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Doktorant DSW w Zarządzie KRD

Damian Dudała, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i przewodniczący Rady Samorządu
Doktorantów DSW został wybrany na członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VIII
kadencji na 2013 r.

- Ogromnie się cieszę, że uczestnicy XIII Krajowy Zjazd Doktorantów obdarzyli

 mnie tak dużym kredytem zaufania i wybrali na członka Zarządu Krajowej

Reprezentacji Doktorantów VIII kadencji. Przez II kadencje, tj. w 2011 i 2012 r.,

byłem Pełnomocnikiem Zarządu KRD ds. osób z niepełnosprawnością. Podczas

tych dwóch kadencji udało mi się zrealizować kilka działań i zainicjować nowe.

Teraz, będąc członkiem Zarządu przede wszystkim zamierzam zrealizować

postulaty wyborcze, które przedstawiłem w swoim programie wyborczym podczas

Zjazdu – zapowiada Damian Dudała. Działania, które zapowiedział nowy członek

Zarządu KRD, to m.in. promocja mediacji akademickich i program pilotażowy

mediatora akademickiego; działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym

np.: kontynuacja projektu „Dostęp doktorantów z niepełnosprawnością do

krajowych i międzynarodowych programów finansujących naukę”; kontynuacja

projektu „Ubezpieczenia dla doktorantów”; udział w posiedzeniach Komisji Sejmu RP ds. Polityki Społecznej i

Rodziny oraz Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki.

Zgodnie ze statutem Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w skład Zarządu KRD wchodzi Przewodniczący KRD

oraz sześciu członków. Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów został Robert Kiliańczyk

(Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Pozostali wybrani członkowie to:  Anna Mrozowska

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Karina Nowak (Akademia Wychowania Fizycznego w

Katowicach), Tomasz Marcin Wrona (Uniwersytet Jagielloński), Łukasz Adrian (Politechnika Łódzka), Dominik

„Domel” Walczak (Uniwersytet Gdański) oraz Damian Dudała (Dolnośląska Szkoła Wyższa).

XIII Krajowy Zjazd Doktorantów i VII Zwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbył się 7-9

grudnia 2012 r. w Krakowie. 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska

doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu

doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. W swojej statutowej

działalności KRD posiada także prawo do: rozwijania samorządności doktoranckiej, współpracy z ośrodkami

wspierającymi działalność naukową doktorantów, wspierania inicjatyw środowiska doktorantów oraz

budowania więzi kulturalnych i towarzyskich. KRD działa na mocy art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ust. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.).
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