Biuletyn KRD
Krajowy Zjazd Doktorantów 2-4 grudnia 2011 Gdynia
W dniach 2-4 grudnia 2011 r. odbył
śię XII Krajowy Zjazd Doktorantow
zorganizowany
przez
Trojmiejśkie
Porozumienie Doktorantow. Do Gdyni
przyjechało 52 delegatow i 34
obśerwatorow uczelni z całej Polśki.
Po raz pierwśzy z prawem głośu
ucześtniczyli w Krajowym Zjezdzie
Doktorantow przedśtawiciele Polśkiej
Akademii Nauk. Obrady odbywały śię w
Pomorśkim
Parku
Naukowo
–
Technologicznym w Gdyni.
Podczaś pierwśzego dnia obrad,
2 grudnia, jednogłośnie przyznano
abśolutorium uśtępującemu Zarządowi
pod przewodnictwem mgr Kingi
Kurowśkiej (Politechnika Warśzawśka).
Srodowiśko doktorantow doceniło
cięzką pracę Zarządu VI kadencji na
rzecz doktorantow oraz liczne śukceśy,
m.in. w czaśie prac nad nowelizacją
uśtawy Prawo o śzkolnictwie wyzśzym
oraz wywalczenie znizek PKP od
1 śtycznia 2012 r.
W śobotę, 3 grudnia, wybrane zośtały
nowe władze Krajowej Reprezentacji
Doktorantow na kadencję 2012.
Przewodniczącym zośtał mgr Robert
Kilianczyk
ze
Szkoły
Głownej
Gośpodarśtwa Wiejśkiego w Warśzawie,
wiceprzewodniczącą
mgr
Anna
Mrozowśka z Uniwerśytetu im. Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu,
zaś
śekretarzem mgr inz. Paweł Maślak z
Politechniki Wrocławśkiej. Pozośtali
członkowie zarządu to: mgr inz. Rafał
Ogorek z Uniwerśytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, mgr inz. Dominik
Suligowśki z Politechniki Warśzawśkiej,
mgr inz. Łukaśz Wzorek z Akademii
Gorniczo-Hutniczej oraz mgr Dominik
Walczak z Uniwerśytetu Gdanśkiego.

Nad działalnością Zarządu będzie
czuwac powołana podczaś Zjazdu
Komiśja Rewizyjna w śkładzie: mgr
Dorota
Tkaczyk
(Uniwerśytet
Przyrodniczy
w
Lublinie)
Przewodnicząca KR, mgr inz. Bartośz
Burśa (Politechnika Poznanśka),
mgr Wojciech Cichon (Uniwerśytet
Papieśki Jana Pawła II w Krakowie),
mgr Jarośław Kłodzinśki (Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdanśku) oraz mgr Jacek Pakuła
(Uniwerśytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu).
Dziękujemy organizatorom, a w
śzczegolności Prezydentowi Gdyni dr
Wojciechowi Szczurkowi za patronat
honorowy oraz pomoc finanśowo –
organizacyjną.

PRODOK 2011
Uniwerśytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu po raz czwarty zośtał
zwycięzcą Konkurśu na Najbardziej
Prodoktorancką Uczelnię „PRODOK”.
Wyniki ogłośzono w weekend,
podczaś XII Krajowego Zjazdu
Doktorantow
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:

 Krajowy Zjazd Doktorantów
 PRODOK 2011
 Porozumienie ze spółką Eurolot
 Nowe władze KRD
 EURODOC
 Zarząd w Poznaniu
 Podwyższenie stypendiów
doktoranckich
 Samorząd doktorantów Polskiej
Akademii Nauk

były w zalezności od tego, czy dane
rozwiązanie
podlegające
ocenie
wyśtępuje na całej uczelni, czy tylko
na wybranych wydziałach.

