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w odpowiedzi na pismo ozn. DLP7LS.1201^4.2017 z dnia 18 wrzeinia 2017 r. oraz zgteszanej
potrzeby szerszej konsultacji projektu, a co za tym idzie przekazania ostatecznej opinii w terminie
p6^niejszym, przelozujQ stanowislto Krajowej Reprezentacji Doktorantdw do przedtoionego projelctu
ustawy oraz szczegotowe uwagi do projektu ustawy Pmm o szkolnictwie vrytszym i nauce (wersja z dnia
16wrzeSnia 2017 r.).

Stanowisko zawiera rowniez proponowane zmiany jakie zostaty wypracowane przez doktorantdw
podczas konferBHcji ,Model funkcjonowania studidw doktoranckich", w tym roku odbywaj^cej si^ w dniach 1719 listopada 2017 roku i pt „Model 2.0 - od studidw doktoranckich do szkdl doktorskich", gdzie staraliSmy si^
wypracowad nasz^ wizj^ oraz oczekiwania wdro2enia zmian w systemie ksztaicenia doktorantdw w oparciu
0 ramy zaproponowane w projekcie opiniowanej ustawy. W ramach gmpy zajmuj^cej si^ problematyk^oceny
Srddokresowej wypracowano

kilka bardzo

istotnych w mojej ocenie propozycji zwi^kszaj^icych

transparentno^ oraz jakosc tej^e oceny.

JednoczeSnie w n a w i ^ n i u do rozmowy z dnia 10 listopada 2017 proszQ o umoiliwienie spotkania
ceiem omdwienia stanowisica i uwag oraz mo2liwoSci ewentualnego dodatkowego ich uzasadnienia.

Licz^ na przychylenie si$ do zglaszanych przez Krajow^ Reprezentacja Doktorantdw uvrag oraz
wte^czenie nas w dalsze prace nad aktami wykonawczymi na mozliwie wczesnym etapie celem uzgodnienia
kompleksowej wizji tego obszaru w uzupetnieniu o projekty rozporz^dzeh wykonawczych.
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Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktprantdw
w sprawie projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie

wyiszym

i nauce

Krajowa Reprezentacja Doktorantdw po szerokich konsultacjach ze Srodowiskiem doktorantbw
oraz licznych dyskusjach z satysfakcj^ przyjmuje fakt, \i projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyiszym
i nauce w sposob znacz^cy podejmuje problematyk^ ksztafcenia doktorantow oraz rozwoju miodych
naukowc6w. O zmiany w tym obszarze jako doktoranci postulujemy od lat, cieszymy si^, '\i nasz gtos
zostat ustyszany i liczymy, ie przyj^ty kierunek zostanie zachowany w dalszych pracach nad projektern.

Bliskie

nam przyj^te zato2enia kierunkowe, w szczeg6lnoSci d ^ e n i e do projakoSciowych

zmian w systemie szkolnictwa wy2szego oraz systemowa poprawa sytuacji doktorantdw. Cieszy nas
tak2e otwartoSd Ministerstwa Nauki j Szkolnictwa Wy2szego na konstruktywnq wsp6tprac^ w zakresie
Scie2ek do osi^gania tych wsp6lnie uzgodnionych celow reformy. Za n i e z b ^ n e uwalamy stworzenie
mtodym naukowcom warunkdw do skupienia si^ na ich pracy badawczej oraz zmiany obecnego modeiu
ksztatcenia. Tworzenie tych warunkdw musi wi^zad

z jednej strony z powszechnym systemem

stypendialnym zapewniajc}cym Srodki do utrzymania s i ^ doktorantom, ale jednocze&nie zenvanie
z akceptacj^ nisklej efektywnoSci studi6w doktoranckich poprzez masow^ rekrutacj^ oraz znikom^
weryfikacj^ post^pbw.

Przytqczamy s i ^ do apeli Srodowiska akademickiego o zwi^kszenie finansowania szkolnictwa
wy2szego i nauki, kt6re jest jednym z niezb^dnych warunkdw sukcesu reformy w postaci poprawy
pozycji polskich uczeini w warunkach mi^dzynarodowej kbnkurencji. Srodki te

niezb^ne do

prowadzenia badah stanowiqcych istotny wkfad w Swiatow^ nauk^, a tak2e do tworzenia warunkdw
koiikurencyjnoSci kahery naukowej w zestawieniu z rozwojem zawodowym

poza uczelniq. Bez

mo2liwoSci utrzymania najlepszych studentdw, czy doktordw na uczelniach i prizyci^gania naukowcdw
z zagranlcy polska naukia nie odniesie tak oczekiwanego spektakularnegb sukcesu.

W apelach o zwi^kszenie Srodkow nie nale2y jednak zagubii^ niezb^dnej w naszej ocenie
refleksji zwl^zanej z potrzeb^ poprawy szeroko rozumianego zarzqdzanla uczelniami i jednostkami
naukowymi. Dostrzegamy t^ potrzeb^ zardwno pod kqtem wlaSciwego i efektywnego gospodarowania
Srodkami, jak i polityk^ kadrow^, czy te2 zarz^dzania procesami dydaktycznymi, szczegdinie studiami
doktoranckimi. W naszej ocenie ju2 obecny system prawny pozwala na dobre zorganizowanle wielu
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aspekt6w, a kultywowahie ztych praktyk niejednokrotnie wynika z przywr^zania do znanego schematu
dzialania i braku systematycznej ewaluacji funkcjonowania jednostek naukowych j uczeini oraz ich
dostosbwywania sr^ do zmiehiaj^cego s i ^ otoczenia.

Apelujemy zatem o dalsze procedowanie prac nad przedtoionym projektem ustawy Prawo
o szko!nictwie wyiszym

i nauce stanowj^cym vy naszej ocenie material o wtaSciwie przyj^tych

zab2eniach zmian kierunkowych, z ktqrymi sii^ zgadzamy. Jednocze^nie przedkfadamy nasze
szczegdfowe uwagi do proponowanych przepis6w praz liczymy na dalszy udziat w konsultacjach
ostatecznego ksztaftu reformyTwt^czen|e nas na moiliwie wczesnym etapie w prace nad projektami
aktow wykonawczych niezb^dnych do uzupefnienia pczeklwanego pbrazu nowego systemu szkqtnictwa
wy2szego i nauki.
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Szczeg6lowe uwagi KrajoweJ Reprezentacji Doktorant6w
do projektu Ustawy Prawo o szkolnlctwie

wyiszym

i nauce

Dokument ten jest uzupetnieniem do Stanowiska Krajowej Reprezentacp Doktorantdw w sprawie
projektu ustawy Prawo o szkotnictwie wyiszym i nauce przyj^tego przez Zarz£|d Krajowej Reprezentaqi
Doktorantow.

Przyj^to odniesienia do poszczegotnych przepis6w ustawy w kolejnosci wyst^powania artykutow
wprojekcie ustawy. Na kohcu poruszono kwestie, ktdre nie znalazty si$ w projekcie ustawy, a w ocenie
Krajowej Reprezentacji Doktorantbw powinny zosta6 r6wnje2 przewidziane w ustawte.

Uczelnie
/.

Art. 20. ust. 1

W sMad rady uczeini wchodzi:
1) 6 lub 8 cztonkdw powotywanych przez senat;
2) przewodniczqcy samorzqdu studenckiego.

