Protokół
z III posiedzenia Rady Młodych Naukowców
z dnia 15 października 2015 r.
W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie
z załączoną listą (załącznik nr 1 do protokołu ) oraz prof. Michał Karoński Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad.
2.   Sprawdzenie kworum.
3.   Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli
przedstawicieli RMN-u.
4.   Omówienie pytań do prof. M. Karońskiego.
5.   Spotkanie z prof. Michałem Karońskim – Przewodniczącym Rady Narodowego
Centrum Nauki.
6.   Omówienie propozycji cyklu warsztatów poświęconych pisaniu artykułów
naukowych. Wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za realizację.
7.   Omówienie koncepcji współpracy z ukraińską Radą Młodych Naukowców.
8.   Kontynuacja rozmów z wrześniowego posiedzenia: „Propozycje działań –
omówienie przedstawionych pomysłów oraz wyznaczenie grup roboczych
i koordynatorów działań.
9.   Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie obrad.
Ad 1-3
Przewodniczący powitał zebranych. Po sprawdzeniu kworum (obecnych 15 osób)
przystąpiono do omówienia bieżących prac Rady.
Dr A. Płoszaj 21 września uczestniczył w konferencji organizowanej przez MNiSW,
poświęconej udziałowi polskich zespołów w Horyzoncie 2020 i otwartemu dostępowi do
treści naukowych.
Wiceprzewodniczący Rady dr Ł. Michalczyk, 7 października uczestniczył w uroczystości
wręczenia Nagród Naukowych Narodowego Centrum Nauki.
14 października 2015 r. dr inż. M. Pawlak i dr A. Szot uczestniczyli w IV Kongresie
Akademickich Biur Karier. Czwarta edycja organizowanego od trzech lat wydarzenia
poświęcona była problematyce wykorzystania funduszy i programów europejskich

w działalności Akademickich Biur Karier. Ponadto Rzecznik Praw Absolwenta przedstawił
raport z działalności ABK w roku akademickim 2014/15.
Przewodniczący RMN poinformował, że Prezydium Rady weźmie udział w obradach
Zgromadzenia Plenarnego KRASP, którego gospodarzem jest Politechnika Wrocławska.
Spotkanie to będzie poświęcone sprawom związanym z finansowaniem nauki i szkolnictwa
wyższego a także współpracy uczelni z otoczeniem.
Ad 4-5
Członkowie Rady szczegółowo omówili listę pytań poruszających najważniejsze problemy
i zagadnienia związane z funkcjonowaniem programów grantowych przyznawanych przez
Narodowe Centrum Nauki. W ramach toczącej się dyskusji poruszono m.in. kwestię
możliwości etatowego zatrudnienia pracowników technicznych z grantów, zamieszczenia
streszczenia projektu w języku angielskim, procesu oceny wniosków na I etapie, rozbieżności
w regulaminach konkursów dotyczące wypłat i stypendiów czy też przekształcenia
wynagrodzenia w konkursie Preludium w nieopodatkowane stypendium.
Prof. Michał Karoński przychylił się do części postulatów zgłoszonych przez RMN.
Poinformował, że zostaną one poddane pod dyskusję na styczniowym posiedzeniu Rady
NCN.
Ad. 7-10
Dr A. Płoszaj przedstawił propozycję cyklu szkoleń poświęconych pisaniu artykułów
naukowych. Projekt zakłada organizację kilku sesji w mniejszych ośrodkach akademickich
z udziałem trenerów. Szczegółowy opis przedsięwzięcia, jak również harmonogram i
kosztorys zostanie opracowany przez zespół roboczy w składzie: dr A. Płoszaj oraz dr A.
Gliszczyńska-Grabias.
Dr A. Szot przedstawił wstępną koncepcję współpracy RMN z ukraińską Radą Młodych
Uczonych. RMN wyraziła chęć podjęcia współpracy w zakresie działalności badawczej
i rozwojowej oraz tworzenia rozwiązań prorozwojowych. Szczegółowe działania oraz ich
zakres zostaną określone w drodze odrębnych ustaleń. Powołano zespół roboczy w składzie:
dr A. Szot, dr inż. K. Fijałkowski, dr inż. J. Możejsko-Ciesielska dr inż. D. Strub.
Z uwagi na ograniczone możliwości czasowe punkt 8 porządku obrad zostanie omówiony na
listopadowym posiedzeniu RMN.
Kolejne spotkanie odbędzie się 12 listopada z udziałem przedstawiciela Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów.
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