Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/30
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich
i stypendiów doktoranckich z dnia 25 maja 2017 r.
§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 uwagi do
projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich
i stypendiów doktoranckich z dnia 25 maja 2017 r. (dalej „projekt”).
1. Aby zapewnić najwyższy poziom kształcenia na studiach doktoranckich, RMN jest zdania, że

zajęcia objęte programem tych studiów powinny być prowadzone przez nauczycieli akademickich
i pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Dlatego też § 10
powinien uzyskać brzmienie: „Zajęcia objęte programem studiów doktoranckich realizowane w
formie zajęć dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi jednostki naukowej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich pięciu lat.
Natomiast specjaliści z przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu powinni posiadać pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej lub eksperckiej.”
2. RMN jest zdania, że liczba doktorantów wchodzących w skład doktoranckiej komisji stypendialnej

jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej nie powinna być mniejsza od liczby nauczycieli akademickich powołanych przez rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.
3. W odniesieniu do możliwości otrzymania stypendium doktoranckiego RMN zauważa, iż w § 13

ust. 1 projektu należałoby doprecyzować, że jedynie osoby, które uzyskały bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym powinny zostać przyjęte na studia doktoranckie, a w konsekwencji wszyscy doktoranci pierwszego roku (a w konsekwencji także i kolejnych lat) powinni obligatoryjnie otrzymać stypendium doktoranckie. Konieczność wypłacania stypendium doktoranckiego byłaby czynnikiem zapobiegającym umasowieniu tych studiów i zmuszającym jednostki
naukowe do lepszej selekcji kandydatów. Z drugiej strony zapewnienie stypendium wybranym
w drodze zaostrzonej selekcji doktorantom przez cały okres trwania studiów trzeciego stopnia
(tj. 4 lat) zapewni im większe poczucie stabilności i podniesie komfort pracy.

4. W opinii RMN możliwość przyznania stypendium doktoranckiego osobie, która otrzymała zgodę

na przedłużenie okresu odbywania studiów zasadne jest jedynie w odniesieniu do przyczyn przedłużenia wskazanych w § 7 ust. 2 i 3 projektu. Przyznanie stypendium osobom, które przedłużają
studia z powodu nieterminowego napisania rozprawy jest krzywdzące w stosunku do osób,
które uzyskały stopień w ustalonym terminie (tj. w ciągu 4 lat).
5. Zdaniem RMN, każdy doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie, który ukończył studia

doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów powinien otrzymać środki finansowe za okres pozostały do terminu ich ukończenia, niezależnie od jego długości.
Warunek uzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej nie jest czynnikiem projakościowym, tym bardziej że doktorant o ocenie rozprawy dowiaduje się dopiero po publicznej obronie
i posiedzeniu komisji doktorskiej. Według RMN dodatkowe obostrzenie nie zachęci uczestników
studiów doktoranckich do ich wcześniejszego zakończenia. Dlatego też § 15 ust. 5 powinien
brzmieć: „Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów, za okres pozostały do
terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się
środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium
doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr hab. Emanuel Kulczycki