Niezb^dne jest uwzgl^dnienie Srodowiska doktorantOw w proponowanym przez projekt
ustawy nowym organie uczeini, ^. w radzie uczeini. Postulat ten wysuwamy z petnq dwiadomoSciq lywej
dyskusji w Srodowisku naukowo-akademickim oraz rozd^wi^ku w rekomendacjach r62nych uczestnikdw
konsultac^i i dyskutant6w w tymte Srodowisku na temat sMadu i samej istoty tego organu.

W ramach ^Ate&ciwo&d Krajowej Reprezentacji Doktorant6w stawiamy wyrainy i mocny
postulat uwzgl^dnienla Srodowiska mtodych naukowc6w w sk^dzie rady uczeini. To rozwOj mtodej
kadry naukowej powinien by6 w du2ej mierze priorytetem uczeini, a mtodzi naukowcy

grupq

najt)ardziej zainteresowanq rozwojem ich uczetni, bo niejednokrotnie w i ^ q z niq dhjgoletnie nadzieje.
JednoczeSnie problemy na wczesnym etapie kariery

znaczqco inne ni2 te to2same dia profesury

z dorobklem naukowym. Naleiy tak2e zwrOcid uwag^, 2e tak jak wykluczenie przepisu gwarantujqcego
przedstawiciela studentom wykluczy ich z decyzyjno&d tego gremium, tak brak ustawowej gwaranqi dla
mtodych naukowcdw rOwniel realnie eliminuje ich z rady uczeini. Podkre&li£ nale2y, 12 pnsjektowana
ustawa zakfada natomiast nowe rozumienie definlcjj mtodego naukowca, ktOrym ma byt osoba, kt6ra
Jest doktorantem i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopieh doktora i od jego uzyskania nie
u p t y n ^ 7 lat.' (vide: art. 356 ust. 2 projektu ustawy).
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Wobec powy2szego uzasadnionym staje si^ postulat przewidzenia w skladzie rady uczeini
przedstawiciela miodych naukowc6w. Szczeg6ty mechanizmu wylaniania tej osoby regulowatby statut
uczeini, co byloby sp6jne z gtbwnq tendencjq projektu ustawy.

II.

Art. 26 ust. 1. oraz art. 31 ust. 3.
Proponowany przepis art. 26 ust. 1 projektowanej ustawy stanowi: "Skiad kolegium elektordw

w uczeini publKznej oraz tryb wyborv jego cztonkdw okre&la statut, przy czym nie mniej nil 20% skiadu
stanowiq przedstawicieie studentdw i doktorantdw. Lkizb^ studentdw i doktorantdw ustala s/9
proporcpnalnie do liczebnoici obu tych grup w uczeini." Analogiczna regulacj^ zawiera propozycja
przepisu art. 31 ust. 3 projektowanej ustawy 0 brzmieniu 'Studenci i doktoranci wybierai^ ze swojego
grona czk)nk6w senatu, ktdrzy stanowi^ nie mniej nii 20% skfadu senatu. Lk:zb^ studentdw i
doktorantdw ustala

prvporcjonalnie do liczebno&ci obu tych grup w uczeini."

Proponujemy doprecyzowanie przepis6w okredlajqcych sklad senatu uczeini oraz sktad
kolegium elektordw analogicznie do obecnie obowl^uj^cych, poniewal mechanizm proporcjonalnoSci
nie gwarantuje reprezentacjl doktorantdw skladzie kolegium elektordw, jeleli rachunek matematyczny
wskazywalby reprezentacja doktorantdw w liczbie osdb 0 wartoSd poni2ej 0,5. Podstawowq metodq
zaokrqglania liczby rzeczywistej do liczby calkowltej jest zaokrqglanie w ddl. Fakt ten mdglby
spowodowad brak reprezentacji jednej z grup spolecznoSci akademickiej w najwa2niejszych cialach
reprezentatywnych Srodowiska akademicklego uczeini.

Maiac powvteze na uwadze proponuiemv:

1) przepisowi art. 26 ust. 1 projektowanej ustawy nadad brzmienie "Skfad kolegium elektordw
w uczeini publicznej oraz tryb wyborujego czlonkdw okre&la statut, przy czym nie mniej nii 20%
skfadu stanowi^ przedstawicieie studentdw i doktorantdw. Liczby studentdw i doktorantdw
ustala s/9 proporcjonalnie do Ik^zebnoSci obu tych grup w uczeini, z tym ie

studenci

i doktoranci 59 nprezentowarti co n^jmnlej pizez Jednego przedstawicieie kaidej 2 tych
grup."
2)

przepisowi art. art. 31 usL 3 projektowanej ustawy nadad brzmienie "Studenci i doktoranci
wybieraj^ ze swojego grona cztonkdw senatu, ktdrzy stanowi^ nie mniej nii 20% sMadu senatu.
Liczby studentdw i doktorantdw ustala s/9 proporcjonalnie do liczebno&ci obu tych grup
w uczeini, 2 tym ie studenci i dolrUtranci s^ reprBzentowani co najmniej przez jednego
pr2edstawieiela kaidej z tych grup."
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Stopnie I tytul w systemie szkolnictwa wyiszego I liauki
III.

Art. 1 7 7 u s t . 4 .
Opiaty nie pobiera sif w uczeini. uczeini federacyjnej, instytucie PAN, instytucie badavifczym.

mi^dzynamdowym instytucie od osoby, ktdra ukoiiczyfa ksztalcehie w szkole doktorskiej.

Przepis mo2e sugerowa£ jakoby osoba, ktdra ukohczyta ksztalcenie w szkole doktorskiej byta
zwolnlona z wszelkich optat w post^powaniach o nadanie stopnia, w tym habilitacji. Wydaje si^, 2e
intencjq oraz stusznym jest wykluczenie optaty jedynie w zakresie post^powanie w sprawie nadania
stopnia doktora, stqd poni2ej propozycja modyfikaqi tego przepisu.

Propozvcia modvfikacN:
Art 177 ust 4.
Opiaty 20 post^powanle w apnwle

nadania stopnia doktora nie pobiera si^ w uczeini,

uczeini federacyjnej, instytucie PAN, instytucie badawczym, m'^dzynarodowym instytucie od osoby,
ktdra ukoiSczyla ksztalcenie w szkole doktorskiej.

IV.

Art. 179
2. Wynagrodzenie promotora wynosi250% minimalnego wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie cztonka komisji habiiitacyjnej wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, a

w przypadku gdy peini on funkcj^ jej przewodnicz^cego lub sekretarza -

100% minimalnego

wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust. 2 i 4, wyplaca sif po zako6czeniu post^powania w
sprawie nadania stopnia.

Proponuje si^ rozbicie ust 5 na dwa i zastr7e2enle, 2e wynagrodzenie promotorowi przystuguje
w momencte nadania stopnia doktora. Nale2y zaznaczy£, 2e zakortczenie post^powania w sprawie
nadania stopnia mo2e nast^pid z wynikiem nienadaj^cym stopnia. W takim przypadku wynagrodzenie
w ocenie KRD nale2ne jest recenzentom oraz komisji, ale nie promotorowi, ktdry nienale2ycie wykonal
swojq prac^ w zakresie sprawowanej opieki.

Propozycja modyfikacii:
Art 179
5. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 wypfaca si^ po zakoficzeniu post^pdwania
w sprawie nadania stopnia, w wyniku ktdrego psobie ubiegaj^cej si§ stopiei) doktora zostal on nadany. .
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6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 4, wyplaca s/9 po zakohczeniu post^powania
w sprawie nadania stopnia.

