Protokół
z XII Posiedzenia Rady Młodych Naukowców
z dnia 16 czerwca 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 i głosowanie nad Uchwałą Rady Młodych Naukowców nr V/ w sprawie
stanowiska RMN na temat systemu studiów doktoranckich
5. Dyskusja nad propozycjami wybranymi w ramach „Ustawy 2.0”.
6. Dyskusja nad projektem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1-3
Przewodniczący poinformował, że przedstawiciele Prezydium RMN wzięli udział w
posiedzeniu KRASP, którego gospodarzami byli Uniwersytet Warszawski oraz
Politechnika Warszawska. Podczas posiedzenia omówiono m.in. sprawy dotyczące
odbiurokratyzowania szkolnictwa wyższego i nauki, nowelizacji ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz założeń do projektowanej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym.
Dr K. Czarnecka zrelacjonowała swój udział w pierwszym dniu międzynarodowego
kongresu Impact’16 odbywającego się w Krakowie, którego celem jest nawiązywanie
kontaktów i budowanie trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i
inwestorami. Główne obszary tematyczne kongresu dotyczyły m.in. transportu i logistyki,
e-państwo, transfer technologii oraz cyfryzacja.

Przewodniczący RMN poinformował, że do Rady wpłynęło pismo z Departamentu Nauki
w sprawie rezygnacji Pan dra Adama Płoszaja z funkcji członka Zespołu do oceny
wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. W związku z tym
Przewodniczący zaproponował kandydaturę dr hab. Agnieszki Kurczewskiej (członka
RMN poprzedniej kadencji), do uczestnictwa w pracach Zespołu. Rada jednogłośnie
zarekomendowała powyższą kandydaturę.

Ad. 4
RMN przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie stanowiska na temat systemu studiów
doktoranckich. Zdaniem Rady wprowadzenie zmian w systemie organizacji i realizacji
studiów doktoranckich w Polsce, których celem jest utrzymanie lub wzrost liczby
doktorantów przy jednoczesnym wzroście liczby jakości przygotowywanych rozpraw
doktorskich, pozwoli na dynamiczny rozwoju młodych naukowców. Wśród zgłoszonych
postulatów znalazły się:
 podniesienie wymagań względem jednostek uprawnionych do prowadzenia
studiów doktoranckich;
 zapewnienie stypendium dla wszystkich doktorantów;
 rezygnacja z niestacjonarnych studiów doktoranckich;
 realizacja studiów doktoranckich w oparciu o indywidualny program studiów;
 umiędzynarodowienie studiów doktoranckich;
 obowiązkowe przeszkolenie pedagogiczne dla doktorantów.

Ad. 5
Przewodniczący RMN poinformował, że w dniu 3 czerwca odbyła się gala konkursu
Ustawa 2.0. Komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze projekty założeń do nowej
ustawy. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się Uniwersytet SWPS, Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Allerhanda. Zgodnie z przyjętym harmonogramem
od czerwca 206 r od stycznia 2016 odbywać się będą konsultacje natomiast w styczniu
2017 r. zostaną przekazane założenia wraz z raportem z konsultacji.

Ad. 6
Członkowie Rady dyskutowali nad uwagami do uchwały w sprawie projektu
rozporządzenia MNiSW dotyczącego przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym. RMN zgłosiła 4 uwagi o charakterze szczegółowym. Zgodnie ze zgłoszonymi
postulatami Rada uważa, że:
 ponowne zmienianie i udoskonalanie rozporządzenia pod koniec okresu oceny nie
sprzyja zaufaniu środowiska naukowego do procesu oceny






za słuszne należy przyjąć np. modyfikację przyznawania punktów za aktywność w
zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych
dotychczasowy algorytm 3N-2N0 powinien zostać utrzymany w znowelizowanym
rozporządzeniu;
należy jak najszybciej rozpocząć prace nad kolejną wersją systemu kategoryzacji
jednostek naukowych
ocena potencjału naukowego oraz dorobku naukowego jednostki powinna lepiej
odzwierciedlać wyniki wszystkich pracowników

Ad. 7-8
W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady. Kolejne
posiedzenie odbędzie się w dniu 14 lipca.
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