Protokół
z XXII posiedzenia Rady Młodych Naukowców V kadencji
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
z dnia 23 czerwca 2017 r.
1. Otwarcie obrad – prof. Jadwiga Turło
2. Sprawdzenie kworum.
3. Dyskusja nad ścieżkami kariery młodych naukowców w nowym systemie awansów
przygotowywany w ramach Ustawy 2.0.
4. Dyskusja nad miejscem uniwersytetów medycznych w świetle Ustawy 2.0 – uczelnia
naukowa, naukowo-dydaktyczna, zawodowa czy konsolidacja?
5. Dyskusja na temat bieżących projektów ustaw i rozporządzeń przedstawionych do
konsultacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6. Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli przedstawicieli RMN-u.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 1-4
Gospodarzem XXII posiedzenia RMN był Warszawski Uniwersytet Medyczny. W obradach
uczestniczyła Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło. Członkowie
Rady mieli okazję przedyskutować sprawy dotyczące m.in. ścieżek kariery młodych naukowców w nowym systemie awansów przygotowywanym w ramach Ustawy 2.0, miejsca
uniwersytetów medycznych w świetle Ustawy 2.0 (uczelnia naukowa, naukowo-dydaktyczna,
zawodowa czy konsolidacja). Prof. Turło zabierając głos, zwróciła uwagę, że uczelnie medyczne mają bardzo duży potencjał naukowy oraz są liderem w zakresie umiędzynarodowienia. Dlatego też uczelnie medyczne będą dążyły aby w nowoprojektowanej ustawie uwzględnić jednoprofilowe uczelnie medyczne jako uczelnie badawcze.
Ad.5-6
W dalszej części spotkania członkowie RMN dyskutowali na temat bieżących projektów
ustaw i rozporządzeń przedstawionych do konsultacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Przewodniczący RMN poinformował, że członkowie Rady:


w dniu 5 czerwca br. podjęli uchwałę w sprawie projektu rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu

ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. RMN w uchwale stwierdziła, że proponowane zmiany do Rozporządzenia
mają charakter projakościowy oraz umożliwiają odciążenie jednostek naukowych od
nadmiernych obowiązków informacyjnych, skracając czas, jaki musi być poświęcony
na wypełnianie dokumentów.
w dniu 20 czerwca br. podjęli uchwałę dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 25 maja 2017 r. Członkowie Rady zgłosili uwagi szczegółowe.



Następnie Przewodniczący poprosił członków RMN o przedstawienie informacji na temat ich
uczestnictwa w spotkaniach w roli przedstawicieli Rady:






w dniu 7 czerwca 2017 r. –Przemysław Rumianek wziął udział w posiedzeniu Komisji
Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży;
w dniach 1-3 czerwca 2017 r. – dr hab. Karol Fijałkowski wziął udział w obradach
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
w dniach 25-26 maja 2017 r. – dr n. med. Karolina Czarnecka oraz dr inż. Michał
Niezabitowski wzięli udział w ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki;
w dniu 23 maja 2017 r. – dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach I
edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”;
w dniach 18-20 maja 2017 r. – dr n. med. Karolina Czarnecka i dr inż. Daniel Strub
uczestniczyli w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich.

Ad. 7-8
Przewodniczący przypomniał członkom Rady, że 10 sierpnia br. odbędzie się ostatnie spotkanie kończące obecną kadencję.
Przewodniczący
Rady Młodych Naukowców

Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM

