Biuletyn KRD
Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r.
W dniach 2—4 lutego odbyło się
drugie posiedzenie Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantow z udziałem
zaproszonych gosci.
Robert Kilianczyk (Przewodniczący) i
Anna Mrozowska (Wiceprzewodnicząca)
zrelacjonowali
przebieg
spotkania
z Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, prof. Barbarą Kudrycką,
podczas ktorego poruszane były m.in.
tematy dotyczące dotacji projakosciowej,
organizowanych pod patronatem KRD
konferencji oraz znizek PKP dla
doktorantow Polskiej Akademii Nauk.
Następnie zgromadzeni poinformowani
zostali przez Przewodniczącego KRD o
pracach nad regulaminem stypendiow,
ktore mają byc przyznawane od nowego
roku akademickiego przez Narodowe
Centrum Nauki. Lena Wojewodzka
(Akademia Leona Kozminskiego w
Warszawie), Karina Nowak (Akademia
Wychowania Fizycznego w Katowicach)

oraz Krzysztof Budka (Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
zrelacjonowali stan przygotowan do
konferencji związanych z tematyką
szkolnictwa
wyzszego,
ktore
zaplanowane zostały na okres letni
(szczegołowe informacje na dalszych
stronach
oraz
w
następnych
numerach
Biuletynu).
Podczas
posiedzenia
Zarządu
poruszona
została takze kwestia funkcjonowania
Samorządu Doktorantow Polskiej
Akademii Nauk oraz Komisji Uczelni
Medycznych. Wojciech Wyszynski,
członek Komisji Prawnej KRD,
przedstawił analizę prawną kwestii
ulg doktoranckich we wszystkich
srodkach komunikacji publicznej.
Podczas posiedzenia w Łodzi udało
się takze dopiąc ostatnie sprawy
związane ze zjazdem Eurodoc w
Krakowie.
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Posiedzenie Zarządu KRD na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

EURODOC w Krakowie
W dniach 21-25 marca 2012 r. w
Krakowie
odbyła
się
coroczna
Konferencja oraz zjazd sprawozdawczowyborczy organizacji EURODOC. Nad
przebiegiem
wydarzenia
czuwali
organizatorzy z Akademii Gorniczo Hutniczej
oraz
Uniwersytetu
Jagiellonskiego. W prace włączyło się
takze
Krakowskie
Porozumienie
Doktorantow, a Krajowa Reprezentacja
Doktorantow objęła wydarzenie swoim
patronatem.
EURODOC to międzynarodowa
federacja
zrzeszająca
doktorantow
i młodych naukowcow z 33 krajow Unii
Europejskiej
i
Rady
Europy.
Reprezentuje ona interesy doktorantow
i młodych naukowcow na szczeblu
europejskim w dziedzinie edukacji,
badan i rozwoju zawodowego oraz
pracuje nad polepszeniem programow
studiow doktoranckich i standardow
prowadzonych badan w Europie.
Zadaniami
organizacji
jest
m.in.
wspieranie wymiany informacji na temat
sytuacji
doktorantow
i
młodych

naukowcow w Europie, organizacja
spotkan
i
debat
młodych
naukowcow.
Przedstawiciele
EURODOC uczestniczą rowniez w
opracowywaniu
wytycznych
związanych
ze
Szkolnictwem
Wyzszym i Badaniami w Europie.
Wszystkie te zadania mają na celu
poprawę
warunkow
młodych
naukowcow,
zarowno
poprzez
zaangazowanie się w badania
naukowe, jak i politykę dotyczącą
Szkolnictwa Wyzszego, a takze
promowanie
interdyscyplinarnej
komunikacji między osrodkami
naukowymi.
Polskimi delegatami na
konferencję Eurodoc 2012 byli
Klaudia Czopek (doktorantka AGH,
wiceprzewodnicząca
Uczelnianej
Rady Samorządu Doktorantow AGH
oraz
pełnomocnik
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantow
ds.
międzynarodowych) oraz Robert
Kilianczyk
(doktorant
SGGW,
Przewodniczący
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantow).
Podczas spotkania sprawozdawczo –
wyborczego do władz EURODOC

wybrana
została
polska
przedstawicielka - Klaudia Czopek.
Kolejnym sukcesem, jakim moze
pochwalic się polski komitet
organizacyjny,
jest
powołanie
koordynatora komisji EURODOC ds.
osob z niepełnosprawnoscią, ktorej
pomysłodawcą i koordynatorem
został Maciej Borowka, jeden z
młodych naukowcow na Akademii
Gorniczo-Hutniczej.
Mamy nadzieje, ze udział
naszych polskich delegatow w
zarządzie oraz komisjach wniesie
wiele nowych pomysłow i idei do
organizacji, jaką jest EURODOC. Głos
Polski jest stale zauwazany na
poziomie europejskich organizacji
związanych z młodymi naukowcami
i, co najwazniejsze, jest on znaczący
i potrzebny.
Jeszcze raz gratulujemy i zyczymy
duzo sukcesow!

