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Duże zmiany dla doktorantów od nowego roku akademickiego Nr 4
Dnia 5 kwietnia 2011 roku Prezydent
Polski podpisał ustawę zmieniającą
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Jedną z najważniejszych zmian, która
została wprowadzona na wniosek
Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
są
zniżki
51%
na
przejazdy
transportem publicznym kolejowym
i autobusowym – czyli zniżki PKP od
1.01.2012 r. dla doktorantów do
ukończenia 35 roku życia.
Wśród wielu innych poprawek warto
podkreślić lepsze dostosowanie systemu
finansowania i pomocy socjalnej dla
doktorantów. Stypendium doktoranckie
nie będzie już wliczane, jak większość
innych stypendiów, do dochodu liczonego
przy przydzielaniu pomocy materialnej.
Z kolei dotacja przeznaczona na pomoc
materialną dla doktorantów nie będzie
mogła być niższa niż proporcja liczby
doktorantów do liczby studentów w danej
uczelni oraz nie większa niż 6% (obecnie
górny próg wynosi jedynie 3%). Na
wniosek KRD został zniesiony odgórny
parytet, dzielący fundusz pomiędzy
stypendia naukowe a socjalne, co pozwoli
na efektywniejsze wykorzystanie środków
w zależności
od
sytuacji
na
poszczególnych uczelniach. Istotnym
novum będzie dotacja projakościowa do
stypendiów
dla
30%
najlepszych
doktorantów danej uczelni. Rozszerzeniu
ulegnie też katalog form opracowania
wyników badań doktorskich o m.in.
spójny tematycznie zbiór artykułów
opublikowanych
w
czasopismach
naukowych czy samodzielny fragment
w pracy zbiorowej. Nowelizacja rozwiewa
wątpliwości
co
do
możliwości
sporządzenia i obrony dysertacji w języku
obcym. Ponadto szkoły wyższe i jednostki
naukowe (w tym zagraniczne) będą mogły
wspólnie
przeprowadzać
przewody
doktorskie, a to powinno nie tylko ułatwić

współpracę międzynarodową, ale także
przyczynić się od podniesienia jakości
prac doktorskich. Wreszcie także
doktoranci instytutów naukowych (np.
PAN) uzyskają takie prawa, jak uczestnicy
studiów doktoranckich w uczelniach.
Mimo, że nie wszystkie postulaty
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
zostały uwzględnione, mamy nadzieję, iż
sprostaliśmy Waszym oczekiwaniom
i nowa
ustawa
będzie
stwarzała
dodatkowe możliwości dla doktorantów.
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Granty po nowemu - ruszyły konkursy w Narodowym Centrum Nauki
15 marca br. Narodowe Centrum
Nauki w Krakowie ogłosiło warunki
przeprowadzania
konkursów
na
finansowanie projektów badawczych
w czterech kategoriach, w tym
specjalnej dla doktorantów, która
zastąpiła
dotychczasowe
granty
promotorskie.
„Konkurs
na
finansowanie
projektów
badawczych,
realizowanych
przez
osoby
rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego
doktora”, bo taka jest pełna nazwa
tego programu, różni się kilkoma
istotnymi szczegółami od dawnych
projektów promotorskich. Przede
wszystkim
wszczęty
przewód
doktorski nie jest już warunkiem
koniecznym, by móc ubiegać się
o grant.
Kierownikiem
projektu

