o‐kredytach‐studenckich‐w‐
roku‐akademickim‐20112012/

Konkursy objęte patronatem KRD
Program StRuNa
Program StRuNa polega na promocji
ruchu
naukowego
studentów
i doktorantów. Zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie Struna, który posiada
7 kategorii: "Projekt roku 2011",
"Konferencja roku 2011", "Wyprawa roku
2011", "Publikacja roku 2011", "Koło
naukowe roku 2011", "Opiekun roku
2011", "Sponsor roku 2011". W Konkursie
StRuNa mogą brać udział tylko organizacje
i projekty figurujące w Bazie StRuNa.
Nieprzekraczalny termin, w którym
należy: wypełnić formularz zgłoszenia do
konkursu, przesłać ewentualne załączniki
do zgłoszenia, umieścić w bazie aktualne
dane o organizacji i projekcie, to 25
października 2011 roku (wtorek),
godzina 23:59.
Szczegóły: www.struna.edu.pl
"Konfrontacje 2011"
II Akademickie Mistrzostwa Polski
Autorów Tekstów
Zadaniem uczestnika Mistrzostw jest
napisanie autorskiego tekstu w wybranej
przez niego formule.
Możesz w nim wygrać na kilku
płaszczyznach:

1. Zostań Akademickim Mistrzem Polski
Autorów
2. Wprowadź swój tekst do ważnej
publikacji książkowej
3. Zgarnij nagrody rzeczowe (m.in. laptop,
netbook i smartfon).
Ostatni moment na zgłoszenie pracy to 25
października br., godzina 18.00.
Jedynym sposobem przesyłania prac jest
formularz umieszczony na stronie:
www.konfrontacje.edu.pl
Scopus-Perspektywy Young Researcher
Award 2011
Dla tych, którzy nie zdążyli przesłać
swojego zgłoszenia na Czwartą Edycję
konkursu Scopus‐Perspektywy Young
Researcher Award 2011, termin został
przedłużony o kolejny tydzień.
www.perspektywy.org/elsevier
Wypełniony formularz należy przesłać
do 21 października 2011 na adres:
Fundacja
Edukacyjna
"Perspektywy",
ul. Nowogrodzka 31, 00‐511 Warszawa
(oryginał),
pocztą
elektroniczną
na
adres
k.chrostna@perspektywy.pl (kopia)
Zapraszamy młodych naukowców
z cytowaniami!