Klaudia Czopek,
Robert Kiliańczyk

Posiedzenie Zarządu KRD w Krakowie

doktoranta. Rozpoczęły się rowniez
kolejne prace nad aktualizacją naszej
bazy mailingowej.

W dniu 25 marca odbyło się
trzecie posiedzenie Zarządu Krajowej
Reprezentacji
Doktorantow
oraz
zaproszonych gosci.

Trwają
działania
zmierzające do utworzenia funkcji
Rzecznika Prasowego KRD, ktory
posredniczyłby w kontaktach z
mediami i dbał o własciwy opis
wydarzen, w ktorych KRD było
widoczne. Zapraszamy wszystkie
chętne osoby do przesyłania swoich
zgłoszen na adres krd@krd.org.pl
(skontaktujemy się z wybranymi
osobami).

Podsumowano kwestie związane
z uzyskaniem osobowosci prawnej przez
KRD, w tym wszelkich niezbędnych
dokumentow oraz okreslono warunki
wspołpracy z księgowoscią. Wciąz duzym
problemem
dla
KRD
jest
brak
niezaleznego lokalu. Po uzyskaniu
odmownej decyzji od Burmistrza
Dzielnicy Srodmiescie rozpoczęły się
poszukiwania
lokalu
na
rynku
komercyjnym. Mamy nadzieję, ze do
konca kwietnia zostanie wyłoniona
najlepsza oferta i uda się rozpocząc
procedurę przenoszenia do nowej

siedziby. Sprzęzone są z tym takze
nasze kolejne działania dotyczące
m.in. przygotowania materiałow
informacyjnych oraz promocyjnych
na temat KRD.
Udało
się
nawiązac
wspołpracę z Biurem Urzędu
Patentowego, co zaowocuje serią
szkolen dla doktorantow z zakresu
prawa własnosci intelektualnej oraz
praw pokrewnych. Stworzono takze
grupy robocze pracujące nad
projektami
związanymi
z
ubezpieczeniami
OC
dla
doktorantow,
osobami
z
niepełnosprawnoscią,
oraz
omowiono postępy prac nad
tworzeniem
poradnika
dla

Przy
okazji
chciałbym
podziękowac wszystkim osobom
działającym razem z KRD za pomoc
okazaną w pierwszym kwartale tego
roku i liczę na dalszą udaną
wspołpracę!
Robert Kiliańczyk

Kilka słów na temat dotacji projakościowej
Zwiększenie
stypendium
doktoranckiego
z
dotacji
projakosciowej
przysługuje
doktorantom na pierwszym roku
studiow
doktoranckich,
ktorzy
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce
w trakcie studiow drugiego stopnia
albo jednolitych studiow magisterskich
lub w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz doktorantom na drugim roku i
kolejnych
latach
studiow
doktoranckich, ktorzy wyrozniał się
osiągnięciami w pracy badawczej lub
osiągnięciami
artystycznymi
w
poprzednim
roku
studiow,
w
uczelniach
publicznych
i
niepublicznych.
Tryb przyznawania zwiększenia
stypendium doktoranckiego ustala
regulamin okreslony przez rektora
danej uczelni, po uzyskaniu opinii
własciwego
organu
samorządu
doktorantow.
Rektor
przyznaje
zwiększenie
stypendium
na
wniosek
zainteresowanego
doktoranta,
po
uzyskaniu opinii komisji doktoranckiej,
własciwej rowniez do opiniowania
wnioskow o przyznanie stypendium
doktoranckiego,
ktora
sporządza
ranking
wnioskodawcow,
według
ustalonych kryteriow.
Uprawnienie do otrzymywania
zwiększenia stypendium przysługuje
30% najlepszych doktorantow na
poszczegolnych
latach
studiow
doktoranckich. W gestii uczelni
pozostaje ewentualny podział srodkow
na jej poszczegolne podstawowe
jednostki organizacyjne – wydaje się to
niezwykle zasadne w przypadku
duzego zroznicowania prowadzonych
studiow doktoranckich.
Doktorantowi znajdującemu się w
grupie
30
procent
najlepszych
doktorantow, ktoremu nie przyznano
stypendium doktoranckiego, przyznaje
się srodki finansowe w wysokosci
kwoty
zwiększenia
stypendium.

