Protokół
z VII Posiedzenia Rady Młodych Naukowców
z dnia 18 lutego 2016 r.
W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie z załączoną
listą (załącznik nr 1 do protokołu ).
1.Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli
przedstawicieli RMN-u.
4. Dyskusja nad organizacją i finansowaniem studiów doktoranckich.
5. Dyskusja nad dostosowaniem ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
do modelu ścieżek kariery
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1-3
Przewodniczący powitał zebranych. Po sprawdzeniu kworum (obecnych 14 osób) przystąpiono
do omówienia bieżących prac Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że 21 stycznia br. skierował na ręce Premiera J. Gowina
list w sprawie podniesienia jakości procesu recenzyjnego wniosków o stypendium dla
wybitnych młodych naukowców. Przewodniczący wyraził przekonanie, że zaproponowana
przez RMN zmiana będzie korzystna i pozytywnie wpłynie na jakość recenzji oraz uzasadnień
oceny i tym samym przyczyni się do zmniejszenia liczby odwołań.
21 stycznia Rada przyjęła uchwałę nr 4 dotyczącą uwag do projektu rozporządzenia MNiSW
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Rada zapostulowała o
rozszerzenie katalogu podstaw przedłużenia okresu studiów doktoranckich również o urlop
wychowawczy.
1 lutego Przewodniczący Rady wraz z dr K. Kopecką-Piech uczestniczyli w debacie
„Perspektywy rozwoju humanistyki polskiej” z udziałem Sekretarza Stanu prof. A. Bobko.

11 lutego odbyło się kolejne spotkanie robocze z Akademią Młodych Uczonych w sprawie
organizacji debaty „Młodzi w nauce”. Debaty o kierunkach rozwoju nauki w Polsce.
Ad. 4
Rada podjęła dyskusję nad organizacją i finansowaniem studiów doktoranckich, której celem
było określenie aktualnych problemów kształcenia na tych studiach. Zwrócono uwagę na
konkluzje sformułowane w raporcie NIK nt. studiów doktoranckich oraz doświadczenia
członków RMN, a odnoszące się m.in. do relatywnie niskiego poziomu skuteczności studiów
tych studiów w kontekście liczby nadanych stopni naukowych doktora ich uczestnikom,
problemów i błędów w postępowaniach rekrutacyjnych na studia III stopnia, niewielkiej oferty
zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe oraz niewystarczających
mechanizmów motywacyjnych (np. niskie stypendia). Po zakończeniu dyskusji podjęto decyzję
o konieczności prowadzenia dalszych prac w tym zakresie oraz wypracowaniu postulatów
dotyczących zmian w systemie organizacji i finansowania studiów doktoranckich. Na osobę
odpowiedzialną za koordynację dalszych prac został wskazany Wiceprzewodniczący RMN –
dr Adam Szot.
Ad. 5
Rada bazując na projekcie dokumentu przedstawionym przez Prezydium RMN, dyskutowała
nad propozycjami założeń do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Uwzględniał
on zarówno uwagi członków Rady jak i głosy płynące ze środowiska młodych naukowców.
Spośród dwunastu zgłoszonych postulatów dwa poddano szerokiej dyskusji tj.
przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego poza własną jednostką naukową oraz
wprowadzenie pełnej odpłatności za przeprowadzenie ponownego postępowania
habilitacyjnego. W związku z tym, że obie tezy nie uzyskały jednomyślnego poparcia ustalono,
że ostateczny kształt dokumentu zostanie przedstawiony po przeprowadzeniu głosowania.
Ad. 6-7
Przewodniczący RMN przypomniał, że najbliższe posiedzenie RMN odbędzie się 3 marca na
Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie połączone z obchodami jubileuszu 5-lecia NCN.
Wszyscy członkowie Rady biorących udział w obu wydarzeniach zostali poproszeni o
zgłoszenie zapotrzebowania na nocleg. Informacje dotyczące organizacji posiedzenie
wyjazdowego zostaną rozesłane mailowo.
Przewodniczący
Rady Młodych Naukowców

dr Emanuel Kulczycki

