
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) została ustanowiona                      

w następstwie   wejścia w życie  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2005 r. 

i w okresie 5 lat swego działania zyskała uznanie i szacunek w środowisku 

akademickim. Samorząd i organizacje  doktorantów działające w uczelniach 

akademickich zrzeszają  zdolną i ambitną młodzież, którą kształcimy, aby 

w przyszłości kształtowała elity społeczne i wypełniała funkcje przywódcze  

i kierownicze w swoich środowiskach.  

Uzupełnieniu i rozwinięciu takiego kształcenia służy ustanowienie przez 

Fundację Rektorów Polskich (FRP), z inicjatywy KRD i przy poparciu Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), odbywających się co dwa lata,  

finansowanych przez uczelnie akademickie prowadzące studia doktoranckie, 

dedykowanych szkół letnich przeznaczonych dla wyróżniającychc się doktorantów, 

nagradzanych tą drogą za ich osiągnięcia w działaniach na rzecz środowiska i własnego 

rozwoju naukowego. 

 

Inauguracja tego programu następuje w ramach przedsięwzięcia pn.:  

  

X Szkoła Fundacji Rektorów Polskich 
 

Szkoła l iderów samorządu i  organizacj i  doktorantów  
 

organizowana przez FRP we współdziałaniu 
z Krajową Reprezentacją Doktorantów 

 
 Zakopane, 18-21 września 2011 r. 

 
 
Miejsce Konferencji: 
Obiekt konferencyjny i  hotel „Czarny Potok”  ul. Tetmajera 20,  Zakopane 
 

 
PROGRAM 1 

(kierownik Szkoły: Jerzy Woźnicki) 

 
Przyjazd i  rejestracja uczestników –    - 18 września 2011 r. (niedziela)  1400  - 1600 
      
Moduł I:  I dzień Szkoły –   - 18 września 2011 r. (niedziela )  1600 -1800 

 Sesja Otwierająca  

 Powitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę Szkoły FRP   

 Wykład inauguracyjny pt. „Główne determinanty rozwojowe Polski: 2011-20 – 
szanse rozwojowe młodego pokolenia”   

 
1900 - 2100       recepcja powitalna w hotelu „Czarny Potok”     

 
Moduł II:  II dzień Szkoły –   19 września 2011 r. (poniedziałek), obrady -  godz. 9.00 - 15.00 

    Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka – oczami doktorantów  
 
   900 -1030   Sesja I  –  zajęcia warsztatowe poświęcone skutkom nowelizacji ustaw – 

odpowiedzi  na najczęściej zadawane i trudne  pytania   
1030 -1100   przerwa na kawę    
1100 -1230    Sesja II  -   zajęcia warsztatowe poświęcone formułowaniu wizji uniwersytetu 

naszych marzeń – podpowiedzi doktorantów dla kreatorów uczelni    
1230 -1330    lunch  

                                                           
1
 Na tym etapie nie ustalono nazwisk wykładowców i referentów  

 



1330 -1500   Sesja III  -  „Czy doktorant to brzmi dumnie – zadania KRD” -  debata panelowa 
z udziałem gości i uczestników Szkoły. Moderator i uczestnicy panelu: osoby 
z grona uczestników Szkoły  

Popołudnie          wycieczka turystyczna z kolacją wspólną 

 
Moduł III: III dzień Szkoły –  20 września 2011 r. (wtorek), obrady - godz. 9.00-15.00 

 Umiejętności zarządcze  młodych liderów 
 
  900 -1030   Sesja I  –  wykład pt. „Psychologia przywództwa”    
1030 -1100   przerwa na kawę    
1100 -1230    Sesja II  -   zajęcia warsztatowe poświęcone zarządzaniu projektami   
1230 -1330    lunch  
1330 -1500   Sesja III  - zajęcia warsztatowe  poświęcone zarządzaniu zespołem    
 
Popołudnie  imprezy sportowe 

1900 uroczysta kolacja  (wręczenie certyfikatów) 

 
Moduł IV: IV dzień Szkoły-  21 września 2011 r. (środa), obrady - godz. 9.00-12.30 

   Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne 

 
  900 -1030   Sesja I  –  zajęcia warsztatowe:  mediacja,  negocjacje, rozwiązywanie sporów,  
1030 -1100   przerwa na kawę    
1100 -1230    Sesja II  -   cz.1: wykład pt.”Protokół dyplomatyczny”    
       cz.2: ewaluacja i podsumowanie Szkoły 
1230 -1330    lunch  

Wyjazd uczestników  w dniu 21 września 2011 r. w godz. 13.30-14.00  
 
 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA REKTORÓW  
 

Uwarunkowania rejestracyjne dla uczestników Szkoły: 
 
1. Zakłada się, że uczelnia może delegować do trzech swoich doktorantów 
2. Od uczestników Szkoły wymagane będzie przygotowanie się do zajęć 

zaplanowanych w Programie. Osobom zakwalifikowanym do udziału, z odpowiednim 
wyprzedzeniem  zostanie wskazana literatura fachowa 

3. Z tych względów proces rejestracji uczestników zostanie przeprowadzony w okresie 
od dnia 16 maja br. do 17 czerwca br. 

4. Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie: www.frp.org.pl 
5. Liczba miejsc jest limitowana ze względu na warsztatowy charakter niektórych zajęć 

oraz ograniczoną pojemność sali obrad. O zakwalifikowaniu uczestników decydować 
będzie  kolejność zgłoszeń. 
 
               

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwaga: łączne koszty pokrywane przez uczestnika Szkoły obejmujące opłaty za udział, 
zakwaterowanie i wyżywienie, oszacowane zostały w kwocie 2 tys. zł. 
 
 
 

http://www.frp.org.pl/

