
 

                    
 

 

 

Protokół  

z XI Posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

z dnia 19 maja 2016 r.  

 

 
 
1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie kworum. 

3. Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli 

przedstawicieli RMN-u. 

4. Dyskusja nad propozycją rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie przewodów 

doktorskich. 

5. Dyskusja nad propozycją rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie postępowań o    

tytuł profesora. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie z 

załączoną listą (załącznik nr 1 do protokołu ).  

 

Ad. 3 

Dr M. Niezabitowski zrelacjonował swój udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży. Podczas posiedzenia rozpatrzono poprawki zgłoszone podczas II czytania 

w sprawach: projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

Ad. 4-5 

Członkowie Rady dyskutowali nad propozycjami rozwiązań prawnych w zakresie przewodów 

doktorskich oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Uwagi szczegółowe zostaną ujęte w 

uchwałach Rady.  Podczas dyskusji omówiono m. in. sprawy związane z: 

 warunkami wszczęcia przewodu doktorskiego; 



 formą rozprawy doktorskiej; 

 ramami czasowymi przygotowania rozprawy doktorskiej; 

 otwartym dostępem do rozpraw doktorskich. 

Odnośnie do postępowań o nadanie tytułu profesora RMN zaproponowała poddać pod 

dyskusję kwestie: 

 wprowadzenia obowiązku oceny kandydatów do tytułu profesora przez dwóch 

recenzentów afiliowanych w zagranicznych jednostkach naukowych; 

 zniesienia obowiązku recenzowania w przewodzie doktorskich  lub w przewodzie 

habilitacyjnym; 

 braku obowiązku promocji doktorantów.  

Kwestie podnoszone podczas dyskusji szczegółowo zostaną uzasadnione w uchwałach. 

Uchwały zostaną przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto Rada 

podjęła decyzję o skierowaniu do uczelni posiadających uprawnienia akademickie wszystkich 

uchwał RMN w sprawie awansów naukowych z prośbą o zgłoszenie uwag bądź komentarzy. 

 

Ad. 6-7 

W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady. Następne 

spotkanie odbędzie się 16 czerwca  2016 r. 

 

       Przewodniczący 

                    Rady Młodych Naukowców 

 

 

 

            dr Emanuel Kulczycki 

 

 

 

 

 

 

 

 


