Protokół
z XIV Posiedzenia Rady Młodych Naukowców
z dnia 25 sierpnia 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 nad trwającymi konsultacjami oraz trybem ich prowadzenia.
5. Opinie w sprawie uchwał RMN dotyczących awansów naukowych.
6. Zgłoszenie do Rady NCBiR.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 1-4

Przewodniczący poinformował, że Rada w miesiącu sierpniu przyjęła trzy uchwały: nr
15/2016 w sprawie przyznawania środków na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury
naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, nr 16/2016
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,
nr 17/2016 w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju oraz o Narodowym Centrum Nauki. Powyższe trzy dokumenty Rada przyjęła
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przypomniał o trwających spotkaniach konsultacyjnych
ze
środowiskiem akademickim, naukowym oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu
zdiagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich, realizowanych w
ramach projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów
doktoranckich o zróżnicowanych profilach”. We wrześniu odbędzie się drugi cykl, którego
celem będzie prezentacja i omówienie przygotowanych przez zespół materiałów dotyczących
m.in.:
● wyodrębnionych kluczowych komponentów studiów doktoranckich o charakterze
akademickim i aplikacyjnym
● kompetencji absolwenta studiów doktoranckich (doktora)
● organizacji i ogólnej struktury studiów
● warunków prowadzenia badań i opieki naukowej

● przykładowych ramowych programów studiów o zróżnicowanych profilach i w
różnych obszarach kształcenia
Ad. 5
Przewodniczący dr E. Kulczycki poinformował, że zakończyły się konsultacje w sprawie
uchwał RMN dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz
postępowań o nadanie tytułu profesora. Na podstawie nadesłanych opinii zostanie
opracowany raport. O jego przygotowanie poproszony został mgr inż. P. Rumianek.
Ad. 6-8
Przewodniczący RMN zwrócił się do członków Rady z prośbą o poparcie kandydatury dr hab.
Dariusza Jemielniaka na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawił
pokrótce sylwetkę kandydata oraz jego dorobek naukowy a następnie zarządził głosowanie.
Członkowie Rady
w wyniku głosowania zaaprobowali kandydaturę. Wniosek
Przewodniczącego RMN wraz z odpowiednimi dokumentami zostanie przesłany do 16
września br.
Przewodniczący Rady przypomniał, że następne posiedzenie RMN odbędzie się w Olsztynie.
W związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący RMN zakończył obrady.
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