Nadawanie stopnia doktora
Popieramy zwi^anie

uprawnlert

do nadawania stopnia doktora z jako&ciq

badart

prowadzonych w jednostce. Obecny system powi^ania uprawnieh ze wskainlkami kadrowymi
powoduje wychowywanie kolejnych pokolert badaczy w oderwaniu od badart lub w oparciu o nisklej
jako&cl badania. Jednocze£nie nale2y zauwa2y6,2e jednostki z najni^szymi kategoriami nie s^ w stanie
zagwarantowad Srodkdw na badania dia doktoranta, co dodatkowo czyni proces nieefektywnym,
a klerowanie Srodkbw publicznych na stypendia dIa doktoranta w takiej jednostce mamotrawieniem i tak
ograniczonych pieni^dzy. Zwracamy uwag^, 2e w tak zdefiniowanym systemie uprawniert niezb^ne
jest odpowiednie zabezpieczenle interes6w doktorantdw w przypadkach utraty uprawniert do nadawania
stopnia doktora i prowadzenia szkdt doktorskich przez podmioty doktoryzujqce w wyniku obniZenia ich
kategorii pontiej wymaganego B+.

V.

Art. 181 ust 1 pkt 2
Art. 181. 1. Stopiei) doktora nadaje s/9 osobie, ktdra:
2) uzyskata efekty uczenia s/9 dIa kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia

si^ w zakfBsie znajomo&ci nowoiytnego j^zyka obcego

potwierdzone certyfikatem po&wiadczajqcym

znajomoSd tego j^zyka na pozmmie biegk)&ci j^zykowej co najmniej CI;
Krajowa Reprezentacja Doktorantdw mocno wspiera dziatania dq2qce do podnoszenia
kompetencji

j^zykowych kadr

naukowych, a

przez

to

zwi^kszenle szans

na skuteczne

umi^dzynarodowienie polskiej nauki. Dobre kompetencje j^zykowe mogq wplywad na przyszloSd
polskiego szkolnictwa wy2szego i nauki poprzez publikacje w j ^ y k u obcym, prowadzenie zaj^d
dydaktycznych w j^zykach obeyed, czy prezentacje konferencyjne na wysokim poziomie naukowym
oraz j^zykowym. DIatego postulujemy o zapewnienie rdwnieZ, aby znaJomoSd j ^ y k a potwierdzana byta
certyfikatem wydanym przez instytucje o odpowiedniej renomie, by nie wypaczyd celu jakim jest wymdg
biegtej znajomo&ci j^zyka obcego przez stworzenie instytucji wydajqcej takowe certyfikaty dIa os6b nie
postadajqcych wymaganych kompetencji.

Proponujemy uzupelnienie tego przeplsu 0 dalszy ci^g zdania w brzmieniu .wydanym przez
instytucje uj^t^ w wykazie okreSlonym w przepisach wydanych na podstawie

W miejsce

^
o

wielokropka naleZatoby wstawld numer odpowiedniej jednostki redakcyjnej przeplsu delegujqcego

^

uprawnienia dIa ministra wtaSciwego do spraw szkolnictwa wyZszego i nauki do okre&lenia, w drodze
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rozporz^dzenia, wykazu instytucji, ktOre bytyby uznawane jako instytuqe wydajc|ce certyfikat
potwierdzajqce znajomoS£ nowD2ytnego j^zyka obcego na poziomie bjegto&ci j^ykowej co najmniej
C I , 0 ktOrym mowa ^ S n i e w przepis art. 181 ust 1 pkt 2 projektowanej ustawy. Naturaln^ jednostkq
redakcyjnqbytbynowy przepisart 260ust Szewzgl^unasystematyk^odeslartwprzepisleart 181
ust. 1 projektowanej ustawy, w tym miejscu jedynie sygnalizujemy mo2liwo^ takiego r o z w i ^ n i a .

Do rozwa2enia pozostaje koncepcja ograniczenia w ramach^ tej regulacji j^zyka obcego
nowo2ytnego do j ^ y k a obcego nowo2ytnego o z a s i ^ u mi^dzynarodowym, czyll do tzw. j^zykbw
kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpartski, rosyjski). Implementacja takiegp pomystu
mb2e byd motywowana uznaniem za mato praktyczne w popularyzowaniu hauki poshjgiwanie si^
j^zykami o mniejszej skalj powszechnoSci.

Zaznaczyi nale2y, 2e przystqpiertie do takiego egzaminu z raqi wymogu pbsiadania
certyfikatu do wszcz^da procedury nadania stopnia doktora powinno by£ finansowane w ramach
ksztatcenia w szkole doktorskiej przynajmniej w zakresie jednego przyst^pienia do egzaminu.

VI.

Art. 182. ust. 3
Rozpraw^ doktorskq mote stanowid praca pisemna, w tym zbjdr qpublikowanych artykuidw

naukowych, praca projektowa, konstrukcyjria, technologiczna, wdroieniowa lub artystyczna, a takie
sarriodzielna i wyodr^bnmna cz^^d pracy zbiorowej.

W naszej ocenie nie ma podstaw do odejSda od wymogu powi^ania tematycznego
opublikowanych artykutdw naukowych. Nawet przy zalo2enlu interdyscyplinamego doktoratu niezb^ne
jest p o w i ^ n i e

tematyczne prowadzonych badart, diatego trudno znale26 uzasadnienie dla

umo2liwienia nadania stopnia doktora w oparciu o niepowi^ane tematycznie artykuty naukowe.

Propozvcia modvfikacii:

Art. 182. usL 3
Rozpraw^ doMorskq moie

stanowni praca pisemna, w tym zbidr opublikowanych

powi^zanyeh tematycznie artykutdw naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologKzna,
wdruteniowa lub artystyczna, a takie samodzielna i wyodr^bnmna czf&C pracy zbiorowej.
id
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Art. 185. ust. 6
Promotorem nie moie byC osoba, ktdra w okresie ostatnich 5 lat sprawowala opiek^ nad

przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 3 osoby ubiegaj^ce si^ o nadanie stopnia doktora, ktdre
nie uzyskatypozytywnych recenzji, o ktOrych mowa wart. 166 ust. 1.
W systemie szkolnictwa wy2szego niezb^dne jest przewidzenie mechanizmu pozwalaj^cego
na eliminowanle promotor6w, ktOrzy nie przykladajq si^ do wypetnlania swoich obowi^Ow nale2ycie
lub nie maj£i niezb^dnych kompetencji do tego by wsp6(pracowa£ z mfodymi badaczami i nie rozwijajq
ich. Niestety zaproponowany przepis ma charakter fasadowy i w naszej ocenie b^dzie martwym
przepisem ograniczajqcym sr^ do pojedynczych przypadkdw promotordw tak dalece nie znajqcych
materii ustawy, by dopu&cid do jego zastosowania. Wystarczy majqc dwie osoby ubiegaj^cych si^
o nadanie stopnia doktora bez pozytywnych recenzji nie wyda(i kolejnemu doktorantow! pozytywnej
opinii b^d^cej wanjnkiem do w s z c z ^ a procedury nadania stopnia doktora zgodnie z art 184.

