Biuletyn KRD
Urlopy dla doktoranta — wybrane
zagadnienia

Nr 21
Październik 2016

Kiedy sezon urlopowy w pełni i większość z nas stara się
zregenerować

siły

przed

kolejnym

rokiem

akademickim,

postanowiliśmy przygotować niewielkie zestawienie „urlopów”
przysługującym doktorantom, i to nie tylko tych służących
wypoczynkowi. Z uwagi na szeroki zakres tematyki, w niniejszym
artykule poruszam jedynie wybrane zagadnienia. Po więcej
informacji zapraszam do Kompendium Doktoranta (KRD).
Słowo „urlop” we wstępie zostało celowo wzięte w cudzysłów,
gdyż należy pamiętać, że urlop w rozumieniu Kodeksu Pracy
(wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy etc.)
przysługuje jedynie doktorantom zatrudnionym w ramach stosunku
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zajmowanego stanowiska, wymiaru czasu pracy a także stażu pracy.

 Konkurs PRODOK/PROPAN 2016

W

 Ankieta — Studia doktoranckie
w Polsce – stan faktyczny

przypadku

doktorantów

zatrudnionych

jako

nauczyciele

akademiccy (asystent, wykładowca) jest to 36 dni dla zatrudnienia
na pełnym etacie, bez względu na posiadany staż pracy (Art. 133
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). W przypadku zatrudnienia
w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar przysługującego urlopu
obliczany jest proporcjonalnie. W przypadku zaś doktorantów
zatrudnionych na stanowiskach innych niż nauczyciele akademiccy
(np. stanowiska techniczne) wymiar przysługującego urlopu
określony jest w Art. 154 ustawy Kodeks pracy i wynosi
odpowiednio 20 lub 26 dni w skali roku, w zależności od
posiadanego stażu pracy.
W przypadku doktorantów niezatrudnionych na uczelni
w ramach stosunku pracy, stosuje się zapisy ustawy Prawo
o

szkolnictwie

wyższym,

regulujące

bezpośrednio

sytuację

doktorantów. Art. 198 ust. 1 mówi, iż doktoranci mają prawo do
przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu

tygodni w ciągu roku, które powinny być Doktorantowi zatrudnionemu na innym stanowisku niż
wykorzystane w okresie wolnym od zajęć

nauczyciel akademicki (niekoniecznie w uczelni),

dydaktycznych.

przerw

przygotowującemu rozprawę doktorską, przysługuje

wypoczynkowych i ich ewidencjonowania leżą

zaś, na jego wniosek, urlop w wymiarze 28 dni (Art. 23

już wyłącznie w gestii uczelni, a niejednokrotnie

ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule

wyłącznie w ustaleniach między doktorantem

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk).

Zasady

udzielania

a opiekunem naukowym (promotorem).
Odrębnym

problemem

są

urlopy

związane z szeroko pojętym rodzicielstwem.
Formalnie

przysł ugują

one

jedyn ie

pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku
pracy, jednak niezależnie od tego czy doktorant
jest pracownikiem czy nie, jest uprawniony do
uzyskania związanego z tym przedłużenia czasu
trwania studiów doktoranckich. W gestii uczelni
(w tym Samorządu Doktorantów!) leży już
jednak

wypracowanie

oceny

takich

Warto wspomnieć również o tzw. urlopach

doktoranckich.

szkoleniowych. Zasady ich przyznawania reguluje

Niestety, wciąż na wielu uczelniach, regulaminy

Kodeks Pracy, niezależnie od stanowiska i miejsca

przyznawania stypendiów doktoranckich nie

zatrudnienia

regulują tej kwestii i osoba wracająca z „urlopu”

uzupełnienie wiedzy przez pracownika odbywa się

np.

się

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, to w tej sytuacji

zasadach

doktorantowi – pracownikowi przysługuje płatny urlop

ogólnych, wykazując się osiągnięciami z okresu

szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia

kiedy przebywała na „urlopie”, co stawiają ją

pracy, w zakresie jaki jest potrzebny na dojazd i udział

niejednokrotnie

w zajęciach. Z taką sytuacją często mamy do czynienia

o

na

merytorycznej
procesu

przyznawania

osób,

zasad

stypendiów

macierzyńskiego
stypendium

kwestia

wciąż

potrzeby

musi

ubiegać

doktoranckie

na

na

przegranej

wymaga

pozycji.

