
Koło Naukowe Doktorantów WNEiZ – notka z działalności 

 

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania powstało z inicjatywy 

trzech doktorantów tego wydziału: Sławomira Mentzena, Marcina Fałdzińskiego i Pawła Umińskiego.  

Formalnie Koło Naukowe Doktorantów WNEiZ decyzją Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, 

prof. dr hab. Andrzeja Sokali, zostało założone 9 listopada 2012 r. Pierwszym opiekunem Koła został 

ówczesny Dziekan WNEiZ, prof. dr hab. Józef Stawicki, a Prezesem mgr Natalia Przybylska. Działalność 

KND uregulowana została w Statucie Koła, w którym określono cel jego działalności jako rozwijanie 

zainteresowań naukowych doktorantów dotyczących szeroko rozumianej wiedzy z zakresu ekonomii i 

zarządzania. 

Początki działalności KND to głównie seminaria naukowe poświęcone zainteresowaniom badawczym 

i wynikom badań prowadzonych przez członków Koła. Odbyły się także szkolenia poświęcone sztuce 

wystąpień publicznych oraz pozyskiwaniu funduszy Narodowego Centrum Nauki na badania. W 

ramach Koła udało się zintegrować najaktywniejszą część społeczności doktoranckiej Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania.  

Dalsza część działalności KND to także szkolenia dla studentów poświęcone rozwijaniu umiejętności 

pisania prac dyplomowych. 

W roku akademickim 2015/2016 KND zostało współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej pt. „Positive Management and Leadership in Socially Responsible Organisations”. 14 

września 2017 odbędzie się już druga konferencja, co powoli sprawia, że staję się ona wydarzeniem 

cyklicznym. Na bazie tych doświadczeń z inicjatywy KND od września 2017 organizowana będzie 

coroczna konferencja naukowa- Forum Doktoranckie, które posłuży wymianie wiedzy i wyników 

badań młodych naukowców z całego kraju. 

Działalność na rzecz doktorantów jest systematycznie rozszerzana. Wachlarz szkoleń obejmuje 

obecnie tematykę statystyki, ekonometrii, analizy zależności w ekonomii. Ponadto wprowadzone 

zostały systematyczne dyżur dla doktorantów oraz zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla 

potencjalnych kandydatów na studia doktoranckie na WNEiZ.  

W roku akademickim 2016/2017 nasi członkowie czynnie zaangażowali się w organizację 3 

wykładów/warsztatów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w październiku 2016. 

Obecnej ekipie bardzo bliska jest idea Społecznej Odpowiedzialności, dlatego członkowie Koła 

zaangażowali się w organizację III Biegu z Książką, organizowanego przy okazji Tygodnia Bibliotek. W 

ramach tej inicjatywy zebraliśmy książki dla dzieci i młodzieży, które wraz z pozyskanym od lokalnej 

firmy regałem przekazaliśmy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży WĘDKA.  

 


