
Biuletyn Rady Młodych Naukowców

Szanowni Państwo!

Z niezwykłą przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwsze wydanie Biuletynu

Rady Młodych Naukowców. Rozpoczynając działalność w nowym składzie pragniemy

zainicjować bardziej bezpośrednią formę przekazywania bieżących informacji związanych

z działalnością Rady. Życzymy przyjemnej lektury!



Czym jest Rada Młodych Naukowców?

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego. Została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie

zarządzenia. To organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która spełnia definicję

młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, a także posiada

znaczące osiągnięcia naukowe.

Do zadań Rady należy:

- identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;

- przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych

naukowców;

- przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;

- wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych

oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;

- wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy

rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy!



Powołanie Rady Młodych Naukowców VII kadencji

24 września 2021 Minister

Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

powołał Radę Młodych Naukowców VII

kadencji. Kadencja Rady potrwa dwa lata.

Przewodniczącym Rady Młodych

Naukowców został Igor Kilanowski.

Członkowie organu reprezentują różne

dyscypliny naukowe.

Źródło: zbiory MEiN



W składzie Rady Młodych

Naukowców VII kadencji znaleźli się:

reprezentujący dziedzinę nauk

humanistycznych:

- Dominika Bugno-Narecka,

- Jakub Pruś,

- Tomasz Sińczak;

reprezentujący dziedzinę nauk

inżynieryjno-technicznych:

- Tomasz Hadaś,

- Alicja Kazek-Kęsik,

- Radosław Kiciński;

reprezentujący dziedzinę nauk

medycznych i nauk o zdrowiu:

- Monika Turska,

- Iwona Sulowska-Daszyk,

- Adam Wylęgała;

reprezentujący dziedzinę nauk rolniczych:

- Grzegorz Smołucha,

- Daria Budzyńska,

- Aleksandra Dunisławska;

reprezentujący dziedzinę nauk

społecznych:

- Diana Dajnowicz-Piesiecka,

- Arkadiusz Jasiński,

- Igor Kilanowski,

- Tomasz Wicha;

reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych

i przyrodniczych:

- Przemysław Dąbek,

- Katarzyna Gwóźdź,

- Mateusz Szatkowski;

reprezentujący dziedzinę nauk

teologicznych:

- Łukasz Samiec.



Posiedzenia Rady Młodych Naukowców

Za nami cztery posiedzenia Rady

Młodych Naukowców VII kadencji.

Pierwsze z nich odbyło się 5 października

2021. Spotkanie miało charakter

zapoznawczo-organizacyjny. W trakcie

pojawiło się wiele pomysłów i inspiracji

dotyczących działalności Rady. Szykuje się

intensywny czas!

II posiedzenie Rady miało miejsce

19 listopada 2021. Owocem tego spotkania

jest ankieta, którą przedstawiamy poniżej.

Podjęta została także Uchwała nr 02/2021

w sprawie szczepień przeciw COVID-19.

Ankieta "Bariery rozwoju kariery młodych naukowców”

Jednym z założeń misji RMN jest identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych

naukowców oraz wspieranie rozwoju ich karier. Aby móc jak najlepiej realizować tę misję,

zwracamy się z pytaniem o to, co stanowi dla Państwa największą trudność w działalności

naukowej i naukowo-dydaktycznej. W tym celu uprzejmie prosimy o wypełnienie

przygotowanego kwestionariusza ankiety, który dostępny jest tutaj.

Ankieta jest przeznaczona dla młodych naukowców (zgodnie z definicją w art. 360

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Kwestionariusz składa się z zasadniczego pytania dotyczącego barier w rozwoju naukowym

oraz z kilku dodatkowych kwestii do uzupełnienia. Prosimy o szczere i dokładne odpowiedzi

oraz zachęcenie innych młodych naukowców do wypełnienia tej ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekgg_iiyZj-5bmu-OtZNAMvVzOMTIDIWL4UEOXXcLixhUtbw/viewform


Treść Uchwały nr 02/2021 Rady Młodych Naukowców

z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24

września 2021 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz.

Urz. MEiN z 2021 r. poz. 113) Rada Młodych Naukowców uchwala poniższe stanowisko: 

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną – w trosce o dobro społeczności

akademickiej – Rada Młodych Naukowców zachęca do poddawania się szczepieniom

ochronnym przeciw COVID-19.

Szczepienia ochronne stanowią jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny,

zmniejszają ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań oraz pozwalają

ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

Wysoki poziom zaszczepienia społeczności akademickiej: studentów, doktorantów oraz

pracowników umożliwi prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

w formie stacjonarnej.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr Igor M. Kilanowski



III posiedzenie RMN odbyło się

17 grudnia 2021. Głównym tematem była

dyskusja nad projektem ustawy o zmianie

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce. Opinia RMN została ujęta

w Uchwale nr 03/2021, której treść

przedstawiamy poniżej.

Po świąteczno-noworocznej

przerwie spotkaliśmy się po raz kolejny.

Na IV posiedzenie w dniu 20 stycznia

2022 zaprosiliśmy do rozmowy

przedstawicieli Narodowego Centrum

Nauki, Akademii Młodych Uczonych

Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej

Reprezentacji Doktorantów. Dziękujemy

za owocną dyskusję.

Treść Uchwały nr 03/2021 Rady Młodych Naukowców

z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu zmiany ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym   i nauce oraz zmiany ustawy – Przepisy

wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 7 pkt 3 Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych

Naukowców (Dz. Urz. MEiN z 2021 r. poz. 113) Rada Młodych Naukowców uchwala, co

następuje:

§ 1.

Rada Młodych Naukowców pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy o zmianie

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.



§ 2.

1. Rada Młodych Naukowców zgłasza konieczną poprawkę do przedłożonego projektu

w przedmiocie użytego w projektowanym akcie określenia przeniesienie w dodawanym

ust. 1a w art. 206 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Rada Młodych Naukowców proponuje dodanie w art. 200 ust. 9 w brzmieniu: „ust. 9. Do

szkoły doktorskiej może zostać przyjęty doktorant odbywający kształcenie w innym

podmiocie. Zasady przeniesienia doktoranta określa, w uchwale rekrutacyjnej, podmiot

wskazany w ust. 2. Przepisy art. 200 stosuje się odpowiednio”.

3. Rada Młodych Naukowców uzasadnia wskazaną poprawkę koniecznością uzupełnienia

luki prawnej, powstałej przy przyjęciu poprawki dotyczącej przeniesienia doktoranta.

W ustawie – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie wskazano dotychczas innego

sposobu podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, niż postępowanie rekrutacyjne.

Zasadnym jest przyjęcie rozwiązania, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3 także

w zakresie doktorantów. Dokonanie nowelizacji art. 200 pozwoli na odpowiednie

stosowanie, na mocy przepisów dotyczących rekrutacji, zasad kodeksu postępowania

administracyjnego przy przenoszeniu doktorantów, nie tylko w sytuacjach określonych

w art. 206, ale także w przypadku chęci zmiany podmiotu przez doktoranta w innych

okolicznościach. Obecnie brak jest stosownych regulacji dotyczących formalno-prawnego

przyjęcia doktoranta przenoszonego. Wobec wskazanej luki, przyjęcie przez projektodawcę

propozycji Rady Młodych Naukowców, pozwoli na odpowiednie stosowanie przepisów

art. 200 ust. 4 tj. wpisu na listę oraz per analogiam regulacji zawartych w art. 200

ust. 5 w przypadku odmowy przyjęcia doktoranta, który dokonuje przeniesienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr Igor M. Kilanowski