Ta

jednoznacznego

uregulowania.
akademickiego,

przygotowujący

rozprawę doktorską może dodatkowo otrzymać
płatny

doktorantów

Jeżeli

uczelni

zdobywanie

medycznych,

lub

którzy

równocześnie z pracą naukową, prowadzą specjalizację,

Doktorant zatrudniony na stanowisku
nauczyciela

wśród

doktoranta.

urlop

naukowy

w

wymiarze

uczestnicząc w różnorakich kursach poza miejscem
pracy.
Na

koniec

wspomnę

okolicznościowych, które tak

o

tzw.

urlopach

naprawdę stanowią

nieprzekraczającym trzech miesięcy (Art. 134

zwolnienie od pracy regulowane przez rozporządzenie

ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz

Informacje od PDNHiS

udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
W

sytuacjach

losowych

wymienionych

w rozporządzeniu, pracodawca ma obowiązek

W dniu 18.06.2016 r. odbył się w Warszawie

zwolnić pracownika, na jego udokumentowany

na Akademii Pedagogiki Specjalnej Zjazd Wyborczy

wniosek, od pracy, z zachowaniem pełnego
prawa
w

do

wynagrodzenia.

praktyce,

zwolnienia

te

Najczęściej
dotyczą

PDNHiS.

W

wyniku

wyborów

nowe

władze

Porozumienia kształtują się następująco:

ślubu

pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo
zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego

Przewodnicząca:


Tom a s zew sk a

( Un iw e rs yt e t

Wrocławski)

dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy (2
dni) lub ślubu dziecka pracownika albo zgonu

J o a nn a

Wiceprzewodniczący:

i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia,



Magdalena Mazur (Uniwersytet Szczeciński),

babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej



Marcin Szostakowski (Akademia Pedagogiki

na

utrzymaniu

pracownika

lub

pod

jego

Specjalnej)

bezpośrednią opieką (1 dzień). Należy jednak
zaznaczyć, że zwolnienie od pracy przysługuje
też w innych sytuacjach, m.in. konieczności
stawienia się na wezwanie organu administracji
rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu,
prokuratury,

policji;

wykonywania

przez

pracownika czynności biegłego; obowiązkowych
badań lekarskich czy szczepień – na czas
niezbędny

do

wykonania

tych

czynności.

Wspomniane zwolnienia od pracy dotyczą
formalnie

jedynie

pracownikami,
niezatrudnionych

w

doktorantów
przypadku

będących

doktorantów

sprawę sytuacji losowych

i zwolnień pozostawiono w gestii zdrowych
relacji

między

doktorantem

a

opiekunem

N a jw a żn ie js zym
Porozumienia
przeprowadzenie

minionym
Badania

półroczu

Doktorantów

p r ac y
było
Nauk

Humanistycznych i Społecznych 2016.
To badania mające na celu diagnozę stanu
studiów

naukowym (promotorem).

w

e l em en t em

doktoranckich

w

obszarze

nauk

humanistycznych i społecznych. Jest to priorytetowy
mgr farm. Marcin Ciszewski

projekt Porozumienia, gdyż w oparciu o jego wyniki

Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni

podejmowane będą kolejne działania na rzecz

Medycznych
Przewodniczący Rady Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

społeczności doktorantów.

Ankieta

była

pierwszym

badaniem

 Interdyscyplinarność

młodych

naukowców.

skierowanym bezpośrednio do doktorantów

Wady i zalety wielokierunkowej współpracy

tych nauk i miała na celu zidentyfikowanie

w rozwoju ścieżki naukowej,

aktualnych problemów uczestników studiów
trzeciego stopnia oraz zalet i wad ich życia

 Granty i fundusze na badania doktorantów nauk
humanistycznych i społecznych.

doktoranckiego. Ze względu na inną specyfikę
studiów doktoranckich ankieta nie dotyczy
doktorantów

Instytutów

PAN

i

mgr Joanna Tomaszewska

innych

Przewodnicząca PDNHiS

instytutów badawczych.
Ankieta

podzielona

była

na

kilka

obszarów tematycznych, badano m.in.:

 aktywność naukową;
 mobilność;
 kwestie związane z dydaktyką;
 finansowanie badań;
 aktywność organizacyjną;
 relacje

z

promotorem

opiekunem

naukowym,

oraz

osobami

innymi

ze

W prawniczym gronie
o szkolnictwie wyższym…, czyli
o szkoleniu członków Zespołu
Prawnego Rzecznika Praw
Doktoranta oraz Komisji
Prawnej KRD

środowiska akademickiego (kadrą naukową,
W

administracją, studentami);

 m oty w ac je

do

po d ję c ia

st ud ió w

dniach

9-10.07.2016

szkoleniowo-konferencyjnym

w

r.

w

ośrodku

Falentach

k.

Warszawy odbyło się szkolenie dla członków Zespołu

doktoranckich;

Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz dla
i

członków Komisji Prawnej KRD. Spotkanie miało na

danych

celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów

statystycznych. Zebrane informacje pozwolą na

z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, z którymi na

wypracowanie wspólnego stanowiska w celu

co dzień borykają się doktoranci, a także podjęcie

poprawy jakości kształcenia.

próby wypracowania najlepszych sposobów ich

Wyniki
przedstawione

zostaną
zbiorczo

zanalizowane
w

formie

Ponadto PDNHiS organizowało szereg

rozwiązania. Szkolenie przeprowadzili mgr Marcin

paneli warsztatowo-dyskusyjnych otwartych dla

Dokowicz (Rzecznik Praw Doktoranta), mgr inż.

doktorantów, m.in.

Natalia Chodkowska (członek Zarządu KRD) oraz

 Finansowanie nauki i planowanie ścieżki
rozwoju naukowego,

mgr Agata Pyrzyńska (Wiceprzewodnicząca KRD).

związanymi

z

prawem

własności

intelektualnej

towarzyszącemu każdemu doktorantowi.
Dwudniowe spotkanie prawników, na co
dzień

wspierających

Krajową

Reprezentację

Doktorantów, przebiegło w bardzo merytorycznej
atmosferze i pokazało z jak wieloma problemami
boryka się środowisko doktorantów. Podczas dyskusji
wielokrotnie odnoszono się do problemu statusu
doktoranta, również w kontekście trwających prac
legislacyjnych

nad

zmianą

ustawy

–

Prawo

o szkolnictwie wyższym oraz projektu „Ustawa 2.0”.
Bez wątpienia spotkanie zintegrowało prawników
Pierwszy dzień szkolenia rozpoczęło

współpracujących z KRD oraz obfitowało w liczne

wystąpienie przygotowane przez Rzecznika

pomysły, które – mamy nadzieję – pozwolą nam

Praw

rozwinąć i wzmocnić system wsparcia prawnego

Doktoranta,

Marcina

Dokowicza.

Prelegent przedstawił zagadnienie miejsca

oferowanego

studiów doktoranckich w systemie szkolnictwa

zakończenie szkolenia Przewodniczący KRD, mgr inż.

wyższego. Następnie prawnicy podjęli debatę

Michał Gajda, złożył prawnikom ZP RPD oraz KP

nad

podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie

w

licznymi
praktyce,

problemami
jak

łączenia

chociażby

studiów

dostrzeżonymi
zagadnieniem

przez

KRD.

