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Na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim kształci się ponad 
900 słuchaczy. Z myślą o nich Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 
zorganizowała pierwszy w historii Dzień Doktoranta. Odbył się on 22 maja 
2017 r. na Wydziale Filologicznym. Wydarzenie objął patronatem JM Rektor 
UŁ prof. Antoni Różalski, który zainaugurował spotkanie. 

Podczas ceremonii otwarcia przemawiali także Prorektor ds. studenckich 
UŁ dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁ oraz przewodniczący Uczelnia-
nej Rady Samorządu Doktorantów Piotr Kosmowski. 

Następnie wręczono wyróżnienia dla doktorantów za działalność spo-
łeczno-naukową.  

Kolejnym etapem było rozstrzygnięcie konkursu na film Dzień z życia 
doktoranta, któremu towarzyszył pokaz nagrodzonych etiud. Główną nagrodę 
otrzymał Bartosz Pokorski, zaś wyróżnienia Anna Lichota i Przemysław 
Tomczyk. W obydwu filmach w kreatywny sposób przedstawiono wyzwania, 
przed którymi staje młody naukowiec.  

W sesji warsztatowej można było wziąć udział w certyfikowanych szkole-
niach, które odbywały się symultanicznie w różnych salach. Eksperci z Regio-
nalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mówili o mobil-
ności naukowej i możliwości rozwoju kariery w ramach wybranych inicjatyw 
Unii Europejskiej oraz radzili, w jaki sposób skutecznie ubiegać się o granty 
w programie Horyzont 2020. Prezentacje Centrum Nauki Uniwersytetu 

[ 



A g n i e s z k a  G o s z c z y ń s k a  
 

[180] 

Łódzkiego poświęcone były kwestii aplikowania. Pierwsza z nich dotyczyła 
programu START, w którym przyznawane są roczne stypendia dla wybitnych 
uczonych na początku kariery naukowej, posiadających udokumentowane 
osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Druga dotyczyła Diamentowego Gran-
tu. Ten prestiżowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego daje 
młodym badaczom szanse na realizację własnych badań i przyśpieszenie swo-
jej kariery naukowej. Podczas warsztatu pt. Rozwój kariery naukowej doktoran-
tów poprzez granty Narodowego Centrum Nauki  osoby zainteresowane mogły 
dowiedzieć się, w jaki sposób efektywnie wnioskować w ramach programów 
Centrum. W trakcie warsztatu Rynek pracy doktoranta (doktora). Wymagania 
i oczekiwania, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, uczestnicy mie-
li okazję zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku pracy i możliwościami dla 
młodych naukowców. Celem prezentacji Biblioteki Uniwersyteckiej, zatytu-
łowanej Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako miejsce złożenia elektronicz-
nej wersji rozprawy doktorskiej i prezentacji dorobku naukowego , było przed-
stawienie uczestnikom platformy, na której gromadzone i udostępniane są 
materiały naukowe i dydaktyczne pracowników i doktorantów UŁ. Zintegro-
wanie dorobku naukowego w jednym miejscu pozytywnie wpływa na jego 
widoczność, cytowalność oraz dostępność.  

Każdy z warsztatów kończył się dyskusją na temat poruszanych zagadnień. 
Ponadto w ramach spotkania można było zapoznać się z bogatą ofertą 

studiów III stopnia oraz wziąć udział w konkursie wiedzy o Uniwersytecie 
Łódzkim. 

Obchody zwieńczył I Bal Doktorantów UŁ w Hotelu DoubleTree By Hilton. 
Inspirujące wystąpienia, ciekawe warsztaty, interesujące rozmowy toczone 

w kuluarach oraz przyjazny klimat pozwalają uznać spotkanie za udane, a or-
ganizatorom należą się podziękowania za integrację środowiska. Zgodnie 
z zapowiedziami Dzień Doktoranta ma na stałe zagościć w kalendarzu wyda-
rzeń akademickich.  