ProDozvcia modvfikacii:

Art. 185 ust. 6. Promotorem nie moie by6 osoba, ktdra w okresie ostatnich 5 lat:
1) byla promotorem 5 doktorantdw, ktdrzy zostali skre^eni z listy doktorantdw z powodu
negatywnego wyniku oceny Srddokresowej zgodnie z Art. 198 ust. 1. pkt 1;
2) byfa promotorem 3 doktorantdw, ktdrzy pomimo pozytywnej oceny &rddokresowej, o ktdrej
mowa wArt. 197 ust.2 zostali skre&leni z listy doktorantdw z powodu niezloienia rozprawy
doktorskiej zgodnie z Art. 198 ust. 1 pkt 2;
3) sprawowala opiek^ nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 3 osoby ubiegaj^ce
si^ o nadanie stopnia doktora, ktdre nie uzyskaty pozytywnych recenzji, o ktdrych mowa
wart. 186 ust. 1.

W ocenie Krajowej Reprezentacji Doktorantdw taki przepis ustawowy b^dzie mial pozytywny
wptyw na kilka niezwykte istotnych aspektdw zaprojektowanego systemu ksztatcenia doktorantdw oraz
Sde2ek kariery naukowej, a mianowicie:

1) zwi^kszy

szans^

eliminowania

ziych,

nieefektywnych

promotorOw

z

systemu

i mamotrawienle 6rodk6w publicznych w tym zakresie;
2) wzmocni

wag,

oceny

4r6dokresowej

ograniczai^c

d^enie

poWaillwego

^

przepuszczania doktorantdw nie posiadaj^cych dorobku, ani potencjatu do zrealizowania

n

doktoratu w termlnie zato2onym w indywidualnym planie badawczym lub przedhi2onym

^

o maksymalnie 2 lata zgodnie z Art. 199. ust. 2.;
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3) zwi^kszy szans^ na rzeteinq opiek^ promotorskq nad doktorantem i Swiadome
podejmowanie si^ promotorstwa poprzez z jednej strony wsparcie doktoranta w pracach
niezb^dnych do przygotowania si? do oceny drddokresowej, a jednoczeSnie wzmocni
reainq ocen^ post^pdw doktoranta, poniewa2 dopuszczanie osdb nie robiqcych post^pdw
do etapu oceny Srddokresowej b^dzie grozito konsekwencjami dia promotora;
4) zwi^kszy Swiadome kaztattowanie polityki reknjtacyjnej podmbtu prowadzqcego szkot^
doktorskq uzale2nione od obci^enia potencjalnych promotordw oraz posiadanych
mo2liwoSci wsparcia badari naukowych doktorantdw i 6rodk6w na nie;
5) nie odbije si^ negatywnie na promotorze decy^a 2yciowa doktoranta w postaci rezygnaqi
ze szkoly doktorskiej, o ktdrej mowa w Art 198 usL 1 pkL 3, na ktdrq promoter mo2e nie
mie£ 2adnego wptywu.

W ocenie Krajowej Reprezentacji Doktorantdw

nale2y podkreSli£, 2e dobra ocena

firddokresowa powinna byd ostatecznym sitem weryfikujqcym potencjat doktoranta i mo2liwoSci
realizacji przez niego doktoratu w termlnie z dopuszczalnym przepisami dwuletnim marglnesem bl^u
na przedhj2ajqce SIQ badania lub nieprzewidziane okollczno&ci opd2niajqce zakortczenie badart
i przygotowanie rozprawy. Je2ell doktorant zostal dopuszczony do finaltzacji doktoratu i proces ten nie
zakohczyt si^ sukcesem pomimo wzrostu wysokodd stypendrum pozwalajqcego na utrzymania si^
i skupienie na doktoracie, to winy nale2y upatrywad w nlenale2ytej optece promotorskiej lub zlym
funkcjonowaniu podmiotu doktoryzujqcego. Sprzedwiamy si? rdwnie2 tworzenlu systemu, w ktdrym
ocena Srddokresowa b^dzle pierwszym momentem rzetelnej weryfikaqi tego, czy czlowiek

Ksztalcenie doktorantdw
Krajowa Reprezentacja Doktorantdw od lat zgtasza postulaty w zakresie ksztatcenia
doktorantdw zgpdnie z naszym stanowiskiem oraz majqc na wzgl^zie liczne dyskusje dotyczqce
oczekiwart Srodowiska doktoranckiego nale2y ode\tt od postrzegania doktorantdw jako studentdw,
a tym samym III stopnia studidw jak studidw I czy II stopnia. Ustawa w tym zakresie daje ogromnq
swobod? CO z jednej strony pozwala oczekiwad realizacji naszych postulatdw przez uczelnie, jednak
poza zdefiniowanq w niewielkim stopniu ewaluacjq szkdl doktorskich, brak narz^dzi w jaklkolwiek
sposdb gwarantujqcych rzetelne przygotowanie programdw ksztatcenia wspierajqcych proces
przygotowywania rozprawy oraz rozwdj kompetenqi doktoranta jako mtodego badacza oraz
pozwalajqcych odnale2d si? w przyszto&d na pozauczelnian^ rynku pracy. Ustawa w takim ksztafde
bez rozporzqdzert w zakresie finansowania oraz ewaluaqi szkdl doktorskich jest poczqtkiem, a nie
kortcem realnej zmiany systemu ksztatcenia doktorantdw. Liczymy na kontynuaq? wspdfpracy w tym
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zakresie przez Minlsterstwo Nauki i Szkolnictwa yVy^iszego oraz Inne podmioty przedstawiclelskie
szkolnictwa wyiszego.

VIII.

Art. 193.

1. Ksztaicenie doktorantdw odbywa si^ w szkole doktorskiej.
2. Szkola doktorska jest zorganizowan^ forwq ksztaicenia doktorantdw w co najmniej 2 dyscyplinacft,
o ktdrych mowa w ust. 3 tub 4.

Rewolucyjna zmiani^ w obszarze ksztaicenia doktorantdw jest wprowadzenie szkdl
doktorskich w miejsce studidw doktoranckich. Ogdiny kremnek, ktdry ma przynleSd zmiana ustawowa
oraz idqca za tym filozofia oceniamy pozytywnie, ale jednocze&nie w tym miejscu wskazujemy, Ze
w naszej opinii na gruncie nowej ustawy warto rozwaZyd pewne zafo2enia dIa nowej konstrukcji.

PodstawDwq wqtptlwo£clq, ktdra powstaje jestxharakter szkoly doktorskiej, tj. czy jest ona
jednostkq organizacyjnq, czy jest ona fomi£| ksztaicenia. W cytowanym art. 193, ust. 2 uZyto
sformubwania ,sz/ro/a doktorska jest zorganizowan^ form^ ksztaicenia' co z jekJnej strohy wskazuje na
form^ ksztateenia, ale z driigiej na wskazuje na form^ qrganizacyjnq. Proponujemy zdefiniowanie szkoty
doktorskiej jako jednostki podmlotu doktoryzujqcego odpowiedzialnej za ksztalcienie. Formg ksztatcenia
natomiast powinien byd program doktorski Oak Krajowa Reprezentacja Doktorantdw wskazywala we
wczeSniejszych etapach wst^pnych konsultacji), ktdry bytby prowadzony w ramach szkoty doktorskiej.
W ramach jednej szkoty doktorskiej mdgtby byd prowadzony oczywiScle wi^cej nizjeden program szkoly
doktorskiej. Jest to nie tyiko zwi^ane z wymogiem minimum dwdch dyscyplin, co w sposdb naturalny
wymusza wi^cej niz jeden program doktorski w szkole doktorskiej, ale takie doSd powsizechnie
spotykan^ praktykq w zachodnioeuropejskich strukturach.

Za bieZ^ce zarz^dzanie programern doktorskini i za sprawowanle nadzoru merytorycznego
nad jego przebiegiem powinien odpowiadad kierownik prqgramu doktorskiego, ktdry bytby anajogicznq
funkcjq (stanowisktem) do kierbwiiika studidw doktoranckich w rozumleniu obowi^ujqcej dzisiaj
ustawy. W naszym odczuciu zagwarantowanie takrej kontynuacji instytucjohalnej jest potrzebne,
pontewaj: kierownicy studidw doktoranckich to

bardzo

wa2ne

ogniwa

obecnego systemu,

niejednokrotnie rozwi^uj£|cy potencjalne spory, czy b^dqcy wsparciem doktoranta rdwnolegle do jego
opiekuna naukowego/promptora w zakresie doboru programu ksztaicenia. Kierownik programu
doktorskiego powinien byd powotywany (i odwolywany) przez rad^ szkoty doktorskiej. Rada szkoty
CO

doktorskiej jest organem nieprzewidzianym projektem ustawy, ale w mySt jej zau^nia do aiitonomii

n

podmiotdw doktoryzujqcych - niezabronionym. Proponujemy jednak wymuszenie regulacjg ustawow^

C/3

instytucjonaliziacj^ kolegialhego organu, ktdry sprawowalby nadzdr nad ogdlnq organizacjq programdw
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doktorskich i szkoly doktorskiej, w ktdrej te programy doktorskle b^d^ realizowane. W szkolnictwie
wytszym powierzanie organom

kolegialnym kompetencji o charakterze nadzorczo-kontrolno-

rewizyjnym jest dobrq praktykq, ktdra pozwata na koherentne (a czasem konsensualne) podejmowanie
decyzji w sprawach dotyczqcych wi^cej niz jednej grupy interesariuszy.

Jednoczednie n a l e ^ zauwa2yd, ie kwestia wprowadzenia Rady Szkoty Doktorskiej z racji
deflniql same] szkoty, ktdra mote wykraczad poza obr^b jednej uczeini, czy te^ jednostki naukowej
w naszej opinii sprawia, ie nasz postulat w znacznej mierze nie stol w sprzeczno&ci z fllozofl£| ustawy
mdwiqcej o autonomii uczeini w zakresie kreowania swoich struktur wewn^trznych. Naleiy rdwnie2
zauwa2yd, ie obszar ksztalcenia doktorantdw jest szczegdinie istotny oraz podnoszony w tejle
reformie, koniecznoSd jego gruntownej przebudowy podkreSlana dott powszechnie, a co za tym idzie
nalely w szczegdtny sposdb zabezpieczyd reainq zmian^ w tym obszarze.

W szkole doktorskiej interesariuszami b^dq nie tyiko doktoranci, ale tak2e pracownicy
odpowiedziaini za ksztalcenie doktorantdw oraz mtodzi naukowcy posiadajqcy stopieh doktora, ktdrzy
cz^sto prowadz^ blrsk^ wspdlprac^ badawczq z doktorantami i posiadajq aktualne spojrzenie na
probfematyk^ doktoranckq z perspektywy osoby, ktdra jest po pbmyilnym zakor^czeniu prbcedury w
sprawie nadania stopnia doktora, co sitq rzeczy stwarza wi^kszy obiektywizm w wydawanych ocenach.
Szczegdtowy sklad rady szkoty doktorskiej powinny regulowad wewn^trzne przepisy podmlotu
doktoryzujqcego, natomiast proponujemy, by projekt nowej ustawy przewidywat reprezentaqe
doktorantdw w sktadzie rady doktorskiej w liczbie nie mniejszej ni2 odpowiadajqcej 30% wszystkich
cztonkdw rady szkoly doktorskiej oraz dodatkowo wspomnianych miodych uczonycti (np. do 7 lat po
doktdracie) rdwnie2 w liczbie nie mniejszej ni2 30%. To w naszej opinii mote dad 6wiete spojrzenie oraz
znaczqcy wptyw osobom, ktdre majq korzystad z oferty takiej szkoty doktorskiej (doktorantdw) oraz tych,
ktdrzy Swiete po zdobyciu doktoratu mog^ w najfepszym stopniu ocenid to o jakle elernenty wartp
uzupelntd proces ksztalcenia, by stal si^ lepszy I efektywniejszy.

Podkre&lld nalety tak2e, te szkota doktorska odpowiada za program ksztah»nia, nie
natomiast za nadawanie stopni doktora w myil projektu ustawy, diatego te2 szczegdinie istotny jest
wptyw mtodych naukowcdw na jej oferty oraz sposdb funkcjonowania (warto, aby oferowata rdwnie2
pewne zaj^cia udoskonalaj^ce warsztat i kompetencje badawcze rdwnie2 uczonych posiadajqcych
stopierS doktora oraz szkolenia wspierajqce promotordw), nie powinno si^ natomiast oddawad
zarz^dzania tym tworem jedynie do&wiadczonemu oraz utytulowanemu gremium naukowemu.
CD

c
2
CO

ul. Koszykowa 60/62 Ibk. 11, 00-673 Warszawa
sekretariat@krd.edu:pl, www.krd.edu.pl
tel. (+48)791 134 009

Krajowa
Reprezentacja
Doktorantow
IX.

ICRD

Art. 195. ust. 2.

Rekrutacja do szkoly doktorskiej odbywa si^ w drodze konkursu na zasadach okre&lonych przez organ,
0 ktdrym mowa w art. 173 ust. 1.

Za zasadne uwalamy okreSlenie wymogu zaopinipwania zasad przeprowadzanego konkursu
w ramach rekrutacji do szkoty doktorskiej przez wta&ciwy organ samorzqdu doktorantdw. Opinia
przedstawicieli doktorantdw,

ktdrzy

doSwiadczyli procedury rekrutacyjnej

mo2e

byt

bardzo

wartodciowym materiatem w zakresie podejmowania decyzji o zasadach; rekrutacji kolejnych
doktorantdw.

Propozvcia korektv:

Art. 195. u s t 2.
Rekrutacja do szkoty doktorskiej odbywa si^ w drodze konkursu na zasadach okre^ohych przez organ,
o ktdrym mowa wart. 173 ust. 11laoplnlowanychprzez

X.

vrlaiciwy organsamorzqdu

doktorantdw.

Art. 196. ust. 1.

Ksztahenie w szkole doMorskiej trwa od 6 do 8 semestrdw.

Pragnqc podkre&li6 kohiecznoS£ odmiennej filbzofli oraz mySlenia o ksztalceniu w szkotach
doktorskich od sposobu prganizacji ksztatcenja na I i II stopniu studidw za.zasadne uwa2amy bkres
ksztatcenia w szkole doktorskiej zdefiniowaC w latach, nje za& semestrach. W opinji krajowej
Reprezentacji Doktorantdw hale2y odejSt^ od semestralnych zaj^d, a organizowa£ pewne bloki
zaj^dowe, byd mo2e wprowadzidelementy szkdt letnich doktoranckich, to pozwbli rdwnie2 ha znaczhie
tatwiejsze zaanga2owanie czotowych krajowych i zagranicznych profesqrdw w proces ksztatcenia
doktorantdw. Zhacznie tatwiej zaprosi^ Swiatovrej slawy osob^ na tygodhiowy cyki wykladdw niz
semestralny przedmiot. Dodatkowo pewne w naszej ocenie wskazahe kompetencje np. w zakresie
pozyskiwania Srodkdw grantowych powinny by^przewidziane w prpgramie ksztatcenia, ale opjerad si^
o kilkugddzinne warsztaty dedykowane dIa konkretnych kdnkursdw/irddet finansowania.

Propozvcia korektv:
Art. 196. u s t 1.
Ksztatoenie w szkole doktorskiej tnva od 3 do 4 lat

o
to
c
2

CO
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Art. 196. ust. 5.

Program ksztah^enia moie przewkiywad odbywanie praktyk zawodowych w fonnie prowadzenia zaj^d
lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczjajqcym 90 godzin dydaktycznych
rocznie.

Wa2ne jest rdwniei odpowiedzialne uregulowanie praktyk dydaktycznych odbywanych przez
doktorantdw. Wychodzimy z zato2enia, 2e dobrym rozwi^aniem jest wprowadzenie mechariizmu
niepozwalajqcego na regulame obartzenie doktoranta obowi^iem odbywania praktyk dydaktycznych
w wymiarze 90 godzin rocznie, czyli przewa2nie sumarycznie 360 godzin w toku ksztatcenia w szkole
doktorskiej. Uwa2amy, 2e majqc na wzgl^dzie tworzenie warunkdw do odpowiedniej j a k o ^ dydaktyki
doktorant nie powinien byd o b a n ^ n y zaj^iami ju2 w pienivszym roku szkoty doktorskiej. Na tym etapie
powinien opracowad indywiduatny plan swojej pracy (w dqgu 6 m-cy zgodnie z art. 197 ust. 1.) oraz
nabyd kompetencje zwiqzane z prowadzenlem zaj^d - odbyd seminarium pedagbgiczne. doksztatcid
si^ na temat nowoczesnych form ksztatcenia, realnie przygotowad do poprowadzenia z a j ^ ze
studentami, od ktdrych niejednokrotnie doktorant jest niewiele starszy lub zna jako kolegdw ze studidw
z mtodszego rocznika.

Z drugiej strony w naszym odczuciu nie powinno rdwnie2 obd^ad si^ nadmiemie dydaktykq
doktoranta kortczqcego ksztateenje w szkole doktorskiej, kiedy to niezb^dny jest czas na pisanie
rozprawy doktorskiej oraz opracowywanie ostatecznych wynikdw badart. Diatego proponujemy przy
maksymalnym progu 90h/rocznie dodatkowy 240 godzin obciq2enia dydaktycznego w calym okresie
ksztatcenia w szkole doktorskiej, by z jednej strony w sposdb naturalny wylqczyd dydaktyk^ na
pienA^zym roku (potencjalne 90h) i umo2liwid obni2enie wymiaru godzin dydaktycznych pod koniec
okresu ksztatcenia w szkole doktorskiej.

Dodatkowo niespodziewanie mo2e to byd rdwnie2 drobny element utatwiajqcy mobilno&d,
poniewa2 wyjazd na sta2 tub wymian^ pozwoli mb2Iiwe obciq2enie dydaktyczne rozto2yd elastyczniej
na caty okres i nie b^dzre to bariera w zgodzie na wyjazd doktoranta po stronie jego jednostki.

Maj^c powy2sze argumenty na wzgl^dzle, za eel stawiajqc sobie tworzenie efektywnego
systemu ksztatcenia doktorantdw

oraz dq2enie do odpowiedniej jako&ci zaj^d dydaktycznydi

prowadzonych przez doktorantdw, proponujemy uzupetnienie projektowanego przepisu art. 196 ust. 5
opiniowanej ustawy o sformutowanie "i nieprzekraczajqcym 240 godzin wtrakde ksztatcenia doktoranta
w szkole doktorskiej".

/<to

I
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Propozvcia korektv:
Art. 196. u s t 5.
Program ksztaksenia mote przewidywad odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia za/pd
lub uczestnlczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczaj^cym 90 godzin dydaktycznych
rocznie I niepr2ekrac2aj^eym 240 god2ln w trakcie ksxtaicenia doktoranta w szJro/e doktorskiej.

XII.

Art. 197. ust. 4.

Ocena &rddokrBsowa Jest przeprowadzana przez komisj^, w sidad ktdrej wchodzq 3 osoby, w tym
1 promoter oraz co najmniej 1 osoba posiadajqca stopieh doktora habilitowanego lub tytui profesora
w dyscyplinie, w ktdrej przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem
prowadz^cym szkoly doktorsk^. Promoter nie mote byd przewodniczqcym komisji.
W

ramach

konsultacji

oraz

dyskusji w

drodowisku

doktoranckim

proponujemy

zoptymalizowanle procedury dokonywania oceny drddokresowej. W naszej ocenie obecnoSd promotora
w sktadzie komisji oceniajqcej jest niezasadna, poniewa2 promoter powinien ocenlad post^py
doktoranta od pocz^tku ksztak:enia w szkole doktorskiej, a ocena Srddokresowa powinna byd ocenq
gtdwnie pracy doktoranta, ate jednoczeSnie w pewnym zakresie tak2e samego promotora i jakoScI
wspdipracy tego zespotu. Rozumiemy ocen^ Srddokresow^ rdwniei jako miejsce skonfrontowania
planu badart, tematykr oraz efektdw dwdch lat prac z osobami, ktdre mogq dokonad wst^pnej recenzji,
wnieSd wktad merytoryczny w dalsze prace, zaprezentowad altematywne idee. Majqc na wzgl^dzie
powy2szq funkcj^ oraz istotnoSd tej oceny i rol^ jakq mote spetnid sugerujemy wytqczenie promotora
ze skladu komisji. Promoter powinien skladad opinl^ na temat doktoranta oraz jego planu i badart,
a tak2e byd w ramach tej oceny osobq wspierajqcq doktoranta i uczestniczqcq z glosem doradczym.
ObecnoSd promotora nie powinna jednak wykraczad poza rol^ dodatkowych wyjaSnieh dotyczqcych
opinii na temat pracy doktoranta, czy tei dyskusji na temat dalszych kierunkdw dzialar^, tak by doktorant
po pozytywnej ocenie Srddokresowej przed komisjq mial jasnoSd co do ewentualnych korekt w swojej
dalszej pracy i ich akceptacj^ przez promotora. Nie chcemy obci^iyt promotora cl^arem obrony
swojego doktoranta, ktdry aspiruje do stopnia doktora i samodzielnoSci naukowej.

Proponujemy rdwnie2 uzupelnienie brzmienie art. 197 ust 4 projektowanej ustawy, ktdry
okreSIa sklad komisji dokonujqcej ocen^ drddokresowq, o zagwarantowanie mo2IiwoSci obecnoSci
doktoranta w roll obserwatora podczas oceny Srddokresowej w szkole doktorskiej. Mo2na rdwniei
zdefiniowad to w ramach osobnego ust^pu. Obsenwator taki mdgtby byd istotnym uczestnikiem oceny

CM

drddokresowej w przypadku podwa2ania przez doktoranta jej przebiegu oraz rzetetnodd. Drugq

n

potencjalnie mo^iwq zaietq takiego reprezentanta byhsby mo2liwe eliminowanie zbyt kole2ertsklch ocen

E
CO

przez komisji oceny &rddokresowej ze wzgl^du na znajomoSci z promotorem.
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Proponujemy nowej jednostce redakcyjnej lub dalszej cz^Sci Istniejqcej nadad brzmienie: "Wpracach
komisji, o ktdrej mowa w art. 197 ust. 4., ma prawo brad udziai w charakterze obserwatora przedstawiciel
samorz^du doktorantdw wyznaczony przez wta&ciwy organ samorz^du doktorantdw iub wskazany
przez ocenianego doktoranta obserwator Osoby te nie mog^ ingerowad w merytoryczny przebieg
procesu oceny Srddokresowej."

