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Organizatorem cyklu pn.  “Eksperckie czwartki” jest Fundacja Scientia Thorunensia.







Eksperckie czwartki są realizowane w ramach zadania publicznego eDoktorant 3.0 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2022 r. 
w ramach konkursu "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 
akademickiego".




1. Eksperckie czwartki będą odbywać się w czwartki w następujących terminach:

1) 4 sierpnia,

2) 11 sierpnia,

3) 18 sierpnia,

4) 25 sierpnia,

5) 1 września,

6) 8 września. 

2. Organizator zastrzega prawo do zmiany powyższych terminów.







1. Eksperckie czwartki będą prowadzone w ramach następujących bloków tematycznych:

1) prawny I,

2) projektowo-popularyzatorki,

3) marketingowo-biznesowy,

4) psychologiczny.

5) prawny II,

6) prawno-organizacyjny,

w terminach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
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2. Bloki wskazane w ust. 1 pkt. 1 - 4 będą trwały 3 h i będa prowadzone w godzinach 
17:00 - 20:00.

3. Bloki wskazane w ust. 1 pkt. 5 - 6 będą trwały 2 h i będą prowadzone w godzinach 
18:00 - 20:00.

4. We wskazanych w ust. 2 i 3 godzinach eksperci będą dostępni celem udzielenia porad.






1. Maksymalny czas trwania pojedynczej konsultacji wynosi 30 minut. Konsultacje są 
bezpłatne.

2. Konsultacje skierowane są do studentów i doktorantów.

3. Jedna osoba może wziąć udział w dowolnej liczbie konsultacji.






1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie www.edoktorant.pl oraz na profilu portalu eDoktorant na 
Facebooku. 

2. Każdy blok tematyczny posiada odrębny formularz zgłoszeniowy. 

3. Zgłoszenia można wysyłać najpóźniej do godziny 19:30 w dniu, kiedy odbywają się 
konsultacje lub do wyczerpania liczby miejsc.







1. Organizator prześle wiadomość na wskazany w formularzu zgłoszeniowy adres e-mail z 
linkiem do spotkania oraz wskazaniem konkretnej godziny konsultacji.

2. W przypadku niestawienia się na konsultacji w przeciągu 15 minut od jej planowanego 
rozpoczęcia konsultacja zostaje odwołana.






Organizator po przeprowadzeniu konsultacji opracuje zbiór najczęściej pojawiających się 
pytań i zagadnień poruszanych przez uczestników i opublikuje go na portalu 
www.edoktorant.pl.






1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie 
rozstrzygane są przez organizatorów.
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