
 

                    
 
 
 

Protokół  
 z VI Posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

z dnia 21 stycznia 2016 r.  
	

	

1. Otwarcie obrad. 
2. Spotkanie z Wicepremierem oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Jarosławem Gowinem. 
3. W programie spotkania: 

• wystąpienie Wicepremiera oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
• dyskusja nad modelami ścieżek kariery młodych naukowców na uczelniach 

wyższych i instytutach badawczych. 
• dostosowanie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym do modelu 

wielu ścieżek kariery. 
4. Wolne wnioski. 
5. Sprawdzenie kworum. 
6. Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli      

przedstawicieli RMN-u. 
7. Spotkanie z prof. Jerzym Brzezińskim poświęcone prezentacji założeń ustawy o 

Polskiej  Akademii Nauk. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad.  

W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie z 
załączoną listą (załącznik nr 1 do protokołu ).  

Ad. 1–3 

Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego J. Gowin był gościem styczniowego 
posiedzenia RMN. Przedstawił założenia do ścieżek kariery  dydaktycznej, naukowej i 
wdrożeniowej. Zdaniem Ministra wprowadzenie ścieżki wdrożeniowej spowoduje, że nauka 
stanie się bardziej atrakcyjna dla środowiska biznesowego. Poinformował o planach 
zorganizowania debaty na temat docelowego kształtu szkolnictwa wyższego oraz rozpisania 
konkursu na projekt ustawy w oparciu o wytyczne MNiSW. Wspomniał również, iż resort 
pracuje nad wypracowaniem nowych zasad finansowania nauki. W tym celu zostanie 
powołany specjalny zespół, któremu przewodniczyć będzie Podsekretarz Stanu T. 
Czerwińska. Minister wyraził nadzieję, że w pracach zespołu uczestniczyć będzie 
przedstawiciel RMN. W dalszej części spotkania Minister Gowin wspomniał, iż w 



najbliższym czasie zostanie zmieniona formuła programów stypendialnych tj. studia dla 
wybitnych oraz NPRH. W przypadku NPRH moduł Rozwój zostanie przekazany do NCN, 
moduł Tradycja zostanie zastąpiony przez Dziedzictwo narodowe dodatkowo będzie 
funkcjonować moduł Uniwersalia. Środki przekazane do NCN będą wykorzystane na 
stworzenie małych grantów.  

W nawiązaniu do wypowiedzi Ministra członkowie Rady zwrócili uwagę, że młodzi 
naukowcy dobrze wspierani są przez Państwo, jednakże należy rozważyć możliwość 
stopniowego wprowadzania ułatwień dla pracowników naukowych po 35 roku życia. 
Podnieśli również problem obniżania poziomu doktoratów, nadmiernej liczby doktorantów na 
uczelniach, czy też finansowania studiów doktoranckich, a także blokowania etatów przez 
pracowników reprezentujących niski poziom naukowy.  

Ad. 4-6 

Przewodniczący Rady poinformował, że 11 grudnia uczestniczył w spotkaniu Akademii 
Młodych Uczonych i Artystów. 

14 grudnia dr R. Czajkowski uczestniczył w uroczystym wręczeniu dyplomów laureatom 
Programu NCBiR „Lider”. 

Ad. 7  

W dalszej części spotkania gościem RMN był prof. J. Brzeziński z PAN, który przedstawił 
założenia zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk dotyczące m.in. tworzenia instytutu, 
otwarcia i funkcjonowania studiów doktoranckich, utworzenia wewnętrznej komisji 
akredytacyjnej przy prezesie PAN, czy też utworzenia samorządu doktorantów PAN, 
Członkowie Rady uznali, że z uwagi na szczegółowy charakter swoich spostrzeżeń i opinii 
przedstawią je pisemnie. 

Ad. 8-9 

Przewodniczący RMN zwrócił się do członków Rady z prośbą o wspólne wypracowanie 
założeń do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Wszelkie uwagi oraz 
propozycje zapisów zostaną uzgodnione drogą mailową. 

Następne posiedzenie RMN odbędzie się 18 lutego.  
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