
                                   
 

 

Protokół  

z posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

w dniu 6 marca 2020 r  

 

 

1. Powitanie Gości 

2. Otwarcie posiedzenia i słowo wstępne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr 

Jarosława Gowina 

3. „Postępowania awansowe w nauce – wybrane aspekty” – prezentacja stanowiska Rady 

Młodych Naukowców w odniesieniu do habilitacji oraz konkursów na stanowiska 

profesora uczelni (prelegenci: dr hab. n. farm. Sebastian Granica, dr hab. inż. Justyna 

Płotka-Wasylka, dr Piotr Wojtulek),  

4. Debata i pozostałe problemy okołoawansowe 

5. Konkluzje (min. Anna Budzanowska) 

6. Zamknięcie posiedzenia 

 

Przewodniczący RMN, dr Piotr Wojtulek (Uniwersytet Wrocławski): Witając gości oraz 

członków Rady poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu omawiane będą najważniejsze 

aspekty postępowań awansowych w nauce. Poprosił jednocześnie o zabranie głosu Premiera 

Jarosława Gowina.  

Premier J. Gowin: podziękował za zaaranżowanie tego spotkania oraz udział wielu ekspertów. 

Oznajmił, że od 1,5 roku ministerstwo podejmuje prace nad wdrażaniem ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, która w wielu obszarach przyniosła głębokie zmiany.  

„Ministerstwo monitoruje skutki tych zmian. Niektóre z nich nie są zbieżne z intencjami 

prawodawcy. Obecnie resort przygotowuje rozmaite warianty korekt niektórych przepisów. 

Jednakże służyć będą one ograniczeniu biurokracji bądź ulegną zmianie takie, co do których są 

zastrzeżenia pod kątem ich funkcjonalności. Zagadnienie zaproponowane przez RMN jest 

zagadnieniem innej rangi. Propozycje zmian przedstawione przez RMN są propozycjami o 

charakterze fundamentalnym i mają związek z tą częścią ustawy, która przyniosła stosunkowo 

niewiele zmian. Zapisy ustawy przyjęte na etapie parlamentarnym, w tym zakresie mają 

charakter negatywny i nie projakościowy. Jednakże resort pozostaje przed dylematem jakim są 

ścieżki kariery akademickiej. W tej sprawie stanowisko moje jak i zdecydowanej większości 

środowiska akademickiego, obecny ich kształt wynika z przywiązania do polskiej specyfiki i 

rozwiązań funkcjonujących od czasów powojennych. W ocenie obecnego kierownictwa resortu 

to nie są rozwiązania, które sprzyjałyby rozwojowi polskiej nauki. Podzielamy stanowisko tych 

gremiów, które zwracają uwagę na to, że obecna ścieżka kariery blokuje rozwój naukowy  

młodej kadry spowalniając i opóźniając moment osiągnięcia samodzielności naukowej. Taka 

też jest jedna z trzech rekomendacji co do przyszłych zmian, przedstawiona przez zespół 

ekspertów, którzy rozstrzygali konkurs na uczelnie badawcze. Tym nie mniej zdajemy sobie 

sprawę z tego, że niezależnie od opinii gremiów eksperckich potrzebna jest w tym obszarze 

pogłębiona i długotrwała dyskusja zarówno wewnątrz środowiska akademickiego jak i w 



gremiach politycznych. Dlatego też z dużym zainteresowaniem czekamy na przebieg tej debaty 

i płynące z niej konkluzje”. 

