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KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW JEST OGÓLNOPOLSKIM
PRZEDSTAWICIELEM I GŁOSEM ŚRODOWISKA DOKTORANTÓW. KRAJOWA
REPREZENTACJA DOKTORANTÓW MA PRAWO DO WYRAŻANIA OPINII ORAZ
PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OGÓŁU
DOKTORANTÓW, W TYM DO OPINIOWANIA AKTÓW NORMATYWNYCH.

#WSFORUM
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Aktualne wyzwania

BRAK KONTAKTU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Pomimo rosnącego zapotrzebowania rynku pracy, niewiele uczelni prowadzi stałą, szeroką
współpracę naukową z przemysłem. W efekcie doktorantki i doktoranci mają niską świadomość w
zakresie nawiązywania takiej współpracy jak również korzyści z nią związanych

BARDZO WĄSKIE 

SPECJALIZACJE

Skupienie się w trakcie doktoratu wyłącznie na
pracy w obrębie jednego zespołu, a niekiedy
jednego projektu zawęża spektrum poszukiwań
pracy zarówno w biznesie  jak i w nauce. 

#WSFORUM

SŁABA WIDOCZNOŚĆ DOKTORANTÓW
NA RYNKU PRACY

Brak edukacji doktorantek i doktorantów w

zakresie umiejętności miękkich niezbędnych
do prezentacji swoich kompetencji w

rozmowach o pracę czy rekrutacji do
projektów B+R poza uczelnią. 



Nasze Cele

EDUKACJA DOKTORANTÓW I KANDYDATÓW DO
SZKÓŁ DOKTORSKICH

Uświadamianie społeczności doktorantów na temat możliwości
rozwoju w sektorze prywatnym

STWORZENIE PLATFORMY WYMIANY MYŚLI

Ogólnopolskie forum do rozmów pomiędzy przedstawicielami
społeczności akademickiej i świata biznesu

OKREŚLENIE MOŻLIWYCH DRÓG ROZWOJU

Zdefiniowanie potencjalnych ścieżek rozwoju kariery zarówno 

w nauce, jak i w biznesie 

PROMOCJA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Promowanie polskich firm z sektora R&D

PROMOCJA ZAANGAŻOWANIA BIZNESU 

W SFERĘ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ

Prezentacja polskich innowacyjnych firm otwartych na szeroką
współpracę z przedstawicielami świata nauki
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Realizacja Forum

#WSFORUM

Panele eksperckie 

Szkolenia z umiejętności
miękkich

Profesjonalna platforma
targowa

Wykłady plenarne
(wystąpienia w stylu TED)

Dedykowana strona www



Targi pracy dla Doktorantów

WIRTUALNE STANOWISKA FIRM W OBRĘBIE PROFESJONALNEJ PLATFORMY 

 WYSTAWIENNICZEJ

MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNICH ROZMÓW: NA CZACIE BĄDŹ TELEFONICZNYCH Z

ODDELEGOWANYMI PRZEZ WYSTAWCÓW PRACOWNIKAMI

STWORZENIE BAZY OFERT PRACY PREZENTOWANYCH PRZEZ PARTNERÓW W RAMACH

TARGÓW I PUBLIKACJA BAZY NA STRONIE INTERNETOWEJ TARGÓW
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Patronaty honorowe
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Partnerzy

#WSFORUM
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Propozycja współpracy
AMBASADORZY

#WSforum,  

#WorkAndScience  

#PracaDlaDoktoranta 

Ambasadorom pozostawiamy dowolność co do
formy promocji targów. Zależy nam na naświetleniu
problemu społecznego związanego z

niewystarczającym przygotowaniem doktorantów do
wyjścia na prywatny rynek pracy jak również
zwiększeniu zainteresowania opinii społecznej w
Polsce możliwościami wiążącymi się z ścisłą
współpracą przemysłu i biznesu. Chcemy aby
różnorodne publikacje na ten temat były opatrzone
poniższymi hasztagami:  

#WSFORUMoraz odnośnikami do wydarzenia oraz fanpage na fecebooku oraz strony internetowej.
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Propozycja współpracy
AMBASADORZY
W ramach współpracy zapewniamy Ambasadorom
możliwość korzystania z zasięgu naszych mediów
społecznościowych, informacje o takiej współpracy
wraz z bio oraz linkami do kont społecznościowych
Ambasadora znajdujące na stronie internetowej,
oraz oficjalne podziękowania w trakcie samej
imprezy. Umożliwiamy również publikację krótkiego
eseju na stronie internetowej wydarzenia na temat
znaczenia współpracy nauki z biznesem. Możemy
również po wcześniejszym uzgodnieniu umożliwić
wystąpienie w ramach wydarzenia. 
Zobowiązujemy się również dostarczać
aktualizowane infopaki dotyczące wydarzenia i
przygotowane do publikacji grafiki, itp.  

#WSFORUM
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EMAIL

jaroslaw.olszewski@krd.edu.pl

JAROSŁAW OLSZEWSKI

Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

EMAIL

jakub.szczepkowski@krd.edu.pl

JAKUB SZCZEPKOWSKI

Wiceprzewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów

TELEFON

503 988 481

TELEFON

501 681 492
#WSFORUM

Zapraszamy do kontaktu