Zwiększenie
to
staje
się
stypendium doktoranckim. Nie ma
w tym przypadku zastosowania
obwarowanie,
iz
stypendium
doktoranckie nie moze byc nizsze
niz 60 procent minimalnego
wynagrodzenia
zasadniczego
asystenta ustalonego w przepisach
o
wynagradzaniu
nauczycieli
akademickich.
Wysokosc kwoty zwiększenia
nie moze byc nizsza niz 800 zł
miesięcznie.
Zwiększenie
przyznawane
jest
na
rok
akademicki i jest wypłacane przez
12 miesięcy. Jezeli zwiększenie
zostało przyznane w miesiącu
pozniejszym
niz
pazdziernik,
doktorantowi przysługuje spłata
swiadczenia
za
miesiące
przypadające przed wydaniem
decyzji.
Uprawnienie do otrzymywania
zwiększenia
stypendium
przysługuje od dnia 1 stycznia
2012 roku – mogą o nią wnosic
takze doktoranci ostatniego roku
studiow doktoranckich (rowniez
jezeli ukonczyli studia wczesniej –
pod warunkiem uzyskania oceny
wyrozniającej
rozprawy
doktorskiej).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
Rozporządzanie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5
pazdziernika 2011 r. w sprawie
studiow
doktoranckich
oraz
stypendiow doktoranckich (Dz. U.
2011 Nr 225, poz. 1351) - § 22 - §
25

Anna Mrozowska

Prace nad zmianami w
przepisach dotyczących
szkolnictwa wyższego
W dniu 19 marca 2012 roku
odbyło się pierwsze posiedzenie
Zespołu do spraw zmian przepisow
prawnych w zakresie szkolnictwa
wyzszego. Było to pierwsze robocze
spotkanie, mające na celu okreslenie
wizji wspołpracy oraz przedstawienie
członkom celow powołania.
W związku z tym, ze zespoł
ten otrzymał od Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego prof. Barbary
Kudryckiej prawo do zgłaszania
wszelkich uwag dotyczących zarowno
Ustawy o Szkolnictwie o Wyzszym,
jaki i innych ustaw i rozporządzen
dotyczących szkolnictwa wyzszego,
zwracamy się z prosbą do wszystkich
doktorantow o przesyłanie do
Krajowej Reprezentacji Doktorantow
wszelkich swoich sugestii.
Będzie to dla KRD wielka
pomoc w pracach, a jednoczesnie
mozliwosc stworzenia platformy
dialogu, poprzez ktorą na forum
ogolnopolskim będą mogły zostac
poruszone
wszelkie
przypadki
nieprawidłowosci, luk prawnych oraz
wskazane „dobre praktyki”.

Wszelkie informacje prosimy
przesyłac na adres krd@krd.org.pl w
temacie wpisując Zmiany Ustawy/
Rozporządzen.

Z gory dziękujemy za Waszą pomoc!

Robert Kiliańczyk

Ulgi doktoranckie w opłatach za przejazdy
Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o
zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie
wyzszym
(…)
przyznano
doktorantom
uprawnienie do korzystania z ulg
w opłatach za przejazdy srodkami
publicznego transportu zbiorowego.
Ustawodawca wprowadził w
stosunku do roznych srodkow
transportu odmienne regulacje w
przedmiocie wysokosci przyznanych
ulg,
rodzajow
biletow
uprawniających do jej przyznania, a
takze
granicy
wiekowej
uprawnionych.
Zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
doktorantom
do
ukonczenia
35
roku
zycia
przysługuje ulga w wysokosci 51 %
w opłatach za przejazdy pociągami
osobowymi i pospiesznymi na
podstawie biletow jednorazowych
i imiennych miesięcznych oraz
pociągami
ekspresowymi
i autobusami w komunikacji zwykłej
i przyspieszonej, na podstawie

biletow jednorazowych. Jednoczesnie
ustawodawca wprowadził mozliwosc
wprowadzenia
przez
własciwe
jednostki samorządu terytorialnego
uprawnienia do korzystania przez
doktorantow z ulgi w opłatach za
przejazdy srodkami komunikacji
miejskiej. Ulga ta moze wynosic 50%
opłaty i byc przyznawana bez
ograniczen wiekowych oraz na
podstawie
wszystkich
rodzajow
biletow.
Wbrew powszechnemu poglądowi,
pojęcie
srodkow
komunikacji
miejskiej obejmuje nie tylko linie
komunikacyjne
w
granicach
administracyjnych
pojedynczych
miast, ale rowniez pojedynczych gmin
oraz
w
wypadku
zawarcia
porozumienia
lub
utworzenia
związku
międzygminnego,
w
granicach administracyjnych: gmin
sąsiadujących, łącznie miast i gmin,
kilku miast, albo łącznie miast i gmin
sąsiadujących,
wszakze
z
wyłączeniem
przewozow
powiatowych,
wojewodzkich

Ubezpieczenie OC a doktoranci
Waznym tematem wsrod spraw doktorantow, jest
kwestia wykupienia ubezpieczenia OC przez poszczegolne
jednostki (wydziały) uczelni, dla tych sposrod Nas, ktorzy
prowadzą zajęcia o charakterze cwiczen czy laboratoriow.
Chodzi tu szczegolnie o zajęcia podczas ktorych
studenci pod opieką doktoranta prowadzą prace z uzyciem
niebezpiecznych substancji, czy narzędzi - gdzie łatwo
moze dojsc do wypadku. Z problemu nie są do konca
wyłączeni doktoranci kierunkow nie technicznych, czy nie
przyrodniczych, albowiem takze w przypadku zwykłych
cwiczen, przy przysłowiowej tablicy, moze zdarzyc się
wypadek z udziałem studenta.
Nie zapominajmy tez o sytuacji, gdy doktorant bierze
udział w warsztatach terenowych, objazdach naukowych
czy wykopaliskach – gdzie moze odpowiadac za jakąs
grupę studentow lub jakąs częsc terenu, gdzie są
prowadzone prace. Tam tez przeciez, moze zdarzyc się

i międzywojewodzkich. W praktyce,
dla okreslenia czy w danym srodku
komunikacji przysługuje obligatoryjna
ulga za przejazdy komunikacją
autobusową,
czy
fakultatywna
i zalezna od decyzji własciwej
jednostki samorządu terytorialnego
ulga za przejazdy komunikacją
miejską, istotnym jest zdefiniowanie
obszaru danej linii komunikacyjnej
w kontekscie granic administracyjnych
jednostek terytorialnych i następnie
weryfikacja obowiązywania podstawy
prawnej w formie porozumienia
lub
związku
międzygminnego,
międzymiastowego albo gminnomiastowego w tym przedmiocie.
Powyzsze sprowadza się do wywiadu
we własciwych urzędach gmin lub
miast.
Podsumowując,
zwazywszy
fakultatywny
charakter
ulgi
w
opłatach za przejazdy srodkami
komunikacji
miejskiej,
nalezy
inicjowac działania mające na celu jej
wprowadzenie
przez
własciwe
jednostki samorządu terytorialnego.

Wojciech Wyszyński

jakies nieszczęscie – za ktore doktorant jako osoba
prowadząca lub wspołprowadząca zajęcia moze zostac
pociągnięty do odpowiedzialnosci.
W sytuacji gdy zajęcia takie prowadzi nauczyciel
akademicki zatrudniony na uczelni, automatycznie jest
dla niego wykupywane tego typu ubezpieczenie.
Niestety, często sprawa OC dla „cwiczeniowca” jest z
jakis przyczyn pomijana, w przypadku gdy zajęcia
prowadzi doktorant. Dlatego mocno rekomendujemy
uczelnianym samorządom jak i samym doktorantom, by
dowiedziec się w odpowiedniej komorce zajmującej się
sprawami pracowniczymi, jak na Waszej uczelni/
wydziale wygląda sytuacja z wykupieniem OC,
szczegolnie dla doktorantow prowadzących zajęcia
cwiczeniowe w postaci laboratoriow, wykopalisk czy
prac terenowych.
Piotr Czerwiński

Informacje Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osób z niepełnosprawnością
Pełnomocnik Zarządu KRD na
spotkaniu w biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich
W Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich odbyło się spotkanie
poswięcone potrzebie ratyfikacji
przez Polskę Konwencji Praw Osob
Niepełnosprawnych. W spotkaniu
tym wzięli udział eksperci z Komisji
Sejmu RP ds. Polityki Społecznej
i Rodziny, Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich, uczelni wyzszych
oraz organizacji pozarządowych.
Pełnomocnik Zarządu KRD ds. osob z
niepełnosprawnoscią,
Damian
Dudała, w swoim wystąpieniu pn.
„Edukacja
osob
z
niepełnosprawnoscią w swietle
Konwencji
ONZ”
przedstawił
najwazniejsze problemy w obszarze
dostępu osob z niepełnosprawnoscią
do
szkolnictwa
wyzszego,
w
szczegolnosci w zakresie dydaktyki,