Przewodniczący RMN:  

„W trakcie spotkania zaprezentowane zostanie stanowisko, które Rada stworzyła w ostatnim 

czasie, a które chcielibyśmy aby było wzięte pod uwagę podczas dyskusji. Pomysł na debatę 

powstał z obserwacji, jak działa w dwóch pierwszych latach ustawa Prawo  o szkolnictwie 

wyższym i nauce, która utworzyła nowy porządek prawny w zakresie szkolnictwa wyższego i 

nauki. Jednakże w zakresie stopni i tytułów zmieniło się niewiele. Rada uważa, że uczelnie 

nadal uzależniają awans naukowy od posiadanego stopnia naukowego lub tytułu, lekceważąc 

często dorobek naukowy. Jako młodzi naukowcy jesteśmy zaniepokojeni tym, że nadal nie 

mamy określonych kryteriów przyszłego postępowania habilitacyjnego. Uważamy, że 

środowisko utrwaliło sztywny trójstopniowy system stopni naukowych, który ma charakter 

wertykalny. Przywróciliśmy powszechnie krytykowane instytucje związane z habilitacją np. 

kolokwium habilitacyjne nie tylko w tych dyscyplinach gdzie ustawa tego wymagała, ale także 

w dyscyplinach gdzie wymóg ten sformułowany nie był. I w końcu ostatni problem bardzo 

doniosły, Rada Młodych Naukowców wraz z Radą Doskonałości Naukowej zgadza się, że 

czasowe wykazywanie dorobku naukowego przewidziane przepisami przejściowymi Prawa o 

szkolnictwie wyższym i nauce jest nieakceptowalne”.  

Dr hab. Katarzyna Jarzembska (Uniwersytet Warszawski): rozpoczynając prezentację 

przedstawiła ramy prawne obecnie funkcjonujące oraz przykłady ogłoszeń w postępowaniach 

awansowych na stanowiska profesora w uczelniach, zwłaszcza pod kątem ich jakości i 

rzetelności.  

„Z zaprezentowanych przykładów jasno wynika, że wskazana w ustawie fakultatywność 

habilitacji jest iluzoryczna. Ustawa próbowała wprowadzić fakultatywność, ale konkursy i 

praktyka pokazują, że uczelnie wcale nie uważają aby fakultatywność była dla nich dobra, 

skoro osoba posiadająca stopień doktora nie może być promotorem prac doktorskich oraz nie 

ma także innych uprawnień”.  

Przewodniczący RMN:  

„Rada Młodych Naukowców uważa, że polska habilitacja nie jest kompatybilna z innymi 

systemami istniejącymi w nauce za granicą. W latach 80 zmiany w tym zakresie nastąpiły w 

Niemczech i we Francji. Zmiany te poszły w kierunku albo ufakultatywnienia habilitacji (w 

Niemczech), albo zniesienia jej jako stopnia (we Francji). Niepokojące jest, że habilitacja w 

Polsce traktowana jest jako wyznacznik samodzielności naukowej, a także, że w Polsce 

habilitacja nie jest przyznawana na podstawie całego dorobku naukowego, nie jest oceną 

holistyczną lecz wyrywkową. Istnienie habilitacji prowadziło do tej pory do tego, że 

opóźnialiśmy uzyskanie samodzielności naukowej. Z raportu opracowanego  w 2008 r. przez 

prof. Woźnickiego jasno wynika, że wiek  uzyskania samodzielności naukowej to około 57 lat. 

Tak nie powinno to wyglądać, nauka w Polsce powinna być znacznie młodsza. Niestety 

habilitacja oddziałuje na mentalność kadry naukowej. Istnieje również wielka dysproporcja w 

przywilejach pracowników samodzielnych i niesamodzielnych. Nie tylko w zakresie 

promowania doktorów ale również w zakresie zasiadania w radach naukowych, bądź do 

pełnienia funkcji organizacyjnych. Przyjrzyjmy się jak przedstawia się sytuacja w innych 

krajach: nie jest to taka habilitacja jak w Polsce, która ukształtowała się w 1958 roku i istnieje 



do tej pory. We Francji po zmianach habilitacja nie jest stopniem, w Niemczech habilitacja jest 

fakultatywna, a w USA habilitacji nie ma. W świetle tego mamy trzy drogi: pozostawienie 

habilitacji w takim kształcie jak dotychczas, zniesienie habilitacji oraz trzecie rozwiązanie, 

czyli zapewnienie w polskim systemie faktycznej fakultatywności uzyskiwania habilitacji. 

