Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 18/2013
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania
dotacji na finansowanie zadań́ związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych
§1
Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, Rada Młodych Naukowców
(dalej „RMN”) zgłasza następujące uwagi i propozycje do opiniowanego projektu
rozporządzenia.
W § 4. 1 przedmiotowego rozporządzenia wprowadza się nowy sposób naliczania dotacji. W
przypadku kosztochłonności powyżej współczynnika 1,0 wprowadza się zwiększenie kwoty o
200,– za każde 0,1 wartości współczynnika, co daje maksymalne zwiększenie kwoty dotacji o
4000,– na doktoranta przy maksymalnej wartości współczynnika 3,0.
W opinii RMN w dokumencie oceniającym skutki regulacji brak jest określenia, na jakim
poziomie można oczekiwać kwoty dotacji przy współczynniku 1,0. Brak jest porównania ile
statystycznie wynosi przeciętna kwota dotacji przypadająca na jednego doktoranta w
przypadku uczelni publicznych. W ocenie RMN nieprecyzyjne jest także podanie kwoty w
wartości bezwzględnej, zamiast wyliczania procentowego udziału każdej z uczelni
niepublicznych, w kwocie dotacji przeznaczonej na cele kształcenia doktorantów. Jest to
rozwiązanie odmienne w stosunku do zasad ustalania dotacji w uczelniach publicznych, które
rodzi ryzyko niedoszacowania ostatecznej kwoty wydatków z budżetu Państwa na te cele lub
też nieproporcjonalnie wysokich wydatków w stosunku do innych wydatków na szkolnictwo
wyższe. Trudno jest bowiem przewidzieć z wyprzedzeniem wynik rekrutacji na studia III
stopnia.
W związku z powyższym RMN proponuje zastosowanie podobnego algorytmu podziału dotacji
do tego zaproponowanego w rozporządzeniu w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i niepublicznych. Mianowicie podział według proporcji Dui/Dc, gdzie Dui
oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na i-tej uczelni niepublicznej
z uwzględnieniem współczynnika kosztochłonności (czyli każdy doktorant wnosi do sumy
liczbę pomiędzy 1,0 a 3,0), a Dc jest sumą współczynników Dui dla wszystkich uczelni
niepublicznych biorących udział w podziale dotacji.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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