Dotacja celowa na rzecz
doktorantów z
niepełnosprawnością
8 lutego 2012 r. ukazało się
Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie
sposobu podziału dotacji z budzetu
panstwa dla uczelni publicznych
i niepublicznych, gdzie w § 10
okreslono sposob podziału dotacji
dla
uczelni
publicznych
i
niepublicznych
na
zadania
związane ze stwarzaniem studentom
i doktorantom, będącymi osobami
niepełnosprawnymi, warunkow do
pełnego
udziału
w
procesie
kształcenia.
Pojawienie
się
Rozporządzenia MNiSW wynika ze
znowelizowanej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca
2005 r. gdzie Art. 96. 1. mowi:
Minister
właściwy
do
spraw
szkolnictwa wyższego określi, w
drodze rozporządzenia:

administracji i badan naukowych.
Podkreslił, ze bez wspołpracy m.in.:
z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osob
Niepełnosprawnych
czy
Pełnomocnikiem
Parlamentu
Studentow RP ds. Studentow z
Niepełnosprawnosciami
trudno
będzie podejmowac jakiekolwiek
działania. Tego wymaga nie tylko
specyfika problemow, ale tez
szeroko pojęty nurt polityki
społecznej.
Warto podkreslic, ze w tym
samym dniu Rząd RP podjął
uchwałę
dotyczącą
ratyfikacji
Konwencji
o
prawach
osob
niepełnosprawnych.
Konwencja,
podpisana przez Polskę w marcu
2007 r., ma zapewnic osobom
niepełnosprawnym takie same
prawa i obowiązki, z jakich
korzystają
inni
członkowie
społeczenstwa.
Damian Dudała

2) sposób podziału dotacji, o której
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4
oraz art. 94a, biorąc pod uwagę w
szczególności liczbę studentów i
doktorantów, w tym znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej oraz
liczbę studentów i doktorantów,
będących
osobami
niepełnosprawnymi,
3) tryb udzielania oraz zasady i tryb
rozliczania dotacji, o której mowa w
art. 94 ust. 1 pkt 10 – aby zapewnić
efektywne
wydatkowanie
tych
środków, z uwzględnieniem jakości
kształcenia.
Warto
podkreslic,
iz
ustawodawca wprost zapisał, ze
dotacja zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.
11 ma charakter podmiotowy (art.
94c). Art. 94c. Środki finansowe
przyznawane
na
finansowanie
zadań, określonych w art. 94 ust. 1
pkt 1–9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 są
przekazywane w formie dotacji

Ubezpieczenia dla doktorantów
Jednym
z
problemow
zgłaszanych przez doktorantow jest
kwestia ubezpieczen np. podczas
realizacji projektow badawczych. O ile
w przypadku projektow naukowych w
obszarze
nauk
scisłych,
przyrodniczych, technicznych oraz
medycznych i nauk o zdrowiu sytuacja
wygląda dobrze, o tyle w pozostałych
nieciekawie. Konieczne zatem jest
podjęcie
działan
w
kierunku
zdiagnozowania sytuacji.
W tym celu powołano Zespoł
roboczy
pod
kierunkiem
Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osob z
niepełnosprawnoscią.
Pierwsze
spotkanie Zespołu odbyło się 5-6
kwietnia br. w siedzibie Dolnosląskiej
Szkoły Wyzszej we Wrocławiu.
Damian Dudała

podmiotowej, a środki finansowe na
dofinansowanie
lub
finansowanie
kosztów realizacji inwestycji, a także
zakupów środków trwałych służących
kształceniu studentów i doktorantów,
będących osobami niepełnosprawnymi,
określone w art. 94 ust. 1 pkt 10 są
przekazywane w formie dotacji celowej.
Nalezy
dodac,
iz
w
znowelizowanej ustawie Prawo o
szkolnictwie wyzszym dodano jeden
bardzo wazny, z punktu widzenia
doktorantow, zapis, a mianowicie, ze
„podstawowymi zadaniami uczelni, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest: (..)
stwarzanie osobom niepełnosprawnym
warunków do pełnego udziału w
procesie kształcenia i w badaniach
naukowych”( Art. 13, ust. 9).

Damian Dudała

Dostęp doktorantów z
niepełnosprawnością do krajowych
i międzynarodowych programów
finansujących naukę
Pod takim tytułem w okresie od
kwietnia do wrzesnia 2012 r. będzie
realizowany projekt badawczy, ktory
ma na celu diagnozę obecnych
mozliwosci korzystania z programow
finansujących
naukę
przez
doktorantow
z
orzeczoną
niepełnosprawnoscią. Jak wynika ze
wstępnego rozpoznania najczęsciej
zgłaszanymi
problemami
przez
samych
doktorantow
z

niepełnosprawnoscią
jest
niewystarczające, a w niektorych
przypadkach
zupełny
brak,
uwzględniania
dodatkowych
kosztow
wynikających
z
niepełnosprawnosci czy innych
problemow zdrowotnych. Wynika
zatem z tego, ze doktorant starający
się o dofinansowanie na realizację i/
lub udział w projekcie o charakterze
naukowym z programow krajowych
czy międzynarodowych często nie
moze
liczyc
na
pokrycie
dodatkowych kosztow.
Niezbędny jest zatem przegląd
obecnych,
krajowych
i

