Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 4/2020 z dnia 26 stycznia 2020 r.
w sprawie udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej rozprawy doktorskiej
będącej pracą pisemną

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
Rada Młodych Naukowców pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podmiot doktoryzujący jest zobowiązany, nie
później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnić w BIP
na swojej stronie podmiotową rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej
streszczeniem. Natomiast zgodnie z zapisem art. 187 pkt 3 „rozprawę doktorską może stanowić
praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie
artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub
artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej”. W praktyce jednak,
w wielu przypadkach udostępnienie rozprawy stanowiącej cykl powiązanych tematycznie
artykułów byłoby niemożliwe ze względu na brak autorskich praw majątkowych do
opublikowanych artykułów naukowych po stronie doktoranta.
§2
W związku z powyższym, Rada Młodych Naukowców postuluje, aby w przypadku rozpraw
składanych jako zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych
ustawowy wymóg udostępnienia rozprawy doktorskiej został zastąpiony wymogiem
udostępnienia wyłącznie rozszerzonego streszczenia wyników pracy wraz ze wszystkimi
metadanymi artykułów należących do przedmiotowej rozprawy albo w przypadku
rozprawy opublikowanej w formie monografii, jej streszczenie wraz z metadanymi samej
monografii.
§3
Uważamy, że zmiana ta powinna nastąpić w trybie nowelizacji art. 188 pkt 1 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe brzmienie tego przepisu
powinno być następujące:

„Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy
doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą
pisemną wraz z jej streszczeniem albo, w przypadku rozprawy składającej się ze zbioru
artykułów, rozszerzone streszczenie wraz z metadanymi poszczególnych artykułów albo
w przypadku rozprawy opublikowanej w formie monografii, jej streszczenie wraz z
metadanymi samej monografii albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz
recenzje.”
§4
Uchwałę otrzymują Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, Przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.
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