Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/23
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie opinii RMN na temat
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla Wybitnych Młodych Naukowców
§1
Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, RMN zgłasza następujące
zgłasza następujące uwagi i propozycje dotyczące Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.
Zdaniem Rady Młodych Naukowców dotychczasowa formuła przyznawania stypendium MNiSW
dla wybitnych młodych naukowców zasadniczo powinna być zachowana. Niski poziom sformalizowania procedur przyznawania, realizacji i rozliczania stypendium minimalizuje obciążenia
administracyjne zarówno po stronie laureatów, jednostek naukowych, jak i MNiSW. Ponadto
skala przyznawanego wsparcia – liczba udzielonych stypendiów – była w ostatnich latach odpowiednia. Szacunkowo, w trzyletnim okresie 2014-2016 stypendium uzyskało nie więcej niż 3%
osób spełniających formalne kryteria (zatrudnienie w jednostce naukowej oraz kryterium
wieku). Z tej liczby wyłączona jest liczna grupa młodych naukowców, którzy zatrudnieni są w
jednostkach w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie, a więc nie spełniają wymogu formalnego
ubiegania się o stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Zatem, mimo wzrostu liczby
stypendiów przyznawanych w poszczególnych latach stypendium jest wysoce selektywne i ma
charakter prestiżowy.
RMN postuluje, aby ewentualne zmiany formuły stypendiów dla wybitnych młodych naukowców przyznawanych przez MNiSW poprzedzić szczegółową ewaluacją efektów programu. W
szczególności należy przeanalizować w jaki sposób potoczyły się kariery naukowe laureatów i
jaki wpływ na te kariery miało przyznanie stypendium. Postulowana ewaluacja powinna mieć
charakter zewnętrzny i być oparta na szeroko zakrojonych badaniach empirycznych (ankiety ze
wszystkimi laureatami, wywiady pogłębione z próbą celową laureatów, ewentualnie także wywiady z kierownikami jednostek naukowych, grupy fokusowe z laureatami oraz kontrfaktyczne
analizy bibliometryczne, tj. porównanie aktywności publikacyjnej laureatów z odpowiednio dobraną grupą kontrolną).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr hab. Emanuel Kulczycki