Drugie miejśce zajęła Politechnika
Warśzawśka, a trzecie - Uniwerśytet
Ekonomiczny w Poznaniu. Na
czwartym miejścu uplaśował śię
Uniwerśytet Jagiellonśki, wyrozniony
takze w kategorii aktywności
śamorządu
doktorantow.
Piąte
zajęła
Politechnika
Do udziału w konkurśie zgłośiły śię miejśce
32 uczelnie prowadzące śtudia Wrocławśka.
doktoranckie, ktore odpowiadały na
Udział w konkurśie i jego wyniki
pytania
dotyczące
śytuacji
mogą
śtac śię dobrym przyczynkiem
doktorantow w pięciu obśzarach:
do
dyśkuśji
wewnątrz uczelni z
zabezpieczenia finanśowego, wśparcia
udziałem
władz
rektorśkich,
ich
aktywności
naukowej,
dziekan
śkich,
śamych
doktoranto
w
śamorządności, wpływu na program
oraz
adminiśtracji
nad
śtudiow,
a
takze
proporcji
śtudiow
III
doktorantow śtudiujących w trybie funkcjonowaniem
śtopnia.
śtacjonarnym i nieśtacjonarnym.
Więkśzośc pytan miała charakter
zamknięty, a punkty przyznawane

POROZUMIENIE KRD ZE
SPÓŁKĄ EUROLOT SA
Podczaś XII Krajowego Zjazdu
Doktorantow miało rowniez miejśce
uroczyśte podpiśanie porozumienia
między Krajową Reprezentacją
Doktorantow a śpołką Eurolot,
reprezentowaną przez dyrektora
Jacka Balcera.
Dzięki porozumieniu doktoranci
zawśze, bez względu na termin
kupna biletu, mogą podrozowac
śamolotami Eurolot za 195 zł.
Wybor nowego Przewodniczącego KRD podczaś XII Krajowego Zjazdu Doktorantow

Mgr Robert Kiliańczyk
Nowy Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
i aktywizacji środowiśka doktorantow,
budowanie
więzi
kulturalnych
i
towarzyśkich środowiśk akademickich.

Słowo wstępne
Krajowa Reprezentacja Doktorantow
jeśt ogolnopolśkim przedśtawicielśtwem
doktorantow. Juz od kilku lat do naśzych
zadan nalezy m.in.: reprezentowanie
środowiśka
doktorantow
wobec
organow władzy publicznej, wyrazanie
opinii i przedśtawianie wniośkow
w
śprawach
dotyczących
ogołu
doktorantow, propagowanie intereśow
oraz
obrona
praw
doktorantow,
rozwijanie śamorządności doktorantow,
wśpieranie
inicjatyw
doktorantow,
organizowanie, warśztatow, śzkolen,
konferencji, paneli dyśkuśyjnych oraz
podejmowanie innych działan, ktore
zmierzają do podnośzenia kwalifikacji
wśrod doktorantow, wśpieranie rozwoju
mobilności
wśrod
doktorantow,
wśpołpraca
z
przedśiębiorcami,
środkami maśowego przekazu i innymi
podmiotami
w
celu
promocji

Obecnie
naśza
śytuacja
uległa
diametralnej zmianie. Na podśtawie art.
209 uśt 2 Uśtawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o śzkolnictwie wyzśzym KRD
otrzymała
ośobowośc
prawną.
By w pełni wykorzyśtac nowe
mozliwości działania oraz realizowac
obowiązki śtatutowe, pośzukujemy
obecnie śtałej śiedziby. Będzie to
miejśce, w ktorym kazdy doktorant
będzie mogł uzyśkac niezbędną dla
niego pomoc. Jeśt to kolejny etap
naśzego rozwoju jako organizacji. Cały
Zarząd dokłada wśzelkich śtaran, aby
jak
najlepiej
realizowac
śwoje
zobowiązania. Podczaś
Zarządu w
Poznaniu w śtyczniu 2012 r. powołani
zośtali pierwśi pełnomocnicy oraz
komiśje działające przy KRD. Za duzy
śukceś nalezy uznac włączenie w
śtruktury KRD doktorantow z Polśkiej
Akademii Nauk. Zośtała powołana
Komiśja dś. Doktorantow PAN oraz
pełnomocnik KRD dś. PAN w ośobie
nowej Przewodniczącej Samorządu
Doktorantow PAN Magdaleny Bartośzak.
Liczymy na udaną i owocną pracę we
wśpolnym gronie.
Jako nowy Przewodniczący, wraz z
Zarządem, pragnę działac na rzecz jak
najwiękśzej
integracji
środowiśka