Dlatego też RMN proponuje aby to dorobek, a nie tytuł/stopień świadczył o naukowcu, 

proponujemy rezygnację z wertykalnego systemu awansu w Polsce, który przyczynia się do 

ograniczania konkurencji i izolacji kadry naukowej w Polsce. Prowadziłoby to do spłaszczenia 

struktur grup badawczych/zakładów i pozwoliłoby zwiększyć konkurencyjność w 

postępowaniach awansowych, a także uczyniło konkursy sprawiedliwszymi. Aby tego dokonać 

musielibyśmy zmienić dwie rzeczy, a mianowicie: stanowisko profesora, prawo do 

doktoryzowania oraz pełnienia funkcji organizacyjnych w uczelni powinno być dostępne bez 

względu na to jaki stopień bądź tytuł się posiada. Kolejne to reforma uzyskania samej 

habilitacji”.   

Drugą z możliwości jaką RMN zaprezentowała w stanowisku, dotyczącą fakultatywności 

habilitacji przedstawiła dr hab. Justyna Płotka-Wasylka (Politechnika Gdańska):  

„Przede wszystkim habilitacja powinna być uzyskana na podstawie całego dorobku 

naukowego, ponieważ takie podejście pozwala młodemu naukowcowi się rozwijać. Ponadto w 

kryteriach oceny powinno się znaleźć kierowanie w zakresie projektów badawczych czy też 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, czy też finansowanych ze źródeł europejskich. 

Kolokwium habilitacyjne powinno być zastąpione otwartym wykładem, który podsumowałby 

dorobek habilitacyjny i tym samym zainaugurował awans naukowy. Wymogi habilitacyjne 

powinny być zdefiniowane ilościowo dla każdej z dyscyplin nauki, warunkiem koniecznym 

powinno być ponadto opublikowanie pracy, która powstała we współpracy z inną jednostką 

naukową. Dokumentacja wniosku habilitacyjnego powinna być sporządzona w języku polskim 

albo też w języku angielskim”. 

Następnie przedstawione zostały skutki rozwiązania, w którym fakultatywność była w pełni 

zapewniona. Informacje przedstawił dr hab. n. med.  Sebastian Granica (Warszawski 

Uniwersytet Medyczny).  

„Spłaszczenie systemu, o którym wspominał Pan Przewodniczący spowodowałoby, że osoby 

posiadające habilitację musiałyby konkurować z osobami nie posiadającymi stopnia dr hab. ale 

za to z bardzo dobrym dorobkiem naukowym. Pojawia się również szansa na powolną zmianę 

mentalności, ponadto wzrosłaby rola wewnętrznej ewaluacji pracowniczej, pozwoliłoby to na 

stałą okresową ocenę pracownika. Natomiast sama habilitacja miałaby funkcję gwarancyjną. 

Pozwoliłoby osobom, które mają habilitację możliwość promowania doktorantów, czy też 

recenzowania prac doktorskich bez konieczności zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni 

lub też pełnienia jakiejś funkcji kierowniczej”.  

Przewodniczący RMN dodał, że przykładem przedstawionego rozwiązania mogą być uczelnie 

niemieckie gdzie liderami grup badawczych niekoniecznie są osoby, które posiadają 

habilitację. Można byłoby w związku z tym także w Polsce rozszerzyć krąg, promotorów i 

recenzentów o profesorów uczelni, dzięki czemu rektorzy przywiązywaliby większą wagę do 

zatrudniania osób bez habilitacji na stanowisko profesora, ponieważ wiązałoby się to z ich 

większą odpowiedzialnością. Następnie po zakończeniu prezentacji otworzył dyskusję.  