międzynarodowych,
programow
oferujących granty, stypendia i inne
formy
wsparcia
pod
kątem
mozliwosci
pokrywania
dodatkowych kosztow wynikających
z niepełnosprawnosci czy innych
problemow zdrowotnych. Projekt
będzie realizowany pod kierunkiem
Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osob
z niepełnosprawnoscią. Efektem
koncowym
będzie
raport
zawierający analizę poszczegolnych
programow wraz z rekomendacjami,
ktory ukaze się we wrzesniu 2012 r.
Damian Dudała

Z posiedzeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pierwszy
kwartał
2012
r.
wprowadził
wiele
zmian
w
funkcjonowaniu Rady Głownej. Na
mocy znowelizowanej Ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyzszym z dnia 18
marca 2011 r. Rada Głowna
Szkolnictwa Wyzszego stała się Radą
Głowną Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
(RGNSW). Konsekwencją zmian było
takze uzupełnienie składu członkow o
przedstawicieli Polskiej Akademii
Nauk, instytutow badawczych oraz
pracodawcow. W sumie skład Rady
powiększył się o 12 osob i obecnie
liczy
ona
45
członkow.
Przewodniczącym RGNSW pozostaje
prof. dr hab. Jozef Lubacz.
Nowelizacja zmieniła rowniez
formę wyboru dwoch przedstawicieli
uczestnikow studiow III stopnia. Od
2005 r. byli oni wybierani przez
elektorow
na
ogolnopolskim
spotkaniu wyborczym, natomiast od
1 stycznia 2012 r. za ich wybor
odpowiada Krajowa Reprezentacja
Doktorantow (KRD). W drodze
konkursu
przeprowadzonego
w
styczniu 2012 r. przez KRD na
przedstawicieli
srodowiska
doktorantow w Radzie Głownej Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego (lata 2012 –
2013) powołani zostali mgr Ewelina
Dyląg (Uniwersytet Jagiellonski) oraz

mgr Dominik Bien (Uniwersytet
Gdanski).
Pierwsze posiedzenie RGNSW w
roku
2012,
poza
sprawami
biezącymi, poswięcone zostało na
organizację pracy: przyjęto zmiany
w Statucie Rady Głownej wynikające
z zapisow znowelizowanej Ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyzszym oraz
zreorganizowano Komisje Rady
Głownej.
Rozwiązana
została
Komisja Rozwoju i Organizacji
Szkolnictwa Wyzszego oraz Komisja
Prawna,
powołano
Komisję
Ekonomiczno - Prawną, Komisję
Kształcenia,
Komisję Nauki i
Komisję Uprawnien Akademickich.
Mgr Dominik Bien uczestniczy w
pracach Komisji Ekonomiczno Prawnej oraz Komisji Kształcenia,
natomiast mgr Ewelina Dyląg bierze
udział w działaniach Komisji Nauki
i Komisji Uprawnien Akademickich.
Ponadto zgodnie z § 12 ust. 5 oraz
§ 8 ust. 4 Statutu Rada Głowna
wybrała dra Mariana Szczerka,
przedstawiciela
instytutow
badawczych oraz mgr Ewelinę Dyląg
na członkow Prezydium Rady
Głownej. Jednym z punktow
posiedzenia plenarnego było takze
wystąpienie
Rzecznika
Praw
Absolwenta – mgr Bartłomieja

Banaszaka,
powołanego
na
podstawie art. 46d Ustawy Prawo
o
szkolnictwie
wyzszym.
Poinformował on o zamierzeniach i
mozliwych obszarach działalnosci
Rzecznika Praw Absolwenta.
Podczas lutowego posiedzenia
plenarnego RGNSW, w ramach
Jubileuszu 20-lecia istnienia „Forum
Akademickiego”
(FA),
redaktor
naczelny
Piotr
Kieracinski
przypomniał historię powstania
ogolnopolskiego
miesięcznika
informacyjno-publicystycznego FA,
ktory od 20 lat jest miejscem
wymiany
mysli
srodowiska
akademickiego
i
naukowego.
Ponadto
Minister
Nauki
i
Szkolnictwa Wyzszego prof. dr hab.
Barbara Kudrycka wręczyła nagrody
laureatom konkursu miesięcznika FA
na artykuł popularnonaukowy pod
hasłem „Skomplikowane i proste.
Młodzi uczeni o swoich badaniach”.
Marzec w RGNSW przyniosł
dyskusję na temat problemow
funkcjonowania
instytutow
badawczych. W kontekscie spraw
doktoranckich niezmiernie istotne
było przyjęcie uchwały w sprawie
ustalenia składu oraz przyjęcia
regulaminu trybu i zasad wyboru