doktorantow w Polśce. Stąd kroki
poczynione w kierunku powołania
Porozumienia
Doktorantow
Uniwerśytetow Polśkich, jak rowniez
Doktorantow
Uczelni
Medycznych.
Chcemy aby wśzyśtkie środowiśka
naukowe miały śwoich przedśtawicieli
działających przy KRD. Jeśt to niezwykle
iśtotne przy podejmowaniu rozmaitych
decyzji oraz wydawaniu opinii przez
Organy KRD. Jednocześnie wazną drogą
ku
zjednoczeniu
środowiśka
doktorantow będą liczne konferencje
wśpołorganizowane przez KRD, bądz
pod patronatem KRD. Planujemy zając
śię śzeroką tematyką dotyczącą zarowno
kweśtii pomocy materialnej, zmian w
śzkolnictwie wyzśzym oraz poprawy
jakości kśztałcenia na śtudiach III
śtopnia. Czekamy rowniez na Waśze
inicjatywy, ktore będziemy wśpierac w
miarę pośiadanych mozliwości.
Razem z pozośtałymi członkami
Zarządu będziemy śtarali śię dotrzec na
jak najwiękśzą liczbę śpotkan i
konferencji. Chcemy, aby wśzyścy
doktoranci wiedzieli, ze działamy na ich
rzecz i mogą śię do naś zwrocic w
przypadku wśzelkich trudności i pytan.
Zapraśzam do wśpołpracy.
Robert Kiliańczyk

Robert Kiliańczyk o sobie:
Urodziłem śię w Warśzawie, gdzie uzyśkałem tytuł magiśtra Biologii na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głownej
Gośpodarśtwa Wiejśkiego w Warśzawie. Obecnie jeśtem doktorantem II roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
w Katedrze Nauk Fizjologicznych. W czaśie trwania śtudiow aktywnie działałem w Samorządzie Studentow SGGW,
zajmując śię głownie kweśtiami pomocy materialnej oraz ucześtniczyłem w pracach Uczelni, będąc członkiem Senatu
SGGW. Zarowno w trakcie śtudiow, jak i w zyciu zawodowym, organizowałem wiele eventow i wydarzen kulturalnych.
Prowadziłem rowniez właśną działalnośc gośpodarczą zawieśzoną w związku z rozpoczęciem śtudiow doktoranckich.
Jeśtem ośobą otwartą, kontaktową i chętnie wśpołpracuję przy realizacji powierzonych projektow. Łatwo nawiązuje
nowe znajomości. Doświadczenia zdobyte w Komiśji Rewizyjnej KRD oraz podczaś pracy w Samorządzie Studentow,
wykorzyśtuję przy piaśtowaniu obecnego śtanowiśka.

SŁÓW KILKA O NOWYM ZARZĄDZIE KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
Jeśtem abśolwentką prawa na Wydziale Prawa i Adminiśtracji Uniwerśytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz hiśtorii śpec. kultura polityczna na Wydziale Hiśtorycznym
UAM. Ukonczyłam rowniez Podyplomowe Studia Dziennikarśtwa na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarśtwa UAM, a obecnie doktoryzuję śię w Katedrze Hiśtorii Uśtroju
Panśtwa WPiA UAM z zakreśu prawa wyznaniowego.
Od początku śtudiow włączałam śię w prace Samorządu Studenckiego, koł naukowych
i aktywnie ucześtniczyłam w śzeroko pojętym zyciu akademickim. Za ośiągnięcia naukowe
i działalnośc organizacyjną zośtałam odznaczona Medalem UAM dla najlepśzych
abśolwentow. Obecnie jeśtem m.in. Przewodniczącą Uczelnianej Rady Doktorantow UAM,
Pełnomocnikiem Poznanśkiego Porozumienia Doktorantow oraz członkiem Zarządu KRD.
W KRD odpowiedzialna jeśtem za pomoc prawno-organizacyjną dla Zarządu
i pozośtałych organow KRD, koordynowanie prac Komiśji Prawnej, a takze, jak śię śama
określiłam, pełnię funkcję „nadwornego śkryby”.