 



Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP: 

„Wiele dobrych trendów ma miejsce pod rządami obecnej ustawy. Być może wymaga to czasu, 

aby środowisko naukowe lepiej wykorzystywało zapisy ustawy niekoniecznie biorąc pod 

uwagę tradycję i historię. Należy spojrzeć na habilitację systemowo, ponieważ nie jest to 

wyłącznie problem habilitacji jako takiej. To jest problem stabilizacji życiowej. Stabilizacja 

naukowa nie powinna nastąpić zbyt wcześnie, ponieważ trudno jest określić, czy dana osoba 

nadaje się do tego aby być liderem grupy, czy też prowadzić badania na wysokim poziomie. 

Musimy zwracać uwagę na to, kogo zatrudniamy oraz kogo wymieniamy, ponieważ wymiana 

kadry też jest ważnym elementem. Podzielam pogląd, że niewłaściwe jest ograniczanie 

czasowe dorobku, który brany jest pod uwagę do habilitacji. To dorobek, umiejętności i talent 

powinien decydować o samodzielności naukowej, a nie posiadany stopnień lub tytuł naukowy. 

Jak się okazuje habilitacja nie spełniła swojej roli, ponieważ można ją zrobić z różnych 

powodów niekoniecznie w wyniku dorobku naukowego. Cieszę się, że taka dyskusja pojawiła 

się w środowisku”. 

Prof. Andrzej Jajszczyk, członek Komitetu Polityki Naukowej: 

„Zastosowanie alternatywnych ścieżek awansu powoduje komplikacje w całym systemie nauki. 

Optuję za rzetelnymi konkursami na stanowiska w uczelniach. Nie zgadzam się również z 

poglądem, że habilitacja daje gwarancje utrzymania właściwego poziomu badań. Habilitacja 

przestała być filtrem jakościowym. Dlatego też jestem za zniesieniem habilitacji”.  

Prof. Stanisław Kistryn, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

„Jestem zdania, że należy utrzymać habilitację. Warto się też zastanowić, czy celem jest 

habilitacja czy też same punkty. Celem dobrego naukowca jest to, aby wykonywał ambitną 

pracę, prowadził ambitne badania, a jego dorobek był dostrzeżony w świecie. Przy okazji 

ambitnej pracy uzyska i punkty i uznanie, a także przy okazji może napisać habilitację. Co 

więcej może napisać publikacje i poddać się zewnętrznej ocenie. Habilitacja powinna być 

markerem dorobku ocenionego przez zewnętrznych ekspertów. Nie jest też prawdą, że doktor 

nie może startować w konkursie na stanowisko profesora. Jest wiele przykładów zarówno 

instytutach jak i innych jednostkach naukowych, na to, że doktor pełni funkcje kierownicze. 

Ponadto jeśli habilitacja miałaby mieć charakter fakultatywny nie powinna być broniona przed 

swoją radą wydziału, ponieważ byłby to element chowu wsobnego, który nie jest pożądany”. 

Prof. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN: 

„Należy sobie wyraźnie powiedzieć, że obecnie habilitacji nigdzie na świecie nie ma. Jeśli 

jednak istnieje to w szczątkowym wymiarze i bez większego wpływu na systemy, w których 

funkcjonuje. Wynika to głównie z tego, że kadra naukowa za granicą jest bardziej mobilna niż 

w Polsce. W momencie zatrudnienia zwraca się uwagę, na to czy kandydat wypracował swój 

dorobek naukowy za granicą, szczególnie w krajach anglosaskich. Kompletną „egzotyką” albo 

też polską „specyfiką” jest tytuł profesorski centralnie nadawany. Od początku działalności 

NCN tytuł i stopień profesorski przy ocenie wniosków w ogóle nie miał wpływu. Kierownicy, 

którzy nie mają habilitacji otrzymują OPUSa, to pokazuje, że bez habilitacji można sensownie 

działać. Zniesienie w Polsce habilitacji jak i profesury byłoby bardzo trudne, z uwagi na 

przyzwyczajenie i opór środowiska naukowego. Najbardziej racjonalną drogą przyszłości jest 

fakultatywność habilitacji bądź osłabienie jej znaczenia”.  