Proponowana konstrukcja redukuje elernent dowolnoSd poprzez odwotanie

sj^ do

kompetencji samorzqdu doktorancklego jako umocowanej ustawowo instytucji do reprezentowania
doktorantdw, a jednoczeSnie przewtduje scenariusz zaniechania oczekiwanego dzialania ze strony
samorzqdu (przyczyny takiej sytuacji mogq byd rdlne), czego teoretycznie nie moina wykluczyd:
JednoczeSnie zaIeZy nam by wykluczyd ingerencj^ w przebieg merytoryczny oceny przez osoby
zaproszone przez doktoranta. Zabieg ten ma jedynle byd zabezpreczeniem interesdw doktoranta
obawiaj^cego si^ nierzetelnej oceny lub przebiegu takiej oceny. Obserwator mdgtby byd wtedy
niezwykle istotnym Swiadkiem np. we wszcz^tej procedurze dyscyplinamej lub przy ocenie skargi
doktoranta.

Majqc na wzgl^dzie wag^ oceny Srddokresowej oraz poniewai jest to catkowicie nowy
element wzgl^dem dotychczasowego systemu postulujemy o wprowadzenie kilku wi^cej wymogdw oraz
przepisdw regulujqcych sam przebieg tego procesu. Nasza propozycja z w i ^ n a jest z trosk^ o jasnoSd
kryteridw oraz jakoSd tego etapu, diatego celem rzetelnego przeprowadzenia takiej oceny wnioskujemy
0 wymuszenie na doktorancie przestania cztonkom komisji materiatdw b^dEjcych w naszej ocenie
minimum wymaganym podczas tego procesu na 3 miesiqce przed. W ramach tego zestawu uwaZamy;
Ze istotne elementy to indywidualny plan badawczy wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej
realizacji, opublikowany artykut lub przyj^ty do publikacji (mamy SwiadomoSd niejednokrotnie dtugich
termindw publikacyjnych), temat wraz z opisem metodologlcznym

poruszanego zagadnienia

1 dobranych metod badawczych zaplanowanych lub wykorzystywanych oraz ewentualhie inne
wymagane dokumenty, ktdre mog^ byd rdZne w zaIeZnodci od reprezentowanej dziedziny.

Promoter powinien byd zobowi^any do przestania opinii z tym samym wyprzedzeniem na
temat doktoranta oraz jego post^pdw. Cztonkowie komisji natoniiast w naszej ocenie powinni
z miesi^cznym wyprzedzeniem ustosunkowad si^ do otrzymanych materiatdw

oraz wst^pnie

zrecenzowad przede wszystkim kwestie planowanych badart oraz rozprawy, a takZe przyj^tego planu
badawczego. W wyniku tej recen^i doktorant otrzymuje miesiqc na przygotowanie si^ w: zakresie

CO

^

•c

odpowiedzi b^d2 uzupetnienia brakdw wskazanych przez cztonkdw komisji lub przekonanla ich

2

o zasadnoSd przyj^tych przez siebie zatoZert.

^
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Postuliijemy tak2e, aby brak spetnienia wymogbw, czyli nieprzestanie wyrnaganych
dokumentdw lub brak ich posiadania oznaczat automatycznie iiegatywnq ocen^ Srbdokresowq.
Niezaleinie od wynikdw oceny za istptne uyyaiamy wprowadzenie wymogu uzasadnienia decyzji braz
jej upublicznienia, CO ma w naszym odczuciu zwii^kszyd transparentnoS<^ tego procesu.

Mamy &wiadomoS£ znaczi^pego rozszerzenia zapjs6w ustawowych w tym zakfesie. Jednak
oceha.6r6dokresowa ma fundamentalne znaczenie dia projako&clowych zmian'w ksztalcen|u
doktorantdw diatego za niezwykle istotne u>va2amy jej szersze zdefiniowanie.ktdre w duio wi^kszym
stopniu ma szanse uczynid jq przejrzystq i transparentnq oraz na odpowiednim poziomie.

Propozycje korekt:

Art. 197. u s t 3,
Ocena &r6dokrBsowa koficzy si^ wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Brak spelniehia wymogbw,
oktdrych movfa w Art 197. ust jpkt

1-4 oznacia.wynlk negatywny ocehy

ir6doknsoweJ.

Art. 197. ust.4.
Ocena:&r6dokresowa jest przepmwadzana przez^komisj^,:w skiad Mdrnj im
najmniej 2 osobyposiadajqce stopieh^^^

3 bsoby, w tym co

hapilitowanegq lub tytufprpfesora\w dyscyplinie,w:kt6rej

przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzqcym szkot^
doktorsk^.

Art. 197. usL 5.
Wpracach komisji, o ktdrej mowa w art. 197 ust. 4., ma prawo brad udziai w charakterze obserwatora
przedstawicielsamorzqdu doktorantdw wyznaczony przez wla£ciwy organ samorz^du doktorantdw lub
wskazany przez ocenianego doktoranta obserwator Osoby te nie mog^ ingemwaC w merytoryczi)y
przebieg procesu oceny Sridokresowej

Art. 197. u s t 6:
Promotor ocenianego doktoranta uczestniczy w posiedzeniu komisji z gk)sem doradczym.

Art. 197. ust. 7.
Oceniany-doktorant nie pdiniej nii na 3 rniesiqce przed planowahym terminem oceny &r6dokresowej
przekazuje czlonkom komisji, o ktdrych rnowa w Art. 197 ust. 4:
1) indywidualny plan badawczy przygotowany zgodnie z wymogami art. 197 ust. 1.;
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2) sprawozdanle z jego realizacji;
3) min. 1 przyjfty do publikacji artykuf naukowy;
4) temat pfanowanej rozprawy doktorskiej, pnygotowanq

analiz^ literaturow^ zwiqzanq

z tematyk^ obszaru swoich badaii i metddokjgi^ zaplandwanych lub realizowanych badah
w odniesieniu do rozprawy;
5) inne wymagane dokumenty.

Art. 197. usL 8.
Promotor ocen/anego doktoranta nie pdtniej nH na 3 miesi^ce przed planowanym terminern oceny
^rddokrasowej przekazuje czfonkom komisji, o ktdrych mowa w M.

197 ust. 4 opinio na temat

doktoranta ijego post^pdw w realizacji indywidualnego plana badawczego.

Art. 197. ust. 9.
Czionkowie komisji nie pdtniej nil

na miesi^c przed rozpocz^ciem przekazujq ocenianemu

doktorantowi swoje^ wst^pne rscenzje w szczeg6tno&ci w zakresie realizacji indywidualnego planu
badawczego oraz tematyki rozprawy i doborv narz^dzi metodologicznych, do ktdrych doktorant
ustosunkowuje si? bezpo&redriio w raniach przebiegu oceny &r6dokresowej.

Art. 197. u s t 10.
Wynik oceny &r6dokresowej wraz z uzasadnieniem jest publikowany,

XIII.

Art.201.

