
                    
 
 
 
 

Protokół  
 z IV Posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

z dnia 12 listopada 2015 r.  
 

W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie z 
załączoną listą (załącznik nr 1 do protokołu) oraz prof. Jerzy Brzeziński członek Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1.   Otwarcie posiedzenia. 
2.   Sprawdzenie kworum. 
3.   Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli 

przedstawicieli RMN-u. 
4.   Głosowanie nad deklaracją współpracy z Radą Młodych Naukowców z Ukrainy. 
5.   Omówienie pytań do prof. Brzezińskiego. 
6.   Omówienie założeń do debaty organizowanej przez RMN oraz AMU. 
7.   Dalsza dyskusja nad pomysłem cyklu warsztatów poświęconych pisaniu 

artykułów naukowych. 
8.   Spotkanie z prof.  Jerzym Brzezińskim. 
9.   Wolne wnioski. 
10.  Zamknięcie obrad.  

 
 
Ad. 1–3. 
 
Przewodniczący powitał zebranych. Po sprawdzeniu kworum (obecnych 14 osób) 
przystąpiono do omówienia bieżących prac Rady. 
W dniach 16-17 października Prezydium Rady wzięło udział w obradach Zgromadzenia 
Plenarnego KRASP, którego gospodarzem była Politechnika Wrocławska. Spotkanie było 
poświęcone sprawom związanym z finansowaniem nauki i szkolnictwa wyższego a także 
współpracy uczelni z otoczeniem. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż 27 października br. uczestniczył w spotkaniu  
z przedstawicielami Rady Młodych Uczonych przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy 
podczas, którego omówiono treść deklaracji współpracy obu gremiów.  
W dniu 4 listopada 2015 r. Przewodniczący RMN wziął udział wraz dr Karoliną Czarnecką w 
debacie „Konflikt czy sztafeta pokoleń” zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych 
PAN i Oddział PAN w Łodzi. 



Tegoroczne spotkanie poświęcone było sprawom  doktoratu  i jego roli w rozwoju kariery 
naukowej oraz idei mentoringu jako istotnego elementu kształcenia młodych kadr 
naukowych. 
Mgr inż. Przemysław Rumianek poinformował, że w dniach 27-28 października 2015 r. 
uczestniczył w konferencji Innovative Europe 2015 zorganizowanej w  Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. Podczas spotkania omawiano zagadnienia dotyczące budowania 
dialogu między nauką, a biznesem; narzędzi dla innowacji; innowacyjnych miast, czy 
najnowszych trendów w obszarze innowacji.  
 
Ad. 4.  
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt deklaracji współpracy z Radą Młodych Uczonych 
przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Zgodnie z jej treścią  oba gremia zadeklarowały 
chęć współpracy mającej na celu ułatwienie wymiany międzynarodowej w zakresie 
działalności badawczej i rozwojowej. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła 
deklarację.  
 
Ad. 6 
 
Przewodniczący RMN poinformował, że zaprosił przedstawicieli Akademii Młodych 
Uczonych  do współorganizowania w przyszłym roku debaty w formie okrągłego stołu, przy 
którym spotkają się dwie strony: reprezentanci młodych naukowców oraz  przedstawiciele 
instytucji odpowiedzialnych za politykę naukową w Polsce. Celem debaty będzie dyskusja na 
temat oczekiwań i możliwej roli młodych uczonych w kształtowaniu polskiej nauki. 

 
Ad. 7 
 
Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias przedstawiła treść projektu pisma, w którym to Rada 
zwraca się do MNiSW o wsparcie inicjatywy mającej na celu zwiększenie kompetencji 
doktorantów oraz młodych naukowców w zakresie publikowania wyników swoich badań  
w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Projekt zakłada przeprowadzenie 
cyklu warsztatów, które byłyby realizowane pod auspicjami RMN.	  Należy podkreślić, że jego 
założenia stanowią odzwierciedlenie sygnałów i głosów młodych naukowców z całej Polski, 
opierają się również na doświadczeniach  członków RMN związanych z publikowaniem  
w anglojęzycznych czasopismach. 
 
Ad. 5, 8. 
 
Członkowie Rady omówili listę pytań zawierających zagadnienia dotyczące procedury 
habilitacyjnej. W toku dyskusji poruszono m.in. kwestie odbywania habilitacji poza jednostką 
macierzystą, stanowiska CK w sprawie planów przywrócenia wykładu habilitacyjnego, 
wyboru recenzentów, wymagań dotyczących tematyki badań habilitacji, braku możliwości 



odpowiedzi habilitanta na uwagi recenzentów czy też kwestię awansu naukowego  
w przypadku osób ubiegających się o habilitację z zakresu nowej dyscypliny.  
 W związku z przedstawionymi przez członków Rady zagadnieniami Prof. Brzeziński 
(członek CK) zaprezentował propozycje nowelizacji zapisów ustawy stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.  
 
 
Ad 9-10. 
 
Członkowie Rady ustalili wstępny terminarz posiedzeń RMN na nadchodzące miesiące. 
Spotkania zaplanowane zostały na: 21 stycznia, 18 lutego i 17 marca 2016 r.  
 
 
                                 Przewodniczący 
        Rady Młodych Naukowców 

 
 
             Dr Emanuel Kulczycki 