Prof. Grzegorz Węgrzyn Przewodniczący RDN: 

„Habilitacja jest pewnym systemem obrony przed obniżaniem jakości nauki i prowadzonych 

badań. Głównie chodzi tu o ewaluacje jakości badań naukowych. Jeśli uczelni zależy na tym, 

aby promować doskonałość naukową, to wszystko jest w porządku, tylko, że po zmianach 

przepisów niektóre uczelnie awansowały pracowników naukowych tuż po doktoracie na 

stanowiska profesorów uczelni, aby uzyskać większą dotację. W tej sytuacji władzom uczelni 

zależy bardziej na wymiarze ekonomicznym, niż na jakości. Dlatego też musi istnieć jakiś 

system ewaluacji, który będzie weryfikował jakość nauki na uczelniach. Jeśli zlikwidujemy 

habilitację, to musimy skonstruować w taki sposób system nauki, który będzie promował jakość 

i uzależniał karierę naukową od jakości prowadzonych badań i uzyskanych efektów. Nie 

zgadzam się z wypowiedziami, że habilitacja nie jest oceną całości dorobku. Obecnie 

obowiązująca ustawa nakazuje kandydatowi wykazać się istotną aktywnością naukową a przez 

to należy rozumieć całość dorobku. Nie zgadzam się również z postulatem, aby dorobek na 

stopień doktora bądź doktora habilitowanego miał charakter wymagań ilościowych. RDN 

będzie negowała regulaminy uczelni, które będą chciały tego typu proceder prowadzić gdyż 

wypacza to zupełnie ocenę jakości naukowej”. 

Prof. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Rady NCN: 

Jestem przeciwna habilitacji. Uczestnicząc w konsultacjach różnych gremiów dawałam 

jednoznacznie temu wyraz. Habilitacja jest przestarzałym elementem systemu dodatkowo 

niedziałającym, betonującym i konserwującym różne słabości, których chcemy się pozbyć. W 

związku z tym, każda forma „fakultatywna”, która zaciemnia system i daje możliwość 

nadużywanie tego systemu, powinna być zlikwidowana. Wszyscy eksperci zgromadzeni na sali 

mają wpływ jak powinny być prowadzone konkursy i jak dążymy do doskonałości na 

uczelniach. Przede wszystkim powinien być położony akcent na wypracowanie odpowiednich 

kryteriów, nie zgadzam się aby były to kryteria dyscyplinowe, bowiem kryteria powinny być 

dla nauki jako takiej. Trzeba dbać o odpowiednie kryteria oceny i postępowań konkursowych”. 

Prof. Marcin Pałys Rektor Uniwersytetu Warszawskiego: 

„Uważam, że należy inaczej traktować stopień doktora. Odnośnie propozycji kolokwium 

habilitacyjnego, uważam, że podobnie jak doktorat jest otwartym wykładem tak samo 

habilitacja powinna charakteryzować się publicznym przedstawieniem swoich tez. Aby można 

było myśleć w przyszłości o likwidacji habilitacji, dobrym krokiem jest konsekwentne 

zrównanie uprawnień osób, które mają habilitację z uprawnieniami osób, które nie posiadają 

habilitacji a są zatrudniane na stanowisku profesora uczelni. Najtrudniejszą sprawą jest kwestia 

pełnienia funkcji promotora, jest to rzecz, która wymaga największego namysłu. W jaki sposób 

zapewnić, aby ten promotor miał kompetencje do tego aby taką rolę pełnić, ponieważ bycie 

promotorem jest krokiem nie tylko we własnej karierze ale również odpowiedzialnością za 

doktorantów i opiekę nad doktorantami. Ponadto zwrócił uwagę, że w wielu środowiskach 

istnieje opór przeciwko unikaniu, a raczej doprowadzaniu do eliminacji wymogów habilitacji i  

innych stopni z przepisów i wymagań. Należy również zwrócić uwagę, że jest grono osób 

posiadających habilitację, ale nie zatrudnionych na stanowiskach profesorów. Zwrócił uwagę 

również, że mamy deficyt miejsc profesorskich w stosunku do możliwości zapewnienia miejsc 

profesorskich i w stosunku do osób, które chciałyby takiej miejsca zajmować. Raz jeszcze 

podkreślił, iż na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem będzie zrównywanie uprawnień 

doktorów i doktorów habilitowanych”.  