Na

w udzielanie pomocy prawnej doktorantom.

doktoranckich

z zatrudnieniem na uczelni, przedłużeniem
studiów

doktorantom

doktoranckich,

urlopami

mgr Agata Pyrzyńska
Wiceprzewodnicząca KRD

przysługującymi doktorantom. Nie zabrakło
także dyskusji nad prawnymi i praktycznymi
aspektami

funkcjonowania

samorządów

doktorantów na uczelniach.
Drugi dzień szkolenia miał charakter
warsztatowy. Uczestnicy musieli zmierzyć się
z niełatwym zagadnieniem dopuszczalnych
źródeł

finansowania

stypendium

doktoranckiego w uczelniach i jednostkach
naukowych. Interesującą dyskusję wywołała
także problematyka relacji pomiędzy prawem
szkolnictwa wyższego a prawem cywilnym
i administracyjnym. Nie zabrakło też rzeczowej
debaty

nad

problemami

praktycznymi

mgr inż. Natalia Chodkowska
Członek Zarządu KRD

IV Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
XI Kadencji
W

dniu

Uniwersytecie

r.

na

kształcenia i studentów dr hab. Jerzy Przyborowski,

Warmińsko-Mazurskim

w

prof. UWM. Już na kolacji poruszono kwestię obecnej

3

września

2016

Olsztynie odbyło się w IV posiedzenie Zarządu

sytuacji

doktorantów

w

Polsce,

padły

również

XI kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji

propozycję działań jakie powinny zostać zainicjowane

Doktorantów.

w środowisku doktorantów.
Program sobotnich obrad obejmował dyskusję

Posiedzenie zostało zorganizowane prze Radę
Doktorantów UWM w Olsztynie

na temat: projektu Rozporządzenia Ministra Nauki

oraz Radę Samorządu Doktorantów Instytutu

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej

kryteriów

Akademii Nauk w Olsztynie, przy wsparciu

naukowych

Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

(wypracowanie stanowiska KRD); projektu Statutu

Samorządu

i

trybu
dla

przyznawania

wybitnych

młodych

stypendiów
naukowców

Posiedzenie Zarządu KRD rozpoczęto

Krajowej

Reprezentacji

w dniu 2 września 2016 r. uroczystą kolacją,

również

kwestię

w której uczestniczyli: Rektor Uniwersytetu

i

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr

doktoranckich 2016 oraz szkoleń organizowanych dla

hab. Ryszard Górecki oraz prorektor ds.

doktorantów przez KRD.

organizacji

Doktorantów.

programu

Modelu

Poruszono

merytorycznego

funkcjonowania

studiów

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i owocne obrady.
mgr inż. Natalia Chodkowska
Członek Zarządu KRD

panele

European Forum of Young
Innovators — EFYI’16

dyskusyjne

z

praktykami,

seminaria

i warsztaty, które ułatwią uczestnikom forum,
zainteresowanym wdrożeniem innowacji przejście
przez drogę od pomysłu aż do osiągnięcia sukcesu.

W dniach 24-25 października 2016 roku

Dyskusje dotyczyć będą m.in. ochrony

Fundacja Polska Innowacyjna we współpracy

własności intelektualnej, instrumentów wsparcia

z European Council of Doctoral Candidates and

finansowego

Junior

–

przykładów najlepszych praktyk z Europy i Świata

www.eurodoc.net, Politechnika Łódzką, Krajową

oraz "success stories" skutecznego transferu wiedzy

Reprezentacją

–

z nauki do biznesu. Nowością w organizowanym

www.krd.edu.pl oraz Urzędem Marszałkowskim

wydarzeniu jest wprowadzenie modułów VOP

Województwa Łódzkiego, organizują w Łodzi

(Voice of Participants), gdzie każdy z uczestników

(Łódzki Park Naukowo-Technologiczny) pierwszą

po zakończeniu danego panelu będzie miał okazję

edycję

do czynnego udziału w dyskusji i odniesienia się do

Researchers

(EU RODOC )

Doktorantów

European

Forum

(KRD)

of

Young

Innovators - EFYI’16.

badawczo-rozwojowych,

tego, co zostało w niej poruszone. Ponadto

Głównym celem Forum jest stworzenie
europejskiej

projektów

platformy

wymiany

uczestnicy Forum będą mieli okazję wziąć udział

wiedzy,

w praktycznych warsztatach prowadzonych przez

doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy młodymi

przedstawicieli Eurodoc i Polski Innowacyjnej.

