Biuletyn KRD
Witamy Was serdecznie,
Poprzedni Biuletyn KRD ukazał
się w kwietniu br., lecz w międzyczasie
został wysyłany „numer specjalny”, a w
nim mogliście znaleźć ważne informacje o
Konferencji
WPD
i KRD
Model
Funkcjonowania Studiów Doktoranckich –
granty, mobilność, stypendia , X Szkole FRP
dla liderów samorządu i organizacji
doktorantów oraz o ogłoszeniu konkursu
na
organizację
Krajowego
Zjazdu
Doktorantów. Konferencja już za nami
(notatka z tego wydarzenia w dalszej
części Biuletynu), zaś rejestracja na Szkołę
liderów została zakończona - widzimy się
już we wrześniu. Z wielkim niepokojem
jednak przyjęliśmy fakt, że żaden ośrodek,
uczelnia czy miasto nie zgłosiło się do
organizacji Zjazdu. Mamy ogromną
prośbę, przemyślcie to jeszcze raz w
swoim gronie. Może na Waszej Uczelni
jednak znajdzie się grupa chętnych do
zorganizowania tego, jakże ważnego dla
naszego grona, przedsięwzięcia.
Ostatnie miesiące stoły dla nas wszystkich
pod znakiem opiniowania rozporządzeń
do znowelizowanej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym, podpisanej w
kwietniu br. przez Prezydenta RP. Akty
wykonawcze szczegółowo regulują zasady
funkcjonowania, w naszym przypadku
studiów doktoranckich, ale również
dotyczą
przyznawania
nagród
i stypendiów itp. Opinie przygotowane
przez Zarząd KRD do rozporządzeń
dotyczących doktorantów są dostępne na
stronie internetowej. To bardzo ważne, że
nasz głos jest tak istotny podczas
tworzenia prawa. W ustawie wiele
zapisów znalazło się na prośbę czy na
wniosek KRD. Mamy nadzieję, że nasze
stanowisko zostanie uwzględnione w
równie dużym stopniu. Wszystkim, którzy
przesłali
swoje
uwagi
dotyczące
rozporządzeń serdecznie dziękujemy.
Część z nich wskazało nam konieczność
zmian,
których
wcześniej
nie
analizowaliśmy. Wiele z nich pokrywało
się z naszymi uwagami, co utwierdziło nas
w przekonaniu, że proponowane przez
nas zmiany są słuszne.
W przyszłości czekamy na wszelkie
propozycje zmian z Waszej strony, każdy

głos w dyskusji jest niezwykle cenny.
Ważne, abyśmy my, jako Zarząd,
przedstawiali przed władzami głos całego
środowiska.
W międzyczasie nawiązana została
współpraca z Urzędem Patentowym RP –
ruszamy z nowym projektem – szczegóły
wkrótce. Niebawem pojawi się również
wstępna wersja nowego statutu, Wasze
uwagi będą dla nas bardzo ważne.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na
stronę
internetową
KRD
(WWW.krd.org.pl),
jak
również
zachęcamy wszystkie osoby chętne do
współpracy, aby się z nami kontaktowały.
Każda
pomoc,
jak
również
konstruktywna krytyka jest dla nas
niezwykle ważna.
KK
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Koszty przewodów doktorskich
W związku z napływającymi ze
środowiska doktorantów wieloma
głosami
dotyczącymi
różnego
podejścia uczelni w Polsce wobec
ponoszenia
kosztów
przewodów
doktorskich Zarząd KRD wystosował
oficjalne zapytanie w tej sprawie do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
W ostatnich miesiącach do
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
napłynęły prośby o pomoc od
samorządów doktoranckich, których,
jednostki odmawiają pokrycia kosztów
przewodów, próbując przerzucić je na
samych doktorantów. Uczelnie swoje
działania tłumaczyły m.in. brakiem
środków finansowych. We wszystkich
przypadkach
KRD
reagowało
indywidualnie poprzez Rzecznika Praw
Doktorantów. Jednak z powodu tego, że
nie były to odosobnione przypadki,