Premier Jarosław Gowin zwrócił się z pytaniem do uczestników spotkania, w nawiązaniu do 

wypowiedzi prof. Szmidta, który zwrócił uwagę na różnorodność sposobów pogłębiania 

wiedzy w ramach nauki (ta podstawowa różnica dotyczyłaby humanistyki i wszystkich 

pozostałych dziedzin nauki, bowiem wiedza humanistyczna w dużej mierze ma charakter 

kumulatywny):  

„Czy Państwo dopuszczalibyście rozwiązanie, w którym można byłoby zachować habilitację 

wyłącznie w dziedzinie nauk humanistycznych, a odejść od niej we wszystkich pozostałych?” 

Prof. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Rady NCN: 

„W odpowiedzi na pytanie Pana Premiera: jestem zdecydowanie przeciwna takiemu 

rozwiązaniu. Uważa, że humanistyka nie powinna być traktowana osobno, a kryteria powinny 

być identyczne dla wszystkich nauk. Jeśli wszyscy zgodzą się z tym, że habilitacja jest nie 

potrzebna, to nie widzi powodu dla którego miałby ona być sztucznie utrzymywana”.  

Prof. Marek Krawczyk, członek Prezydium KRASP:   

„Głównym problemem jest mentalność środowiska naukowego. Jest to bardzo trudne do 

pokonania zarówno w obrębie uczelni, wydziałów i  innych struktur. Jeśli zmieni się podejście 

starszej części środowiska naukowego, to wówczas damy największą pomoc młodym 

naukowcom”. 

Prof. Izabela Święcicka, Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku: 

„W ocenie kolegium rektorskiego Uniwersytetu w Białymstoku habilitacja jest potrzebna. Być 

może należałoby zastanowić się nad nowymi kryteriami, a nie nad czy jest ona potrzebna, czy 

też nie. Nie jest problemem wystąpienie o habilitację jeśli kandydat posiada dobry dorobek 

naukowy. Argument, że habilitacja jest wpisana w polską tradycję nie jest niczym złym”. 

mgr Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Uniwersytet 

Wrocławski): 

„Zdaniem środowiska doktorantów szkoła doktorska jako nowa forma kształcenia doktorantów 

jest nakierowana na badania naukowe. Oznacza to, że celem edukowania doktoranta w szkole 

doktorskiej jest osiągnięcie pewnego rodzaju samodzielności naukowej. Osiągnięcie jej jest 

kwestią indywidualną podobnie jak okazanie jej efektów. Warto podkreślić, że eksperci 

międzynarodowi pracujący przy ocenie uczelni w konkursie „inicjatywa doskonałości 

naukowej” wskazali na duże problemy awansu naukowego młodych naukowców, habilitacja 

może więc być tu jedną z tych kwestii. Zauważalne jest również to, że osoby które 

funkcjonowały w systemie, który wymuszał na nich habilitację stosowały środki zaradcze np. 

w postaci obrony habilitacji na Słowacji. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy habilitacja 

to jest cel czy środek do osiągnięcia dojrzałości badawczej? Popieram również stanowisko 

większości środowiska naukowego, o włączeniu do habilitacji całego dorobku naukowego. 

Zatem jeśli habilitacja ma być obligatoryjna, powinna gwarantować zwiększenie środków na 

badania naukowe w zamian za ten ponad przeciętny trud naukowy. Jeśli ma być fakultatywna, 

może wówczas dobrym rozwiązanie będzie tworzenie dodatkowych możliwości rozwoju np. 

poprzez zwiększenie liczby i wartości konkursów grantowych. Ponadto w każdej sytuacji 

postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego powinny być przejrzyste, tak aby 

osoba spełniająca kryteria miała nadawany stopień doktora habilitowanego, a osoba, która nie 

będzie spełniała tych kryteriów nie otrzymała go”.  



