Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 5/2019 z dnia 20 kwietnia 2019 r.
dotycząca wdrażania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych
Naukowców (Dz. Urz. MNiSW z 2018 r. poz. 50) Rada Młodych Naukowców uchwala,
co następuje:
§1
W związku z wdrażaniem regulacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, Rada Młodych Naukowców apeluje do władz uczelni wyższych
o kształtowanie statutów uczelni oraz organizowanie szkół doktorskich odzwierciedlające
zasadniczą ideę reformy polskiego szkolnictwa wyższego – dążenie do doskonałości naukowej.
§2
Zdaniem Rady Młodych Naukowców prace nad nowymi statutami uczelni powinny być
traktowane jako szansa na poprawę jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Stąd
tak istotna jest potrzeba ich konstruowania w sposób innowacyjny i reformatorski. W tej
sytuacji niepokój budzi kalkowanie do nowych statutów postanowień obowiązujących pod
rządami poprzedniej ustawy uwzględniających wyłącznie minimum zmian wymaganych
postanowieniami Konstytucji dla Nauki. Uważamy, że tego typu podejście może w przyszłości
skutkować obniżeniem potencjału badawczego i dydaktycznego niektórych uczelni.
§3
Zwracamy uwagę, iż ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
nie zagwarantowała młodym naukowcom posiadającym stopień naukowy doktora
przedstawicielstwa ich środowiska w organach uczelni, w instytucjach przedstawicielskich
środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz w organach pomocniczych ministra. Dlatego
postulujemy, aby w najbliższej nowelizacji ustawy uwzględniono w gremiach stanowiących

przedstawicielstwo środowiska szkolnictwa wyższego i nauki Radę Młodych Naukowców. Do
czasu wejścia w życie Konstytucji dla Nauki istnienie Rady było gwarantowane ustawą z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Pozbawienie Rady Młodych Naukowców
rangi ustawowej dewaluuje pozycję tego gremium w aktualnym systemie naukowym w Polsce.
§4
Rada Młodych Naukowców zwraca uwagę, że kształtowanie szkół doktorskich w nowym
porządku prawnym obarczone jest ryzykiem wprowadzania zmian prowizorycznych.
Postulujemy, aby polskie uczelnie dążyły do wypracowania nowych, innowacyjnych form
kształcenia doktorantów, nie ograniczając się jedynie do zmiany nazewnictwa. Tam, gdzie to
możliwe (nauki ścisłe, techniczne i nauki o życiu), szkoły doktorskie powinny prowadzić
kształcenie w języku angielskim, aby zwiększyć konkurencyjność polskich uczelni względem
uczelni zagranicznych1.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr Piotr Wojtulek

Więcej propozycji w zakresie dobrych praktyk tworzenia szkół doktorskich przedstawiliśmy w Uchwale Rady
Młodych Naukowców nr VI/13 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji
Doktorantów pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”).
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