innowatorami w UE. Inicjatywa ma również

Główne

zachęcać do realizowania badań dla przemysłu we

ścieżkach kariery młodych naukowców, formule

współpracy z polskimi jednostkami badawczymi

doktoratu - a dokładniej doktoratu przemysłowego

oraz promocję współpracy międzynarodowej.

oraz innowacyjnej metodologii Lean Startup in

Nurtem

Science.

przewodnim

przedsięwzięcia

jest

hasło

realizowanego
"from

IDEA

tematy

będą

koncentrowały

Więcej informacji na stronie : www.efyi.pl

obrazuje

Wydarzenie na fb: bit.ly/EFYI16

jaką

musi

przejść

młody

innowator od pomysłu, aż do osiągnięcia sukcesu.

Zapisy trwają (http:efyi16.eventbrite.com/).

Poprzez

Udział bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

realizację

przedsięwzięcia

na

by

TRANSER to IMPACT”. Powyższa idea w pełni
drogę,

się

chcemy

uprościć drogę wszystkim młodym naukowcom
w osiągnięciu sukcesu. Zrealizujemy w tym celu

mgr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
Pełnomocnik ds. EURODOC

Konkurs PRODOK/PROPAN
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w IX edycji
Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce
PRODOK 2016
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w IV edycji
Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut
Polskiej Akademii Nauk
PROPAN 2016
W celu udziału w konkursie „PRODOK 2016” lub „PROPAN 2016” należy wypełnić elektroniczny formularz
zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej uczelni lub instytutu PAN należy
przesłać wiadomość o treści: "Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla ... (nazwa uczelni,
instytutu PAN).", w przypadku konkursu PRODOK na adres: prodok@krd.edu.pl w przypadku konkursu PROPAN:
propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego
wygenerowanego dla danej uczelni lub instytutu PAN.
Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z
wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2016” lub „PROPAN 2016”
w terminie do 28 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające
wymagane

podpisy.

Wszelkie

pytania

dotyczące

wypełniania

formularza

prosimy

kierować

na

adres anna.katarzyna.zaleszczyk@krd.edu.pl w temacie wpisując „PRODOK 2016” lub „PROPAN 2016″.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 18
listopada o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

mgr Anna Katarzyna Zaleszczyk
Członek Zarządu KRD

Ankieta — Studia doktoranckie w Polsce — stan faktyczny
Koleżanki Doktorantki i Koledzy Doktoranci:
Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do
wypełnienia i rozpropagowania ankiety wśród
wszystkich doktorantów w Polsce. Ankieta ta ma
na celu pomoc w zdiagnozowaniu Waszych
problemów,

których

doświadczacie

podczas

odbywania studiów doktoranckich.

Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców,
dlatego potrzebujemy Waszej pomocy. Prosimy o
wsparcie naszej inicjatywy
ankiety

oraz

poprzez wypełnienie

rozpropagowanie

jej

wśród

Waszych Kolegów i Koleżanek. Ankietę znajdziecie na
stron ie :

https ://docs .goo gle .com/forms /d/

e/1FAIpQLSdVasXEuj5EL13S6Pgb4k7raX7nhUQIhM
8ODI5Otu0Vkvb-sw/viewform

Chcemy również poznać Wasze opinie na
temat: rekrutacji, wsparcia administracyjnego ze
strony

uczelni/jednostki

naukowej,

wsparcia

organizacyjnego oraz merytorycznego ze strony
kierownika studiów doktoranckich,

opiekuna

naukowego lub promotora oraz jakości studiów
doktoranckich

prowadzonych

w

Waszych

jednostkach.
Będzie
dla nas przy

to

niewątpliwym

opiniowaniu

aktów

wsparciem
prawnych,

a także w procesie tworzenia naszego wspólnego
stanowiska w pracach nad nową ustawą – Prawo o
szkolnictwie wyższym.

Informacje również na stronie:
www.krd.edu.pl/badanie
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie wśród
Koleżanek i Kolegów doktorantów!!!

Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie!

mgr inż. Natalia Chodkowska
Członek Zarządu KRD