Prof. Piotr Stec, Uniwersytet Opolski: 

„Zwracam uwagę na kilka rzeczy systemowych, ponieważ patrzymy na konkretną procedurę, 

a nie na cały system szkolnictwa wyższego a zwłaszcza awansu naukowego. Obecny system 

jest hybrydą pomiędzy Francja a Niemcami, tzn. systemu gdzie mamy z jednej strony bardzo 

autonomiczne uczelnie jak w modelu niemieckim z drugiej strony bardzo silną kontrolę ciał 

zewnętrznych, jak w modelu francuskim, pracownik uniwersytetu jest urzędnikiem. Oznacza 

to, zwiększoną trwałość stosunku pracy, utrudnioną internacjonalizację, ale to oznacza także 

instytucjonalne gwarancje niezależności i awansu, stąd habilitacja. Powoli Polska jak inne 

państwa europejskie odchodzi o tego modelu urzędniczego w kierunku pracownika naukowego, 

który jest pracownikiem a nie urzędnikiem, a więc ten system rang się zmienia. Rodzi się zatem 

pytanie czy awans akademicki to jest powołanie na najwyższe stanowisk służbowe, czy to jest 

stopień lub tytuł, z którym możemy przejść na inną uczelnię? Czy ta struktura ma być 

hierarchiczna, czy płaska? Trzeba się również zastanowić, jeśli utrzymujemy pewien rodzaj  

habilitacji lub tytułu w jaki sposób będziemy zapewniać równoważność osiągnięć 

uzyskiwanych za granicą? Obecny model, który posiadamy jest modelem ułomnym. 

Propozycja zaprezentowana, przez Radę Młodych Naukowców jest bardzo podobna do modelu 

słowackiego i czeskiego. Do przemyślenia jest również to, czy posiadamy twarde dane na 

podstawie, których podejmujemy decyzje, a także to, jak będziemy konstruować zasady 

finansowania uczelni i algorytm finansowania. Ponadto trzeba się zastanowić, czy w sytuacji 

kiedy zrzucamy odpowiedzialność za awanse naukowe na uczelnie, potrzebne jest 

funkcjonowanie Rady Doskonałości Naukowej, ponieważ w modelu, o którym mówimy, 

uczelnia jest autonomiczna. Zmianie ulegnie wówczas także struktura jednostek uczelnianych. 

Zastanówmy się także, czy nie należałoby wprowadzić rotacji adiunktów?” 

Dr inż. Radosław Kamiński, Uniwersytet Warszawski: 

„W modelu anglosaskim mamy sytuację, w której naukowiec po doktoracie z czasem nabywa 

doświadczenia badawczego, a później otrzymuje stopień profesora i nabywa tym samym 

wszystkie uprawnienia, może mieć własną grupę badawczą i aplikować o granty, ponadto 

otrzymuje dodatkowe środki finansowe na zbudowanie grupy badawczej. W wersji 

optymistycznej naszego systemu, naukowiec powracając otrzymuje stanowisko adiunkta, nie 

ma żadnych uprawnień, po pewnym czasie robi habilitacje. Widać wyraźnie, że model 

samodzielności naukowej przesuwa się w czasie. Dlatego też uważa, że obecny system jest 

dysfunkcjonalny, bowiem nie ma w sobie elementu projakościowego, który promowałby ludzi 

ambitnych i z dobrym doświadczeniem. Dlatego też promowanie doktorów na stanowiska 

profesorów  uczelniom się nie opłaca, istotne jest aby wyposażyć te osoby w dodatkowe 

uprawnienia. Nie posiadamy również dobrych konkursów na stanowiska akademickie. 

Konkursy powinny być jak najlepsze i najbardziej wymagające”.  

Na zakończenie debaty Przewodniczący RMN poprosił o zabranie głosu przez Panią 

Podsekretarz Stanu w MNiSW dr Annę Budzanowską. 

