
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/14 z dnia 26 sierpnia 2018 r. 

w sprawie projektu regulaminu programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

im. Wilhelmy Iwanowskiej na średniookresowe wyjazdy doktorantów  

 

§ 1 

Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

1 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców 

(Dz.Urz. MNiSW, poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (t.j. z 2018 r., Dz.U. poz. 87) Rada Młodych Naukowców zgłasza  

następujące uwagi do regulaminu programu na średniookresowe wyjazdy uczestników 

studiów trzeciego stopnia:   

 

1. RMN popiera działania prowadzone w zakresie umiędzynarodowienia studiów III 

stopnia. Program im. Wilhelmy Iwanowskiej będzie odgrywał istotną rolę  

w procesie rozwoju uczestników studiów doktoranckich umożliwiając im odbycie 

staży w najlepszych światowych uczelniach, nawiązanie międzynarodowej  

współpracy naukowej oraz realizację części studiów doktoranckich w jednostkach  

zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że proponowany przez Narodową Agencję  

Wymiany Akademickiej ww. program zaowocuje rozpowszechnieniem mobilności 

wśród doktorantów, a w rezultacie współpracą między polskimi i zagranicznymi  

naukowcami. 

2. Uważamy, że doprecyzowania wymaga limit objętości tekstu dotyczącego  

życiorysu naukowego Wnioskodawcy. Wzorem polskich agencji finansujących  

badania naukowe proponujemy umieszczenie następującego sformułowania  

w rozdziale 2.3 pkt 1: „życiorys naukowy Wnioskodawcy, w tym m.in.: wykształcenie, 

przebieg studiów/ pracy naukowej w kraju i za granicą, staże, nagrody, dodatkowa 

działalność naukowa (członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych) -  

o objętości nie większej niż 3 strony zdefiniowanego formatu tekstu (rozmiar strony 

– A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11  



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

(preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne  

i górne – 1,5 cm).” 

3. RMN uważa, że należy umożliwić umieszczenie w wykazie większej liczby  

publikacji tzn. liczbę trzech publikacji proponujemy zwiększyć do pięciu pozycji 

wraz z obligatoryjnym załączeniem ich kopii. Jednocześnie postulujemy wprowadze-

nie wymogu określenia procentowego wkładu osoby aplikującej w powstanie każdej 

załączonej publikacji. Ułatwi to precyzyjniejszą ocenę osiągnięć naukowych  

Wnioskodawcy. 

4. RMN sugeruje, aby doprecyzować wymóg związany z datą wystawienia skanu  

dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta/ki. Aby uniknąć  

nieprawidłowej interpretacji obecnego przepisu proponujemy, by nadać mu następują-

ce brzmienie (rozdział 2.3 pkt 8): „do 1 miesiąca wstecz licząc do dnia złożenia wnio-

sku”. 

5. W celu obiektywnej oceny renomy i poziomu naukowego ośrodka goszczącego  

niezbędne jest, oprócz skanu zaproszenia, dołączenie uzasadnienia wyboru zagra-

nicznego ośrodka badawczego lub akademickiego. RMN proponuje, aby w doku-

mencie tym ująć następujące informacje: charakterystykę prowadzonych działań  

o charakterze naukowym lub dydaktycznym, osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne 

zespołu goszczącego, wyjaśnienie zgodności działań badawczych lub dydaktycznych  

z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej, zadania planowane do przepro-

wadzenia w trakcie odbywanego wyjazdu, wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejęt-

ności w dalszej karierze naukowej/dydaktycznej Wnioskodawcy. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców                                                                                                                      

                                                                                                                            

Dr Piotr Wojtulek 