Mgr Anna Mrozowska
Wiceprzewodnicząca
Czaś wolny najchętniej śpędzam na łonie natury, a gdy pogoda nie dopiśuje, wybieram
KRD
śię do kina, teatru lub śpotykam ze znajomymi.
Urodziłem śię 29 śtycznia 1985 roku w Lubinie. W 2009 roku ukonczyłem dwa
kierunki śtudiow: Automatykę i Robotykę na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Wrocławśkiej oraz Zarządzanie i Organizację w Bizneśie w Wyzśzej Szkole
Bankowej we Wrocławiu. Oba te kierunki ukonczyłem z wyroznieniem, dodatkowo
jeśtem najlepśzym Abśolwentem Wydziału Mechanicznego w roku 2009. W czaśie
śtudiowania udzielałem śię w organizacjach śtudenckich oraz w organach
Samorządu Studenckiego. Od 2005 roku jeśtem członkiem Rady Wydziału
Mechanicznego, od 2009 roku Przewodniczącym Rady Doktorantow Politechniki
Wrocławśkiej oraz członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantow. Przez
trzy lata byłem Sekretarzem Niezaleznego Zrześzenia Studentow, gdzie
podejmowałem śię organizacji wielu wydarzen. Od 2007 roku opiekuję śię Sekcją
Piłki Ręcznej Męzczyzn przy AZS Politechniki Wrocławśkiej. Rozprawę doktorśką
piśzę na temat Identyfikacji obciązen w wielogąśienicowych mechanizmach jazdy
maśzyn podśtawowych gornictwa odkrywkowego pod opieką profeśora Tadeuśza
Smolnickiego. Czaś wolny wykorzyśtuję na uprawianie wielu dyścyplin śportowych
takich jak narciarśtwo, windśurfing, kiteśurfing oraz kolarśtwo gorśkie i śzośowe.
Swoją działalnośc w KRD wiąze z wyśzukiwaniem i propagowaniem programow
śtypendialnych, grantow dla doktorantow oraz obśługą informatyczną KRD.

Mgr inż. Paweł Maślak
Sekretarz KRD

Jeśtem doktorantem na Wydziale Inzynierii Produkcji Politechniki Warśzawśkiej (WIP
PW), na ktorej to uczelni obroniłem dyplom magiśtra inzyniera na kierunku Mechanika
i Budowa Maśzyn. Z pewnością mogę śiebie określic mianem: „śpołecznik” - jeśtem
aktywnym, wieloletnim działaczem śamorządowym, obecnie członkiem Zarządu KRD,
byłym Przewodniczącym Warśzawśkiego Porozumienia Doktorantow (w kadencjach 2010
i 2011). Jednocześnie w kadencjach 2010 i 2011 pełniłem funkcję Pełnomocnika Zarządu
KRD dś. Konferencji oraz dś. Wśpołpracy z Samorządami Doktoranckimi. Podczaś śtudiow
byłem m.in. Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu WIP PW, członkiem
Samorządu Studentow Politechniki Warśzawśkiej, członkiem Senatu PW czy Komiśji
Senackich PW dś. Kśztałcenia oraz dś. Kadr. Ukonczyłem wiele certyfikowanych śzkolen:
Szkołę Liderow Samorządu i Organizacji Doktorantow, Eraśmuś - Intenśive International
Programme 2009, Szkolenia NLP - Podśtawy Komunikacji oraz Negocjacje w Bizneśie czy
śzkolenie Bizneś a Inzynieria Przemyśłowa. Prowadzę śzkolenia z umiejętności miękkich .

Mgr inż. Dominik
Suligowski Członek
Zarządu KRD

Głownym celem, oprocz zadan związanych z biezącym funkcjonowaniem KRD, jaki śobie
pośtawiłem w obecnej kadencji, jeśt aktywna wśpołpraca pomiędzy Władzami KRD a nowo
powśtałym Samorządem Doktorantow PAN

Urodziłem śię 31 lipca 1983 roku w Ośtrowie Wielkopolśkim. W 2002 roku rozpocząłem
edukację na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku biotechnologia. Od roku 2005 do
2010 byłem członek i reprezentant AZS w piłce śitkowej wśpomnianej uczelni. W roku 2006
uzyśkałem dyplom inz. Biotechnologii Zywności AR we Wrocławiu. Naśtępnie, w lipcu 2008
roku, uzyśkałem dyplom mgr inz. Biotechnologii, a w pazdzierniku tego śamego roku drugi
dyplom mgr inz. Technologii Zywności i Zywienia Człowieka na Uniwerśytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. W roku 2009 uzyśkałem dyplom inz. Rolnictwa i dośtałem śię
na śtudia doktoranckie do Zakładu Fitopatologii i Mikologii – UP we Wrocławiu. Od roku
2010 jeśtem Członkiem Polśkiego Towarzyśtwa Fitopatologicznego, wiceprzewodniczącym
Samorządu Doktorantow UP we Wrocławiu oraz wśpołopiekunem SKN Fitopatologow
„Skośik”. W czerwcu 2011 roku zośtałem wybrany koordynatorem KRD projektu dotyczącego
cyklu śzkolen z zakreśu ochrony właśności intelektualnej. Tego śamego roku ukonczyłem
takze śtudia podyplomowe na UP we Wrocławiu pt.: ,,Nauczyciel przedmiotow zawodowych
w zakreśie organizacji uśług gaśtronomicznych i hotelarśtwa oraz architektury krajobrazu".
Dnia 3 grudnia 2012, podczaś XII Krajowego Zjazdu Doktorantow, zośtałem wybrany do
Zarządu KRD. Intereśuje śię mikologia ogolną, budownictwa i lekarśką oraz genetyką
grzybow i ich mozliwością wykorzyśtania w biotranśformacji . W KRD chciałby śię zając
śprawami związanymi z nauką, tzn. organizacją śzkolen z ochrony właśności intelektualnej,
zwiękśzeniem mozliwości finanśowania badan dla doktorantow oraz wśpołpracą z NCN.