Komisji Dyscyplinarnej do spraw
nauczycieli
akademickich
przy
Radzie Głownej Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego na kadencję 2013-2016.
Na mocy nowych zapisow w skład
Komisji
wejdzie
dwoch
przedstawicieli doktorantow. Do tej
pory uczestnicy studiow III stopnia
nie brali udziału w pracach Komisji.
Rada Głowna Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego
jest
wybieralnym
organem przedstawicielskim nauki
i szkolnictwa wyzszego, wspołdziała
z ministrem własciwym do spraw
szkolnictwa wyzszego w ustalaniu

polityki panstwa w zakresie
szkolnictwa wyzszego, polityki
naukowej i innowacyjnej. W
zakresie prac biezących RGNSW
zajmuje
się
opiniowaniem
projektow
aktow
prawnych
dotyczących szkolnictwa wyzszego
oraz sporządzaniem opinii w
sprawach przedstawionych przez
ministra.
więcej:
http://www.rgsw.edu.pl
Ewelina Dyląg

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych
Naukowców ''Per scientiam ad salutem aegroti''
W dniach 23-24 marca 2012r. w Bydgoszczy odbyła się
Ogolnopolska Konferencja Doktorantow i Młodych Naukowcow wszystkich
uczelni medycznych. Mozliwosc uczestnictwa w tym waznym wydarzeniu
została poszerzona takze o młodych badaczy z uczelni niemedycznych,
zajmujących się w ramach swych badan tematyką medyczną lub
problematyką istotnie związaną z rozwojem medycyny i poszczegolnych
dyscyplin medycznych. Krajowa Reprezentacja Doktorantow była jednym z
honorowych patronow tej konferencji, w imieniu KRD podczas uroczystego
otwarcia głos zabrała lek. Anna Dąbrowska- przewodnicząca Komisji ds.
Uczelni Medycznych KRD.
Duzy odzew srodowiska naukowego, ponad 100 zgłoszonych
prac, swiadczy o niewątpliwej potrzebie organizowania takich spotkan. Są
one wspaniałym doswiadczeniem dla młodych naukowcow, poniewaz z
jednej strony dają mozliwosc zaprezentowania szerszemu gremium
własnych wynikow badan i nabywania umiejętnosci ich przedstawiania, z
drugiej zas strony dają szansę zapoznania się z tematyką badawczą
kolezanek i kolegow doktorantow z innych osrodkow akademickich. A to
wszystko pod czujnym okiem znamienitych specjalistow z roznych dziedzin
medycyny.
Uczestnicy obradowali w kilku sesjach, ustnych i posterowych:
Sesji Biomedycznej i Nauk Podstawowych, Sesji Klinicznej oraz Sesji
Ogolnomedycznej i Nauk o Zdrowiu. Prezentacje poddane były ocenie
komisji, wręczono wyroznienia i nagrody. Nalezy podkreslic, ze konferencja
nie odbyłaby się, gdyby nie zaangazowanie wielu osob, m.in. Komitetu
Naukowego z Panem prof. dr hab.n.med. Zbigniewem Włodarczykiem na
czele, Komitetu Organizacyjnego z przewodniczącym Panem mgr Maciejem
Nowackim oraz wsparciu władz Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Tego rodzaju inicjatywy nalezy propagowac. Mozna miec tylko
nadzieję, ze takie konferencje staną się cyklicznymi wydarzeniami,
organizowanymi przez wszystkie osrodki medyczne w Polsce.
Anna Dąbrowska

Badanie ankietowe
„Doktoranci 2011” sprawozdanie z prac
W dniach 9 – 11 marca na
Uniwersytecie Gdanskim odbyło się
spotkanie
organizacyjne
zespołu,
ktorego celem jest opracowanie
raportu wraz z rekomendacjami
podsumowującego badanie ankietowe
„Doktoranci 2011”. Badanie było
prowadzone 25 X – 30 XII 2011 za
pomocą serwisu ankietka.pl i wzięło w
nim
udział
2716
osob
reprezentujących większosc osrodkow
akademickich w kraju (za co
serdecznie dziękujemy).
W składa zespołu weszli: Dominik
Bien (Uniwersytet Gdanski), Piotr
Czerwinski (Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszynskiego w Warszawie),
Damian Dudała (Dolnosląska Szkoła
Wyzsza), Ewelina Dyląg (Uniwersytet
Jagiellonski), Andrzej Gierszewski
(Uniwersytet
Gdanski),
Kinga
Kurowska (Politechnika Warszawska),
Robert
Paprocki
(Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszynskiego),
Dominik Suligowski (Politechnika
Warszawska).
Raport będzie się składał z
następujących działow tematycznych:
kształcenie/dydaktyka; nauka; sprawy
socjalne/materialne;
samorządnosc;
administracja wydziałowa/uczelniana;
analiza
porownawcza
regionow/
osrodkow
akademickich;
opis
funkcjonowania
studiow
doktoranckich
na
wybranych
uczelniach.
Zakonczenie prac nad raportem
planowane jest na sierpien 2012 roku.
Dominik Bień

