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ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS serdecznie zaprasza 
wszystkich doktorantów do udziału w warsztatach „Efektywna współpraca doktoranta i 
promotora” oraz „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” prowadzonych przez 
certyfikowanych Trenerów Nauki.
Po ukończeniu, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.
Chętnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

knd.wh@poczta.umcs.lublin.pl 
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca 2019 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na wyżej wymieniony adres oraz u mgr Anny 
Oleszczuk (oleszczuk.anna@gmail.com)
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na 
podstawie kolejności zgłoszeń.

WARSZTATY NR 1: 
AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 Jaki jest cel zajęć?
Celem  zajęć  jest  rozwinięcie  umiejętności  korzystnego  prezentowania  siebie  oraz
wyników własnych badań naukowych na forum publicznym.

 Jaki jest harmonogram zajęć?
1) Ćwiczenia z zakresu autoprezentacji.
2) Praca nad poprawą jasności przekazu. 
3) Opracowanie planu pracy nad prezentacją wyników badań naukowych.
4) Praca nad selekcją zagadnień z badań naukowych pod kątem wystąpienia 
konferencyjnego.
5) Przygotowanie projektu plakatu naukowego w oparciu o wyselekcjonowany 
materiał.
6) Analiza wystąpień dostępnych w otwartych zasobach.

 Kto prowadzi warsztaty?
Prowadzący: dr Marcin Pszczoła – certyfikowany trener nauki, doktor nauk rolniczych 
specjalizujących się genetyce obliczeniowej, adiunkt na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tytuł 
magistra oraz stopień doktora uzyskał na Wageningen University w Holandii – 
najlepszym uniwersytetem z dziedziny Life Science na świecie. Dodatkowe 
doświadczenia zdobywał podczas staży w wiodących ośrodkach naukowych: Georgia 
University w USA oraz Scotland's Rural College w UK.

 Jaka jest cena?
Udział w ośmiogodzinnych warsztatach, materiały, lunch i przerwy kawowe: 30 zł

 Termin:
13 czerwca 2019 r. (czwartek) - 9:30
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WARSZTATY NR 2: 
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA DOKTORANTA I

PROMOTORA
 Jaki jest cel zajęć?

Celem  zajęć  jest  wzmocnienie  umiejętności  doktorantów  z  zakresu  przygotowania
rozprawy  doktorskiej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  efektywnej  współpracy  i
zbudowania prawidłowej relacji zawodowej z promotorem.

 Jaki jest harmonogram zajęć?
1) Wprowadzenie: miejsce doktorantów w ekosystemie nauki. 
2) Profesjonalne prowadzenie badań: wymagania, metody i zasoby.
3) Efektywna współpraca z promotorem i funkcjonowanie w środowisku 
akademickim.
4) Harmonogramowanie pracy badawczej i redagowanie rozprawy.

 Kto prowadzi warsztaty?
Prowadząca: dr Justyna Małkuch-Świtalska – trener nauki, coach, ekspert z zakresu 
strategicznego zarządzania karierą naukową oraz międzynarodowych programów 
szkoleniowych dla naukowców, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i 
Doktorów PolDoc.

 Jaka jest cena?
Udział w ośmiogodzinnych warsztatach, materiały, lunch i przerwy kawowe: 30 zł

 Termin:
14 czerwca 2019 r. (piątek) - 9:30