EURAXESS - Sieć Centrów Informacji
dla Naukowców (www.euraxess.pl) to:
‐ baza ofert stypendialnych dla
naukowców
‐ informacje prawno‐administracyjne
związane z wyjazdami
BEZPŁATNA pomoc/konsultacje dla:
‐ polskich naukowców wyjeżdżających
za granicę
‐ naukowców przyjeżdżających do
Polski
‐ instytucji przyjmujących naukowców
z zagranicy
Sieć w Polsce i 37 krajach europejskich
pomaga naukowcom w następujących
kwestiach związanych z
mobilnością:
· pozwolenia na pracę

automatycznie staje się doktorant
(przy grantach promotorskich był to
najpierw
wyłącznie
promotor,
a w późniejszych
edycjach
dopuszczono opcjonalnie doktoranta).
Wniosek nadal przygotowywany jest
z udziałem jednostki doktoranta, która
bierze na siebie m.in. jego obsługę
administracyjną
(dlatego
należy
pamiętać, że faktyczny termin na
przygotowanie wniosku może być
krótszy ze względu na procedury
wewnątrzuczelniane).
Przy ocenie wniosku przez NCN
będzie brany pod uwagę m.in. poziom
naukowy proponowanych badań,
nowatorski
charakter
problemu
naukowego, zasadność planowanych
kosztów w stosunku do zakresu badań,
„wpływ
realizacji
projektu
badawczego na rozwój dyscypliny

naukowej oraz kariery naukowej
kierownika projektu”, szanse na
powodzenie badań, a także dorobek
naukowy samego doktoranta, jak
i jego promotora/opiekuna. Okres
realizacji
projektu
nie
może
przekraczać 36 miesięcy, a zadania
wskazane we wniosku nie mogą być
finansowane z innych źródeł. Sam
wniosek musi być sporządzony w
języku
polskim
jak
również
angielskim, a nieprzekraczalny termin
jego złożenia (wersja elektroniczna
w systemie OPI oraz papierowa
w siedzibie NCN) mija 15 czerwca
2011 r.
Bliższe informacje uzyskać można
na stronie www.ncn.gov.pl
JL

· wizy
· zameldowanie
· ubezpieczenia
· podatki
· zakwaterowanie
· nauka języka
· przedszkola itp.
Ponadto
na europejskim portalu
EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess
znajduje się:
- największa w Europie baza ofert
pracy i stypendiów dla naukowców
- baza CV naukowców.

Ogólnopolskie badania
ankietowe doktorantów

MOST również dla
doktorantów
Od przyszłego roku akademickiego
również doktoranci mogą uczestniczyć w
programie wymiany miedzy polskimi
uczelniami.
Rejestracja
trwa
od
15 kwietnia 2011 r. do 15 maja 2011r.
Szczegółowe informacje oraz formularz
rejestracyjny na stronie:
https://most.uka.uw.edu.pl/

W
związku
z
planami
przeprowadzenia
przez
KRD
ogólnopolskich badań ankietowych
doktorantów
zapraszamy
do
współpracy
wszystkich,
którzy
chcieliby się włączyć w projektowanie
i przeprowadzenie badania. Zgłoszenia
do 15 maja prosimy przesyłać na adres
dominik.bien.pol@gmail.com.
W zgłoszeniu prosimy o krótkie
omówienie
dotychczasowego
doświadczenia w zakresie badań
ankietowych.

Krajowy Punkt Kontaktowy
Krajowy
Punkt
Kontaktowy
Programów
Badawczych
UE,
koordynujący realizację 7 Programu
Ramowego w Polsce, wspiera również
współpracę
polskich
jednostek
naukowych ze Wspólnotowym Centrum
Badawczym Komisji Europejskiej.
W związku z tym, informujemy
o możliwości wzbogacenia indywidualnej
kariery
naukowej
o
pracę
we
Wspólnotowym Centrum Badawczym
(Joint Research Centre – JRC) oraz
możliwości nawiązania z nim współpracy
instytucjonalnej.
JRC składa się z 7 instytutów
prowadzących
niezależne
badania
naukowe w wielu dziedzinach i jest
jednocześnie podmiotem doradczym
Komisji Europejskiej i innych instytucji
europejskich.
Ponadto
opracowuje
analizy,
zestawienia,
estymacje
dotyczące dowolnej, ważnej dla Europy,
dziedziny oraz realizuje projekty
badawcze. Bierze również udział
w tworzeniu strategii i polityk
europejskich.
Każdy z instytutów jest oddzielną
jednostką i prowadzi badania w innej
dziedzinie:

1. Institute for Reference Materials
and Measurements (IRMM – Geel,
Belgia),
2. Institute for Energy (IE – Petten,
Holandia oraz Ispra, Włochy),
3. Institute
for
Transuranium
Elements (ITU
–
Karlsruhe,
Niemcy),
4. Institute for Protection and
Security of the Citizen (IPSC –
Ispra, Włochy),
5. Institute for Environment and
Sustainability (IES
–
Ispra,
Włochy),
6. Institute
for
Health
and
Consumer Protection (IHCP –
Ispra, Włochy),
7. Institute
for
Prospective
Technological Studies (IPTS –
Sewilla, Hiszpania).
Ponadto, wszystkie instytuty JRC
nieustannie
ogłaszają
konkursy
umożliwiające:
• studentom – odbycie praktyki
w czasie studiów (Traineeship)
• absolwentom – odbycie stażu po
ukończeniu studiów (Traineeship)
• doktorantom (stypendia Cat.20)
• początk ują cy m
na uko wc om

(Cat.30)

• doświadczonym

naukowcom
(Cat.40).
Ostatnie trzy łączą się z wyjazdem do
instytutu i wzięciem udziału w pracach
badawczych w nim prowadzonych.
Uczelnie
i
inne
podmioty
prowadzące działalność naukową
mogą nawiązać współpracę dwustronną
lub wielostronną z każdym z instytutów.
Na
stronie
http://
www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/5.html
znajduje się więcej informacji o JRC oraz
o
aktualnych
konkursach
stypendialnych,
natomiast
pod
adresem: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
index.cfm znajduje się oficjalna strona
Joint Research Centre.
Więcej informacji uzyskacie kontaktując
się bezpośrednio z Krajowym Punktem
Kontaktowym:
Adam Głuszuk
Koordynator ds. Joint Research Centre
Krajowy Punkt kontaktowy
Programow Badawczych UE
Tel.: +4822 828 7483 wew.: 321
Kom.: +48 500 206 039
e‐mail: adam.gluszuk@kpk.gov.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Samorządami Doktoranckimi Konferencje pod patronatem
KRD
Jednym z głównych zadań obecnej
kadencji
KRD
jest
poprawienie
kontaktów i nawiązanie współpracy KRD
z samorządami doktoranckimi w Polsce.
W związku z tym Zarząd KRD, na
jednym ze swoich posiedzeń, powołał
Pełnomocnika
ds.
Współpracy
z Samorządami Doktoranckimi, którym
został
wybrany
mgr inż. Dominik
Suligowski.
Do Jego głównych zadań należy między
innymi:
• rozpoznawanie
problemów
środowiska doktorantów,
• pomoc
w
tworzeniu
organów
samorządowych na uczelniach,
• pomoc przy zawiązywaniu porozumień
lokalnych czy branżowych,
• przeprowadzanie szkoleń z zakresu
obowiązujących aktów prawnych,
umiejętności miękkich,

• aktywizacja

samorządów
doktoranckich do współpracy z KRD,
• promowanie działalności KRD,
• integracja środowiska doktoranckiego
w Polsce.

Kontakt
do
Pełnomocnika
ds. Współpracy
z
Samorządami
Doktoranckimi:
dominik.suligowski@krd.org.pl
Tel.: (+48) 509 447 309
Zarząd KRD

„Biomeditech – badania i innowacje”
VII Ogólnopolskie Studenckie
Seminarium Naukowo‐Technologiczne
9‐13 maja 2011 r.
www.chem.pg.gda.pl/biomeditech2011
"InterTech 2011"
IV Interdisciplinary Technical
Conference of Young Scientists
18–20 maja 2011 r.
www.intertech.put.poznan.pl
"Kreatywny Wschód - doktoranci dla
nauki"
20‐22 maja 2011 r.
www.kreatywni.doktoranci.umlub.pl

