
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 13/2019 z dnia 18 października 2019 r. w 
sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców 

 
 
Na podstawie § 3 pkt 6 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  

 
Rada Młodych Naukowców uważa, że przepisy rozporządzenia nie powinny ograniczać 
terminu uzyskania osiągnięć podlegających ocenie do dnia 30 listopada roku, w którym jest 
składany wniosek (w ten sposób § 1 pkt 11 lit. a projektowanego rozporządzenia). Naszym 
zdaniem obowiązywać powinien termin 31 grudnia danego roku, dzięki czemu nakreślona 
zostałaby wyraźna cezura czasowa pozwalająca na objęcie wnioskiem publikacji powstałych w 
całym roku kalendarzowym, co wydaje się być rozwiązaniem bardziej sprawiedliwym. 
 

 
§ 2  

 
Proponujemy także, aby projektodawcy wprowadzili ograniczenie czasowe wizyt 
studyjnych/staży zagranicznych podlegających ocenie we wniosku stypendialnym. Naszym 
zdaniem minimalna długość wizyty/stażu powinna wynosić minimum 3 miesiące, co nie 
powinno jednak kolidować z możliwością rozłożenia przez naukowca pobytu na kilka tur 
wyjazdowych. Uważamy, że jako wybitne osiągnięcie naukowe powinny być uznawane 
wyłącznie wyjazdy średnio- i długookresowe.  
 

 
§ 3 

 
Rada postuluje, aby w Części C Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców 
umieszczona została rubryka pozwalająca wskazanie przez wnioskodawców innych osiągnięć, 
które mogą lepiej zobrazować ich dorobek naukowy, a które mogą nie mieścić się w 
pozostałych kategoriach osiągnięć. Informacje o innych osiągnięciach powinny stanowić dla 
recenzentów wniosków informację o charakterze pomocniczym. Naszym zdaniem powinna 
istnieć możliwość podania do 3 tego typu osiągnięć.  
 

 
 
 
 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 

           dr Piotr Wojtulek 


