
Wielopłaszczyznowe wsparcie doktorantów i 
doktorów w rozwoju zawodowym.



• Pierwszą i jedyną w Polsce, niezależną organizacją zrzeszającą młodych 
naukowców

• NGO zarejestrowanym w lutym 2012-go roku, działającym m. in. w 
Krakowie, Łodzi, Warszawie, Poznaniu i Katowicach

• Ekipą 14-tu osób: młodych i bardziej doświadczonych badaczy, trenerów, 
przedsiębiorców, pracowników sektora publicznego

• Zespołem 20-tu trenerów – naukowców, z których większość posiada
kwalifikacje trenerskie. 



• Stworzyliśmy PolDoc na wzór organizacji brytyjskich (Vitae) i francuskich 
(Intelliagence), w odpowiedzi na zmiany, jakie zaszły w świecie nauki w 
ciągu ostatnich 20-tu lat

• Ponieważ młodzi naukowcy są najważniejszym elementem ekosystemu 
nauki i głównym źródłem innowacji

• Ponieważ krajowa gospodarka powinna maksymalnie wykorzystywać
potencjał młodych badaczy, oferując im w zamian atrakcyjne możliwości 
rozwoju kariery



• Szkolenia stacjonarne, kursy e-learningowe, webinaria (kompetencje 
miękkie, rozwój kariery) 

• Działalność ekspercka, informacyjna i ogłoszeniowa (www.poldoc.pl, 
newsletter, fan page na Facebook’u)

• Projekty przygotowywane w ramach konsorcjów i na zamówienie

• Patronat konferencji, dużych wydarzeń naukowych, projektów, kursów
trenerskich

• Broszury skierowane do naukowców

• Udostępnianie materiałów na stronie

• Wydarzenia z zakresu B + R:

Forum Karier Naukowych  (www.forumkariernaukowych.pl)

Business & Science Network (edycje: 2016, 2017 w Krakowie)





• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

• Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (Warszawa)

• Konsiorcium

• UM Ł

• Wydawnictwo PWN

• Klaster LifeScience Kraków 

• Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(CITTRU UJ)



• Nowych członków PolDoc:
– Osób chętnych do współpracy przy projektach szkoleniowych i 

działaniach doradczych skierowanych do młodych naukowcow

– Młodych naukowców którzy chcą zdobyć doświadczenie w pracy w 
organizacji pożytku publicznego

– Doświadczonych trenerów  pragnących dzielić się wiedzą z 
naukowcami



• Instytucji lub firm:
– prowadzących działalność na rzecz rozwoju zawodowego młodych

naukowców,

– gotowych do współpracy przy projektach dotyczących nauki

– współpracujących z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami -
ekspertami



• Autorskie narzędzia do zarządzania projektami rozwojowymi

• Wypracowane przez nas metody trenerskie:

– oparte na doświadczeniu polskim i zagranicznym, zdobytym w 
ciągu 5 lat istnienia PolDoc

– zmodyfikowane w stosunku praktyk biznesowych i ściśle 
dostosowane do odbiorców współpracujących z sektorem nauki

• Stwarzamy okazję do zdobycia pierwszych szlifów  naukowcom 
rozpoczynajacym kariere szkoleniowca, managera projektów, 
członka organizacji NGO

• Możliwość publikowania razem z nami wyników badań dotyczących 
rozwoju zawodowego młodych naukowców 

• Promowanie w ramach PolDoc marek własnych lub
instytucjonalnych



• Korzystanie z naszych kanałów informacyjnych (strona www z 
wydzielonymi podstronami ogloszeniowymi; fan page z ok. 6000 
sesji/tyg.; newsletter na 1300 kontaktów), w celu promowania 
ogłoszeń dotyczących: pracy dla naukowców, publikacji naukowych, 
konkursów na badania i innowacje, wydarzeń skierowanych do 
naukowców 

• Korzystanie z naszych umiejętności trenerskich i eksperckich – na 
zamówienie lub w ramach projektów finansowanych ze środków 
publicznych



Od członków:

• Składania ofert zawierających curriculum vitae lub portfolio trenerskie

• Gotowości do pracy na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia 
PolDoc, czyli wolontaryjnie lub za zwrotem kosztów; Stowarzyszenie nie 
zatrudnia pracowników, a możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej 
rozpatrywana jest indywidualnie i dotyczy głównie zleceń zewnętrznych.  

• Gotowości do nauki i praktykowania metodyki oraz deontologii 
trenerskiej, którą stosujemy

• Współpracy z naszym zespołem przy poszanowaniu praw autorskich oraz 
etyki naukowca



Od firm i instytucji:

• propozycji współpracy przy projektach na rzecz naukowców i 
ekosystemu nauki

• propozycji partnerskich, zakładających wzajemną promocję działań

• przekazywania nam ofert niekomercyjnych, skierowanych do 
doktorantów i doktorów 

• Negocjowania w sprawach ofert i zamówień komercyjnych. 



• Będąc naukowcem:

– wysłać ofertę wraz z curriculum vitae lub portfolio trenerskie na 
adres: biuro@poldoc.pl

• Będąc reprezentantem instytucji lub firmy: 

– podjąć kontakt przez: prezes@poldoc.pl 

• Chcąc zamieścić ogłoszenie dotyczące pracy, publikacji lub 
konferencji naukowej: 

– wypełnić jeden z formularzy umieszczonych na naszej stronie: 
www.poldoc.pl, w zakładce « ogłoszenia »