Zarząd
KRD
zdecydował
się
wystosować oficjalne zapytanie do
Ministerstwa. Interpretacja przepisów
przez MNiSzW powinna ostatecznie
rozwiać wątpliwości prawne w tej
sprawie.
Zarząd KRD stoi na stanowisku, że
zgodnie z obowiązującym prawem to
uczelnia prowadząca studia III stopnia
winna pokryć koszty wszczęcia
i przeprowadzenia
przewodu
doktorskiego
doktoranta,
gdyż
otrzymuje na te zadania środki
z budżetu państwa.
O odpowiedzi ze strony MNiSzW na
ww.
pismo,
KRD
poinformuje
niezwłocznie
na
swojej
stronie
www.krd.org.pl .

Zarząd KRD

IV Konferencja Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich
W dniach 10 – 12 czerwca 2011 roku
w Warszawie odbyła się Ogólnopolska
Konferencja: Model Funkcjonowania
Studiów Doktoranckich – mobilność,
granty, stypendia. Konferencja została
zorganizowana przez Warszawskie
Porozumienie
Doktorantów
oraz
Krajową Reprezentację Doktorantów.
Konferencja odbywała się na czterech
uczelniach:
Uniwersytecie
Warszawskim (UW), Uniwersytecie
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
(UKSW), Akademii Leona Koźmińskiego
(ALK)
oraz
na
Politechnice
Warszawskiej (PW). Wzięło w niej
udział w sumie ponad 60 doktorantów przedstawicieli uczelni wyższych oraz
jednostek naukowych oraz jak zawsze
goście specjalni, którymi byli Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Barbara Kudrycka, prof. Katarzyna
Chałasińska
Macukow
(Przewodnicząca Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Rektor
UW),
prof.
Włodzimierz
Kurnik
(Przewodniczący Konferencji Rektorów
Uczelni Warszawskich, Rektor PW),
prof. Marek Chmielewski (Wiceprezes
PAN) oraz prof. Jerzy Woźnicki (Prezes
Fundacji Rektorów Polskich).
Podstawowym celem konferencji była
wymiana doświadczeń dotyczących
mobilności doktorantów oraz grantów
i ofert stypendialnych kierowanych do
uczestników studiów III stopnia,
realizowanych
na
poszczególnych
Uczelniach, w różnych regionach Polski.
Minister B. Kudrycka przypomniała, że
reforma nauki i szkolnictwa wyższego
wprowadza nowe rozwiązania takie jak

zwiększenia stypendium doktoranckiego
dla 30 proc. najlepszych doktorantów,
środki (w dyspozycji wydziałów) na
granty badawcze dla doktorantów
i pracowników do 35. roku życia oraz
stypendia ministra.
Zdaniem organizatorów konferencji
udało się wyszczególnić i zwrócić uwagę
na to, jakie stypendia i granty najbardziej
interesują doktorantów, co w dalszej
kolejności
będzie
doskonałym
materiałem dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum
Nauki czy fundacji, czyli tych instytucji,
które stypendia przygotowują, by właśnie
ich oferty stypendialne były jeszcze
lepsze i bardziej dopasowane do potrzeb

IV Konferencja Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich - otwarcie, gość specjalny minister
prof. Barbara Kudrycka, sala balowa UW, Warszawa, 10 czerwca 2011 r., fot. Ewelina Dyląg

Prace nad rozporządzeniami do znowelizowanych ustaw
Od kwietnia br. roku Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa
wyższego
konsultuje
projekty rozporządzeń do znowelizowanej
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytułach w
zakresie sztuki oraz innych ustaw. Do tej
pory ukazało się już prawie 50 aktów
wykonawczych.
Krajowa
Reprezentacja z Waszą pomocą, w ramach
konsultacji społecznych, zgłasza na
bieżąco uwagi do ww. dokumentów. Te
najważniejsze dotyczą rozporządzeń na
temat
studiów
doktoranckich
i
stypendiów doktoranckich oraz zasad
kształcenia na studiach doktoranckich.