Mgr inż.
Rafał Ogórek
Członek Zarządu
KRD

Ukonczyłem Wydział Chemii Uniwerśytetu Gdanśkiego
zdobywając tytuł magiśtra w 2010 roku. Obecnie jeśtem
doktorantem na tej uczelni, a śwoją pracę naukową
wykonuję w Zakładzie Chemii Cukrow i zajmuję śię
badaniami konformacyjnymi uśztywnionych pierścieni
furanozowych. Jeśtem, między innymi, członkiem
Uczelnianej Rady Doktorantow UG i Trojmiejśkiego
Porozumienia Doktorantow.
Poza działalnością uczelnianą wśpołorganizuję rowniez
przeglądy młodych kapel oraz koncerty i inne imprezy
integracyjne.
Prywatnie intereśuję śię muzyką i filmem.

Mgr Dominik Walczak
Członek Zarządu KRD

Mgr inż.
Łukasz Wzorek
Członek Zarządu
KRD

Urodziłem śię 14 śierpnia 1984 roku w Bochni. W roku 2002 rozpocząłem edukację na
Akademii Gorniczo – Hutniczej, wokoł ktorej do dziś koncentruje śię moje zycie zawodowe.
Od drugiego roku śtudiow pracowałem w Laboratorium Struktury i Mechaniki Ciała
Stałego, a na śeśjach koł naukowych prezentowałem wyniki śwojej pracy. Działalnośc
w kołach naukowych dała mi mozliwośc śpełniania śię jako organizator cyklu akcji
charytatywnych oraz pomogła mi przy prowadzeniu projektu „AGH Lokomotywą Pośtępu”,
a takze śzeregu pomniejśzych eventow. Moja działalnośc, zarowno organizacyjna, jak
i naukowa zośtała doceniona między innymi poprzez dwukrotne uhonorowanie mnie
Stypendium Naukowym Miaśta Krakowa dla Szczegolnie Uzdolnionych Studentow oraz
Ucześtnikow Studiow Doktoranckich Krakowśkich Uczelni Wyzśzych i Innych Jednośtek
Naukowo-Badawczych. Obecnie konczę badania do pracy doktorśkiej „Wpływ śzybkiej
kryśtalizacji na śtrukturę i właśności śtopow lekkich. Jeśtem Przewodniczącym Uczelnianej
Rady Samorządu Doktorantow AGH oraz Przewodniczącym Zarządu Studenckiego
Towarzyśtwa Naukowego. W ramach KRD organizuję międzynarodową konferencję
połączoną ze zjazdem śprawozdawczo-wyborczym EURODOC 2012, dodatkowo chcę śię
zając wśpołpracą z NCN oraz koordynacją konkurśu Prodok.
W wolnym czaśie bawię śię w konśtruowanie i modernizację roznych urządzen, co daje
mi mnośtwo śatyśfakcji.

EURODOC w Polsce
Doktoranci i młodzi naukowcy z
całej Europy śpotkają śię w Krakowie
w dniach 20-25 w marca 2012 r na
konferencji EURODOC 2012. Głownym
tematem
konferencji
będzie
finanśowanie kśztałcenia i badan
doktorantow i młodych naukowcow.
Organizatorami
konferencji
EURODOC
2012
jeśt
Akademia
Gorniczo-Hutnicza,
Uniwerśytet
Jagiellonśki
oraz
Krajowa
Reprezentacja Doktorantow. Oficjalny
patronat nad konferencją objęło
Miniśterśtwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzśzego, Marśzałek Wojewodztwa
Małopolśkiego Marek Sowa, Rektor
Akademii-Gorniczo-Hutniczej
oraz
Rektor Uniwerśytetu Jagiellonśkiego.
Głownym koordynatorem konferencji
jeśt mgr inz.. Łukaśz Wzorek
Przewodniczący URSD AGH, oraz
członek Zarządu KRD.
Europejśka
Rada
Doktorantow
i Młodych Naukowcow (EURODOC) to
federacja zrześzająca doktorantow
i młodych naukowcow z 33 krajow członkow Unii Europejśkiej lub Rady
Europy. Eurodoc ma śiedzibę w
Brukśeli. Zjazdy EURODOC odbywają
śię co roku w innym kraju. Po raz

pierwśzy takie śpotkanie odbędzie śię w
Polśce. EURODOC reprezentuje intereśy
doktorantow i młodych naukowcow na
śzczeblu europejśkim w dziedzinie
edukacji, badan i rozwoju zawodowego
oraz
pracuje
nad
polepśzeniem
programow śtudiow doktoranckich i
śtandardow prowadzonych badan w
Europie.
Organizacja ma na celu wśpieranie
wymiany informacji na tematy związane
z młodymi badaczami,
organizację
śpotkan i debat młodych naukowcow.
Przedśtawiciele EURODOC ucześtniczą
w
opracowywaniu
wytycznych
związanych ze Szkolnictwem Wyzśzym i
Badaniami w Europie.
Organizatorzy tegorocznej konferencji
EURODOC 2012 chcieliby opublikowac
wniośki
z
tego
śpotkania.
Podśumowanie konferencji w formie
publikacji moze śię przyczynic do
śtworzenia
bardziej
śpojnego
i prośtśzego śyśtemu wśparcia dla
młodych naukowcow - zarowno w
zakreśie funduśzy na badania, jak
rowniez mozliwości śtypendialnych,
programow
wymiany
zagranicznej
doktorantow czy dośtępu do informacji
na temat pośtdokow w krajach Unii
Europejśkiej i poza nią np. w krajach
Partnerśtwa Wśchodniego.

Konferencja będzie podzielona na
dwie
części.
Seśje
naukowe
obejmujące tematy dotyczące roli
inśtytucji publicznych i prywatnych
w finanśowaniu nauki
czy
przedśiębiorczości akademickiej np.
firmy śpin-off. Dodatkowo będą
zorganizowane workśhopy, gdzie
doktoranci z całej Europy będą
mogli
wśpolnie
podyśkutowac
o tematach, ktore najbardziej ich
nurtują, m.in. będzie poruśzony
temat pozyśkiwania pieniędzy przez
niepełnośprawnych
doktorantow
czy młodych naukowcow.
Mamy nadzieję, ze śpotkanie
doktorantow i młodych naukowcow
z Europy przynieśie wiele nowych
pomyśłow i wniośkow, ktore będą
początkiem
nowych
obśzarow
wśpołpracy i projektow.
Zapraśzamy
wśzyśtkich
śerdecznie do wzięcia udziału
w konferencji i prośimy o zaglądanie
na śtronę:
www.eurodoc2012.krakow.pl,
tam znajdują śię śzczegołowe
i najświezśze informacje.
Klaudia Czopek

POSIEDZENIE ZARZĄDU KRD W POZNANIU
27-29 STYCZNIA 2012 ROKU
W dniach 27-29 śtycznia 2012 roku
w Poznaniu, przy okazji śeśji Forum
Uczelni Technicznych, odbyło śię
pierwśze pośiedzenie Zarządu VII
kadencji.
Najwazniejśzym zadaniem było
powołanie nowego śkładu komiśji
oraz
wybranie
pełnomocnikow,
ktorzy będą działac przy Krajowej
Reprezentacji Doktorantow. Są to
niezwykle iśtotne organy doradcze
i opiniotworcze pracujące na rzecz
jakze zroznicowanego środowiśka
doktorantow.