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową
„Pomoc materialna dla doktorantów”
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
i Samorząd Doktorantow Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosic na
I Ogolnopolską Konferencję Szkoleniową „Pomoc
materialna dla doktorantow”, ktora odbędzie się w
Toruniu w dniach 4 – 6 czerwca 2012 r.
Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy w
zakresie
pomocy
materialnej
dla
doktorantow,
wyszkolenie korpusu ekspertow, a takze stworzenie forum
dla osob zajmujących się pomocą materialną, w tym
promowanie tzw. dobrych praktyk.
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie
wyzszym przyniosła pewne ułatwienia, wczesniej
zgłaszane przez srodowiska doktorantow, ale nadal
uczelnie
borykają
się
z
trudnosciami,
ktore mają realny wpływ na efektywnosc pomocy
materialnej. System pomocy materialnej sukcesywnie
poddawany jest kontroli Najwyzszej Izby Kontroli, a takze
ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w ktorych
stwierdza się szereg istotnych nieprawidłowosci.
pomoze

z pomocą materialna, ale takze stworzy szansę
nawiązania
wspołpracy
między
uczelniami
i jednostkami naukowymi, ktorych doktoranci objęci
zostaną pomocą materialną od 1 pazdziernika br.
Podczas konferencji planowane jest podjęcie
takich
zagadnien
jak:
pozyskanie
srodkow
i budowa funduszu pomocy materialnej dla doktorantow;
organy przyznające pomoc materialną; podmioty
uprawnione, czyli status beneficjentow; rodzaje
swiadczen, przesłanki i kryteria; postępowanie w zakresie
pomocy
materialnej;
procedura
odwoławcza;
postępowanie sądowoadministracyjne; odpowiedzialnosc
dyscyplinarna i karna.
W związku z powyzszym zaproszenie do udziału
w konferencji skierowane jest do osob zajmujących się
pomocą materialną dla doktorantow – przede wszystkim
doktorantow. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc kazda
jednostka moze maksymalnie delegowac dwie osoby
(decyduje kolejnosc zgłoszen). Szczegołowe informacje
(w tym terminarz, opłaty): www.fpm.umk.pl

W ocenie organizatorow konferencja nie tylko
zgłębic
problematykę
związaną

Jacek Pakuła

Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich" w tym roku gościnnie w
Bydgoszczy
Rada Doktorantow Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego i Warszawskie Porozumienie Doktorantow wraz
z Krajową Reprezentacją Doktorantow i Radą Doktorantow
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zapraszają
do udziału w piątej juz, konferencji z cyklu "Model
funkcjonowania studiow doktoranckich". Największa
ogolnopolska konferencja samorządow doktoranckich
odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Bydgoszczy, a jej
tematem będzie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyzszym”.
Uczestnictwo w konferencji to okazja do dyskusji
nad wizją studiow III stopnia w swietle nowej ustawy.
Formuła spotkania będzie opierała się na panelach
dyskusyjnych, do ktorych zostali zaproszeni eksperci z

Nabór do Komisji
Prawnej Krajowej
Reprezentacji
Doktorantów

dziedziny szkolnictwa wyzszego. Wymiana doswiadczen i
mysli oscylowac będzie wokoł zagadnien takich jak model
kształcenia, finansowanie studiow doktoranckich oraz
badan, akredytacje, studia doktoranckie w Instytutach
Polskiej Akademii Nauk, oraz samorządnosc.
Osoby zainteresowane tematem konferencji
zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
Warszawskiego
Porozumienia
Doktorantow
(www.wpd.waw.pl , zakładka "Konferencja").

Przy
Krajowej
Reprezentacji
Doktorantow, jako organ doradczy, działa
Komisja Prawna. Odpowiada zarowno na
indywidualne zapytania doktorantow/
samorządow doktoranckich, jak i opiniuje
akty prawne dotyczące szkolnictwa
wyzszego.

Lena Wojewódzka
Krzysztof Budka

Wszystkie
osoby
chętne
do
wspołpracy proszone są o przesyłanie
swoich CV na adres krd@krd.org.pl do
dnia 6 maja 2012 roku, w tytule wpisując
Komisja Prawna KRD.
Anna Mrozowska