Podsekretarz Stanu w MNiSW, Anna Budzanowska: 

Podziękowała za debatę, która była bardzo interesująca. Zwróciła uwagę, że kierownictwo 

resortu jest przeciwne utrzymaniu stopnia habilitacji, należy jednak szanować dorobek, który 

już jest w uczelniach. Natomiast jako rekomendacje z tej dyskusji zauważa, że trend, który 

został wskazany tj. „zaszywania w drodze konkursów bądź w regulacjach wewnętrznych 



jednostek uczelni, pewnych działań niepożądanych. Ponieważ działaniem pożądanym jeśli 

chodzi o ducha ustawy było osłabienie habilitacji. Dlatego też kierownictwo optuje za 

mentalnym i kulturowym przejściem do modelu, który daje szybszą samodzielność naukową. 

Należy pamiętać, że Ministerstwo posiada pewne narzędzia, niekoniecznie biurokratyczne, 

takiej jak: możliwość uczulenia ekspertów zagranicznych dokonujących ewaluacji działalności 

uczelni na te elementy, o których była mowa w dzisiejszej debacie. To oni zwracali uwagę na 

moment osiągania samodzielności naukowej przez młodych pracowników nauki, na rzetelność 

konkursów, czy też zapisów regulaminów wewnętrznych. Na pewno rozwiązaniem tym będzie 

można objąć te uczelnie, które wygrały konkurs na centra doskonałości naukowej, a także RID-

y. Jeśli chodzi zaś o rozstrzygnięcia dotyczące samej habilitacji jest to dyskusja, która obejmuje 

zmiany systemowe, dlatego też trzeba będzie rozważyć te rzeczy, o których wspominał prof. 

Stec.  

Następnie głos zabrał Premier Jarosław Gowin, który poinformował, iż min. Budzanowska 

przedstawiła wspólne stanowisko resortu w tej sprawie. Podobnie też, jak większość osób 

zebranych na sali jest zdania, że habilitacja powinna być zniesiona. W propozycjach Rady 

Młodych Naukowców widzi, przemyślany sposób na osłabienie problemu, który środowisko 

naukowe same stworzyło. Lepiej byłoby jednak zlikwidować problem niż szukać 

skomplikowanych i zaburzających klarowność systemu  rozwiązań ograniczających negatywną 

skalę zjawiska jakim jest habilitacja. Być może jeśli ze względów środowiskowych czy też 

politycznych nie uda się w najbliższym czasie zlikwidować habilitacji, to być może należy 

pójść tą ścieżką, którą RMN zaproponowała albo ścieżką, o które mówił Rektor Pałys, czyli 

konsekwentnego likwidowania przywilejów związanych z habilitacją. Kiedy przystąpiono do 

prac nad ustawą przeprowadzono ankietę, gdzie młodzi zdolni naukowcy podnosili argument 

habilitacji jako rozwiązania anachronicznego i niepotrzebnego.  

Bartłomiej Banaszak Dyrektor Departamentu Nauki: nadmienił, że to o czym wspomniał Pan 

Premier jest poddawane analizie przez Departament Nauki. Podkreślił ponadto, że do habilitacji 

poddawany jest analizie cały dorobek naukowy, natomiast przepis przejściowy, który wywołuje 

problem, a o którym była mowa podczas dyskusji (ŻW: w zakresie ograniczenia czasowego 

możliwości przedstawienia przez naukowca dorobku w postępowaniu habilitacyjnym) odnosi 

się wyłącznie do minimalnego dorobku koniecznego do wszczęcia postępowania. Dostrzegalny 

jest problem w kontekście cyklu artykułów. Jeśli będzie możliwe dokonanie korekty ustawy w 

tym zakresie, to temat ten resort będzie chciał uwzględnić.  

Przewodniczący RMN podziękował wszystkim za udział i dyskusję oraz zaprosił do rozmów 

w kuluarach.  

        Przewodniczący 

Protokołowała: mgr Żaneta Wolska      Rady Młodych Naukowców 

             

         /-/ dr Piotr Wojtulek 


