
                              
 

 

Protokół  

z posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

w dniu 25 kwietnia 2022 r.  

 

 

 

Gościem spotkania była dyrektor Departamentu Nauki p. Izabela Stępień., która omówiła 

sprawy ewaluacji nauki. Informacje te posłużą członkom Rady do dalszych działań, bowiem 

Rada planuje przedstawić propozycje zmian do obecnie funkcjonującego systemu.  

Dyr. Stępień poinformowała, że prace resortu w tym zakresie są już na  etapie końcowym. 

Komitet Ewaluacji Nauki intensywnie pracuje nad określeniem zestawu wartości 

referencyjnych. W najbliższym tygodniu planowane jest przedstawienie Ministrowi stosownej 

uchwały w tym zakresie. Wyniki ewaluacji jakości naukowej spodziewane są w czerwcu. Ze 

wstępnej analizy wynika, że kategorię C otrzyma znaczna liczba uczelni.  

W ostatnim czasie Departament Nauki  przygotował program wsparcia dla naukowców z 

Ukrainy. Program realizowany jest przez NCN. Jest to 100 tys. rocznie dla naukowca i około 

20 tys. na badania naukowe. Przewodniczący Rady wystąpił z pytaniem  czy resort zastanawia  

nad wprowadzeniem zmian do ewaluacji i jak będzie wyglądała ona w przyszłości. Zwrócił 

również uwagę, że  dotychczas w ewaluacji jakości naukowej nie było możliwości 

uwzględniania w osiągnieciach uczelni dorobku naukowego doktorantów. Dyrektor Stępień 

stwierdziła, że o zmianach można rozmawiać, dopiero po zakończeniu obecnej ewaluacji 

jakości działalności naukowej. Ponadto w ostatnim czasie został powołany przez Ministra 

Zespół do spraw szkolnictwa wyższego, nauki i oświaty, który będzie miał za zadanie m.in. 

przedstawienie rozwiązań na następne 4 lata związanych z ewaluacją. Kolejnym tematem były 

zmiany dotyczące funkcjonowania NCN. Kierownictwo departamentu potwierdziło, że reforma 

została zainicjowana w postaci projektu ustawy zmieniającej. Aktualnie propozycje zapisów są 

analizowane przez RCL. Po akceptacji RCL projekt zmiany ustawy o NCN będzie przekazany 

do konsultacji środowiska naukowego.  

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował, że jako członek Zespołu o 

którym wspomniała dyr. Stępień otrzymał zadanie przedstawienia modyfikacji przepisów 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodał również, że zakres zmian nie powinien 

wyłącznie ograniczać się do uwag czy też nowatorskich pomysłów ale może obejmować 



również wprowadzenie przepisów uprzednio obowiązujących, być może lepiej spełniających 

swoją rolę niż obecne regulacje. W związku z tym, Przewodniczący zarządził podział na grupy 

i pracę nad poszczególnymi działami ustawy. Dalsza część posiedzenia miała charakter 

roboczy. Stanowisko Rady zostanie przedstawione 10 maja br. na posiedzeniu Zespołu ds. 

szkolnictwa wyższego, nauki i oświaty. Zdaniem Przewodniczącego jest to szansa, na 

przedstawienie postulatów środowiska młodych naukowców zarówno w elementach kariery 

naukowej jak i w funkcjonowaniu uczelni.  

Kolejny termin posiedzenia przewidziany został na 19 maja 2022 r.  
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