Powołano rowniez Komiśję dś.
doktorantow Polśkiej Akademii Nauk
w śkładzie:
mgr Kamil Najberek
mgr inz. Katarzyna Berent
mgr Katarzyna Sikora
mgr Tomaśz Taraśiuk
mgr inz. Barbara Robak.
Jednogłośnie na pełnomocnikow
KRD wybrani zośtali:
mgr Klaudia Czopek, Pełnomocnik dś.
wśpołpracy z zagranicą

Wyłoniona zośtała Komiśja Prawna
w śkładzie:

mgr Damian Dudała, Pełnomocnik dś.
ośob z niepełnośprawnością

mgr Paweł Libertowśki (Uniwerśytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Przewodniczący,

mgr Piotr Czerwinśki, Pełnomocnik dś.
wśpołpracy
z
śamorządami
doktorantow

mgr Adrian Kalinowśki (Uniwerśytet
Szczecinśki)

mgr Lena Wojewodzka, Pełnomocnik
dś. konferencji

mgr Paweł Piwowar (Uniwerśytet
Łodzki)

mgr Paweł Piwowar, Pełnomocnik dś.
Uniwerśytetow

mgr
Wojciech
Wyśzynśki
(Uniwerśytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu).

mgr Magdalena Bartośzak,
Pełnomocnik dś. inśtytutow PAN.

Samorząd doktorantów Polskiej Akademii Nauk
W dniu 19 śtycznia 2012 zośtał
powołany na Zebraniu Ogolnym
Doktorantow
PAN,
Samorząd
Doktorantow Polśkiej Akademii Nauk.
To pierwśzy taki śamorząd w hiśtorii
PAN. W zebraniu wzięło udział 57
delegatow z inśtytutow PAN-owśkich z
całej Polśki. Wybrano pięcioośobową
Radę Samorządu, w śkład ktorej
wchodzą:
Magdalena Bartośzak, Przewodnicząca
Samorządu Doktorantow PAN (Wydział
I
Nauk
Humaniśtycznych
i
Społecznych)
Marcin Kaminśki, Wiceprzewodniczący
Samorządu Doktorantow PAN( Wydział

II Nauk Biologicznych i Rolniczych)
Maria Kawalec, Sekretarz Samorządu
Doktorantow PAN (Wydział V Nauk
Medycznych)
Lucyna Cieślik, Członek Samorządu
Doktorantow PAN (Wydział IV Nauk
Technicznych)
Jan Burczak, Członek Samorządu
Doktorantow PAN (Wydział III Nauk
Sciśłych i Nauk o Ziemi)
Przewodnicząca
śamorządu,
złozyła na ręce Preześa PAN, prof. dr
hab. Michała Kleibera, uchwalony
Regulamin, nakładający na jej

STYPENDIA
DOKTORANCKIE
OD 1 STYCZNIA 2012
Zgodnie z art. 200 uśt. 2 uśtawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
śzkolnictwie wyzśzym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, ze zm.) minimalne
śtypendium doktoranckie nie moze
byc nizśze niz 60 % minimalnego
wynagrodzenia
zaśadniczego
aśyśtenta uśtalonego w przepiśach o
wynagradzaniu
nauczycieli
akademickich.
1 śtycznia 2012 r. weśzło w zycie
nowe
Rozporządzenie
Miniśtra
Nauki i Szkolnictwa Wyzśzego z dnia
5 pazdziernika 2011 r. w śprawie
warunkow wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczen
związanych z pracą dla pracownikow
zatrudnionych w uczelni publicznej
(Dz. U. Nr 243 poz. 1447), ktore
podniośło minimalne wynagrodzenia
aśyśtenta do 1885 zł (załącznik nr 1,
tabela B). W związku z powyzśzym,
minimalne stypendia doktoranckie
rowniez muszą zostać zwiększone do kwoty 1131 zł.

członkow obowiązki i upowaznienia
oraz
zaśady
funkcjonowania
śamorządu. Rada Samorządu śtała
śię tym śamym przedśtawicielem
i głośem doktorantow ze wśzyśtkich
jednośtek PAN-owśkich w naśzym
kraju. Samorząd zadeklarował godne
reprezentowanie Polśkiej Akademii
Nauk, śpołeczności doktorantow
PAN oraz czynny udział we
wśpołpracy z Władzami PAN, jak
i wśzyśtkimi pracownikami placowki
naukowej.
Samorząd
rozpoczął
rowniez wśpołpracę z Krajową
Reprezentacją
Doktorantow.
Magdalena
Bartośzak
zośtała
wybrana Pełnomocnikiem dś. PAN
przy KRD.
Magdalena Bartoszak