środowiska
doktoranckiego
w Polsce. Z ważnych zagadnień
problemowych zwrócono uwagę na
znacznie
skromniejsze
możliwości
uzyskiwania
grantów
przez
doktorantów z nauk humanistycznych,
a także
problem
"dziedziczenia"
tematyki
badawczej
po
swoim
promotorze. Sami doktoranci też nie
zawsze są bez winy, gdyż wielu
wykazuje bierność i nie stara się
o środki
choćby
na
wyjazdy
zagraniczne. Konferencja pokazała, że
pomimo wielu trudności, możliwości
pozyskiwania środków na badania
przez doktorantów są coraz większe.
DS

Projekty tych rozporządzeń zrodziły szereg
uwag nie tylko w naszym środowisku.
Większość proponowanych przez KRD
zmian
została
uwzględniona.
Przypominamy, że na stronie są dostępne
uchwała i opinie Zarządu KRD.
Ważna informacja dla Was Drodzy
Samorządowcy:
nie
spieszcie
się
z wprowadzaniem zmian w regulaminach
na podstawie projektów rozporządzeń,
gdyż, jak wcześniej wspomniałam w dużej
mierze zostaną zmienione. Na chwilę
obecną możemy powiedzieć, że nie będą
one
dotyczyły
roku
akademickiego
2011/2012, a jedno, dotyczące kształcenia
(w tym punkty ECTS) zacznie dopiero

obowiązywać dopiero od 1.10.2012 r. Na
spokojnie
zmieniajcie
regulaminy
w kwestiach, które już są w podpisanej
ustawie. Treść projektów pozostałych
rozporządzeń również się zmieni, więc
wszelkie poprawki nanoście dopiero, gdy
akty wykonawcze będą podpisane.
Zdajemy sobie sprawę, że zmiany zajmują
wszystkim dużo czasu i są niezwykle
trudne, gdyż jeszcze nie wszystkie akty
wykonawcze są gotowe. Pamiętajcie
jednak, że to my sami, doktoranci, mamy
wpływ
na
regulaminy
i
zapisy
w obowiązujących aktach i dokumentach
uczelnianych i warto poświęcić czas, nawet
w wakacje, aby były przygotowane zgodnie
z naszymi oczekiwaniami.
KK

Rada Młodych Naukowców - wspólnie na rzecz młodych badaczy
W dniu 29 marca 2011 r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
powołała Radę Młodych Naukowców
drugiej kadencji. W skład Rady weszło
15 młodych badaczy reprezentujących
poszczególne
dziedziny
naukowe.
Przewodniczącą Rady wybrana została
Dr hab. Justyna Zając z Uniwersytetu
Warszawskiego,
funkcję
wiceprzewodniczących
pełnią
natomiast dr Anna Stępień-Sporek
z Uniwersytetu
Gdańskiego
oraz
doktorant, były członek Zarządu
i Wiceprzewodniczący KRD mgr Piotr
Bajor z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rada Młodych Naukowców jest
nowym
organem
doradczym,
działającym przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego.
Do
najważniejszych zadań Rady należy
wspieranie kariery młodych badaczy,
identyfikowanie istniejących barier w
rozwoju naukowym i zawodowym oraz
rozwijanie
kontaktów
z przedstawicielami
środowisk
gospodarczych
oraz
instytucji
zajmujących się sprawami systemu
szkolnictwa wyższego w Polsce.
Funkcjonująca w latach 20102011 Rada Młodych Naukowców
pierwszej
kadencji
aktywnie
uczestniczyła w pracach związanych
w reformą nauki i szkolnictwa wyższego
oraz przygotowała raport pt. Bariery
Rozwoju Kadry Akademickiej w Polsce.
Raport ten opracowany został na
podstawie
badania
ankietowego
przeprowadzonego
wśród
pracowników naukowych i przedstawia

Lipcowe posiedzenie
RMN
Podczas lipcowego posiedzenia Rady
Młodych Naukowców omawiana była
m.in.
dotychczasowa
współpraca
z Krajową Reprezentacją Doktorantów
oraz najważniejsze wyzwania stojące
przed obiema organizacjami. Punktem
wyjścia do dyskusji była prezentacja
Jacka Lewickiego dotycząca działalności

Spotkanie inauguracyjne Rady Młodych Naukowców, Warszawa, 29 marca 2011 r., Źródło:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

najważniejsze problemy i przeszkody
stojące przed polskimi badaczami. Raport
dostępny jest na stronie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i z naszej
strony gorąco zachęcamy do jego lektury.
Najważniejszym
zadaniem
pierwszego półrocza funkcjonowania
Rady Młodych Naukowcych drugiej
kadencji był udział w przygotowaniu
aktów
wykonawczych
do
ustaw
reformujących
system
szkolnictwa
wyższego. W swoich stanowiskach
i rekomendacjach Rada proponowała
przyjęcie
rozwiązań
korzystnych
z punktu widzenia młodych pracowników
nauki oraz doktorantów. W tych zakresie
Rada Młodych Naukowców od początku
aktywnie współpracuje z Krajową
Reprezentacją
Doktorantów,
dzięki
czemu kierowane do władz Ministerstwa

KRD i studiów doktoranckich po
nowelizacji przepisów. W bieżącym roku,
dzięki regularnym kontaktom między
RMN i KRD, opinie kierowane przez nie
do Ministerstwa, a dotyczące projektów
rozporządzeń prezentowały identyczne
stanowisko. Szczególnie ważny jest
wspólny pogląd, że podstawą studiów
doktoranckich
winno
być
przygotowywanie rozprawy, a zatem
prowadzenie badań naukowych. Uznanie
doktorantów za młodych naukowców
stanowi podstawę współpracy z młodymi

Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
propozycje zmian wobec doktorantów
zostały wypracowane przez szerokie
grono przedstawicieli młodych badaczy.
Rada Młodych Naukowców jest
otwarta na dyskusję dotyczącą sytuacji
młodych adeptów nauki i liczy na
owocną współpracę z badaczami
stojącymi u progu kariery zawodowej.
Dlatego też, gorąco zachęcamy Was do
przesyłania wszelkich uwag i propozycji
zmian korzystnych z punktu widzenia
młodych uczonych oraz potencjalnych
kierunków działalności Rady Młodych
Naukowców.
P. Bajor
kontakt: piotr.bajor@uj.edu.pl

pracownikami nauki choć, co zostało
zauważane, mogą niekiedy na tej
płaszczyźnie pojawiać się konflikty
interesów, jak w przypadku podziału
niektórych dotacji na badania. Tym
bardziej regularna współpraca RMN i
KRD powinna być kontynuowana.
JL

SEMINARIUM DLA
DOKTORANTÓW ISW-FRP

Ogólnopolska ankieta
doktorantów

Komisja Uczelni Medycznych nabór

„Rola
szkolnictwa
wyższego
w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy”
/kontynuacja seminarium prowadzonego
w latach 2004-2008/

W związku z prowadzonymi przez
Krajową Reprezentację Doktorantów
przygotowaniami
do
ba d a ń
ankietowych
wśród
doktorantów
w Polsce, KRD zwraca się z prośbą
o udostępnienie danych dotyczących
uczestników studiów III stopnia na
Waszych Uczelniach.
Informacje, na których nam zależy to:
liczba doktorantów w Uczelni
(jednostce badawczej) oraz na
poszczególnych
wydziałach
z
podziałem
na
doktorantów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że
powyższe dane posłużą do stworzenia
operatu
badań
i
nie
będą
wykorzystywane do żadnych innych
celów.
Odpowiedzi proszę kierować do członka
Zarządu KRD, odpowiedzialnego za ten
projekt - Dominika Bienia - na adres:
dominik.bien.pol@gmail.com.
DS

Zgodnie z założeniami Regulaminu
Komisji ds. Uczelni Medycznych KRD, do
zadań Komisji należy przede wszystkim
opiniowanie dla KRD, projektów aktów
prawnych
dotyczących
spraw
doktorantów
Uczelni
Medycznych,
a także organizowanie i propagowanie
różnych form współpracy między
doktorantami.

Przewidywane
wprowadzenie,
przy
poparciu KRASP, FRP i innych instytucji,
nowej dyscypliny naukowej, w dziedzinie
nauk społecznych, pn. "nauki o polityce
publicznej", a także rosnąca liczba prac
doktorskich
na
tematy
związane
z problematyką społeczeństwa wiedzy
oraz badań nad szkolnictwem wyższym
wskazuje na potrzebę większej integracji
środowiska naukowego w Polsce. Z tą
intencją, na prośbę KRD, od listopada
2011 r. wznowione zostaje Seminarium
ISW-FRP pn. "Rola szkolnictwa wyższego
w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".
Szczegółowe informacje we wrześniu na
www.krd.org.pl oraz www.frp.org.pl
KK

Zwracamy
się
do
wszystkich
doktorantów Uczelni Medycznych w
Polsce,
zainteresowanych
reprezentowaniem
doktorantów,
a także rozwijaniem współpracy
i
umacnianiem
więzi
między
doktorantami
w
poszczególnych
ośrodkach akademickich, o składanie
swoich kandydatur na członków Komisji
ds. Uczelni Medycznych. CV wraz
z listem motywacyjnym prosimy
przesyłać na adres kum@krd.org.pl
MK

PRODOK 2011 - coraz bliżej
Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego ogłoszona zostanie kolejna, czwarta edycja Konkursu na Najbardziej
Prodoktorancką Uczelnię - PRODOK 2011. Zarząd KRD postanowił, że tegoroczny Konkurs nie będzie zbytnio różnił się od
Edycji 2010 (m.in. ze względu na możliwość porównania wyników i oceny ewentualnych zmian na poszczególnych uczelniach).
Jednocześnie zdecydowano się uzupełnić informacje i komentarze w formularzu tak, aby ułatwić uczelniom jego wypełnienie
i usprawnić prace Kapituły Konkursu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń ustalony został na początek listopada, zaś
ogłoszenie wyników będzie miało miejsce, zgodnie z tradycją, podczas Zjazdu Doktorantów
Zarząd KRD

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością
Damian Dudała, doktorant Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej, podczas VI Zwyczajnego
Posiedzenia Zarządu KRD (12.06.2011)
został
powołany
na
stanowisko
Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osób z
niepełnosprawnością .
- Ogromnie się cieszę, że Krajowa
Reprezentacja Doktorantów powierzyła
mi tę funkcję . Nasza współpraca zaczęła
się na początku 2011 r., kiedy byłem na
stażu naukowym na Uniwersytecie
Islandzkim w Reykjaviku - mówi Damian
Dudała. Pełnomocnik w pierwszej
kolejności
zapowiada
opracowanie
strategii działa. - Przede wszystkim

trzeba utworzyć zespół
roboczy
doktorantów z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Opracować dane
statystyczne dotyczące tego, ilu w ogóle
jest doktorantów z niepełnosprawnością
w Polsce i jaki jest ich przekrój. Czeka nas
dużo pracy - dodaje.
Osoby, które chciałyby współpracować
z
Pełnomocnikiem
ds.
osób
z niepełnosprawnością, czy tez dołączyć
do zespołu roboczego proszone są
o
kontakt
e-mail,
na
adres:
damian_dudala@wp.eu.
Zarząd KRD