W przypadku zaprzestania ksztalcenia w szkole doktorskiej podmiot prowadz^cy t§ szkol^ zapewnia .
doktorantom moiliwo&t kontynuowania ksztak:enia winnej szkole doktorskiej,
Za nrezb^dne uwalamy doprecyzowanie, te nalely zapewnib mo2!iwod£ kontynuowania
doktorantowi ksztatcenia w dyscyplinie to2samej z tq, w ramach kt6rego ksztateehie'zostalo
zaprzestane. Nale2y zwrdcit uwag^, ie proponowana konstrukcja mo2e doprowadziti do absurdalnej
sytuacji, gdzie szkota doktorska prowadzqca ksztatcenie w dyscyplinach wtadciwych dia b z e ^ r62nych
dziedzin tracqc uprawnienia w jednej z nich nie ma obowiqzku zapewnienia doktorantom dalszego
ksztatcenia w ich dyscyplinie, a mogq oni zostab przeniesieni do ksztatcenia w zakresie dyscyplln,
w ramach kt6rych podmiot doktoryzujqcy zachowa uprawnienia. R6wnie zlym zastosowaniem
proponowanego Art 201. b^dzie przeniesienie do innej szkoty doktorskiej w wyniku zaprzestania

tn

ksztalcenia, gdzie r6wnie2 nie wymagamy jakiegokotwiek powi^ania z dyscyplinami wtaSciwymi dia

n

doktorant6w szkoly doktorskiej, w ktdrej zaprzestano ksztalcenia.
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Propozycia korektv:
Art. 201.
IV przypadku zaprzestania ksztaicenia w szkole doktorskiej w ramach danej dyscypiiny podmiot
prowadzqcy

szkof^ zapewnia doktorantom pnypisanym

do tejie

dyscypiiny moiliwo&6

kontynuowania ksztaicenia w innej szkole doktorskiej posladaj^cej uprawnlenia w tej dyseypllnle.

XIV.

Art. 204.

Doktorant nie mo2e byt zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie
dotyczy zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego, o ktdrym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 3.

Wyraiamy stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec proponowanego w art. 190
zakazu zatrudniania doktorant6w. JesteSmy przekonani, 2e podobne ograniczenie nie shJ2y
zapewnraniu jakoSci nauki w Polsce, a szczegdinie szkodliwe jest jego zestawienie z:
1) niewystarczajqc^ wysoko^ciq stypendibw doktoranckich przed ocenq 6rddokresow^, kt6re
nie

wystarczajqce do utrzymania si^ w du2ym mieScie, a jednoczeSnie zmuszony do zarobku

doktorant mote to zrealizowa6 jedynie w pracy niezwi^anej z jego doktoratem ani obszarem
badawczym; dostrzegamy przewidzianq mo2liwoS6 zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego,
jednak na wst^pnym etapie ksztaicenia w szkole doktorskiej nie b^dzie on mlat praktycznie 2adnych
szans na s z ^ k i e pozyskanle grantu, czyli jedynie mote Wczyt na promotora w tej kwestii; pozostawienie
tego zakazu spowoduje ugruntowanie w znacznej mierze obecnej sytuacji pracy zarobkowej
doktorantbw poza uczelniq i co gorsza z dala od obszaru badawczego;

2) zakaz zatrudnienia obejmuje tak2e doktorantdw, ktbrym termin wszcz^cla post^powania
w sprawie nadania stopnia przedhj2y si^ poza okres 4 lat, co w Swietle projektowanych przeplsdw
z jednej strony obligatoryjnie odbiera stypendium doktorantowi, a z dmgiej dalej zakazuje zatrudnienia,
a to zmusza do pracy w Innym charakterze.

Rozumiemy pr6b^ zabezpieczenia po stronie l\Ainister3twa

przypadk6w

podwdjnego

finansowania tej samej osoby. To jednak powinno byd ograniczone poprzez stosowne regutacje
finansowania uczelni (np. brak finansowania ze strumienia doktorancklego s t ^ n d i 6 w

przy

jednoczesnym zatrudnieniu w tym charakterze na uczelni), a nie ustawowy zakaz zatrudniania
jaktejkolwiek z grup. Najwa^niejsze z punktu widzenia ustawy powinny byt mechanizmy projakoSciowe

(o

oraz efektywno&d kadr i catego systemu. Rzetelna ocena postQp6w doktoranta w zakresie ktdrej
Krajowa Reprezentacja Doktorant6w postuluje o okreSlenie pewnych kryteribw oraz przewidzenie
konsekwencji ich niewypetniania jest kluczowa dia systemu. To doktorant powinien ponosib
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odpowiedzialnoS£ za to, czy jest w stanie realizowa£ dobry doktorat b ^ q c zatrudnionym na uczeini,
a uczelnia w ramach swojej autonomii powinna podejmowati decyzje, czy sta6 m na pokrywanie
wynagrodzenia z dwdch ir6del otrzymujqc w dotacjj tyiko za jednq aktywnod£.

W z w i ^ k u z powszechnoiclq tej optnii w Arodowlsku doktoranckim zdecvdowanie
wnoslmv o calkowlte wvkreAlenle art 204 z prolektu ustawv. Zapis ten budzi hasz najwi^kszy
sprzeciwwcatym projekcie wspieranej ustawy.

XV.

Art.205. ust4.

Wysoko^d stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 110% minimalnego wynagrodzenia - do miesiqca, w ktdrym zostata przepmwadzona ocena
6rMokresowa,

Powszechne stypendia doktoranckie to jeden z najwa2niej5zych eiementdw proponowanej
reformy systemu w odniesieniu do ksztateenia doktorant6w. Bardzo cieszy nas jasne odci^cie
doktoranta od sytuacji studenta i postawienie na definiowanie doktorantdw w roll mtodych badaczy,
ktbrym nale2y sr^ wsparcie finansowe umo2ljwiaj^ce zapewnienie 6rodk6w na prze2ycie oraz skupienie
siQ na doktoracie, nie z a i pracy zavrodowej (cz^sto nie zwi^anej z tematykq prowadzohych badart)
z dodatkowq aktywnoSciq w postaci studi6w doktoranckich.

W naszym odczuciu miesi^czna transza stypendium w kwocie o wysokoSci odpowiadajqcej
110% minimalnego wynagrodzenia, z ktdrej b^dzie odejmowana wartod£ skladki na ubezpieczenie
spoleczne, nie spelnia podstawowego celu tejTegulacji, o ktdrym wspomniano powy2ej:

WysokoSd
wymuszaj^cych

110%

minimalnego

niepodejmowanie

innych

wynagrodzenia
aktywnotei

przy

jednoczesnych

zarobkowych

w

ramach

regulaqach
ppdmiotu

doktoryzujqcego stanowi p6lirodek, ktdry nie pozwoli Srodowisku na osiqgni^cie zamierzonego celu,
kt6rym jest stworzenie doktorahtom warunk6w do braku potrzeby poszukiwania dodatkowych
mo2liwo&ci zarobkowych niezb^dnych do samodztelnego utrzymania si^. Nieznac^e podwy2szenie
kwoty stypendium w stosunku do zaprojektowanie propozycji jest niezb^ne i pozwoli z sukcesem
zwiertczyd plany zagwarantowania doktorahtom warunk6w do koncentracji na celu stahia si^ p r z y s ^
wy&mienitq kadr^ naukowo-akademickq.
(0

Nalety w tym miejscu rdwnieZ nadmienid, 2e dia najlepszych doktorantdw obecny system
w poczqtkowym okresie Jest o ok. 30% lepszy ni2 proponowane zmtany. Wynika to z obecnych
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mo21iwoSci stypendialnych, gdzie najlepsi doktoranci kumulujqc trzy rodzaje stypendidw (doktoranckie,
projako^ciowe i dIa najlepszych doktorantdw) sq w stanie otrzymywad nawet ponad 3000 zl netto.
Krajowa Reprezentacja Doktorantdw pragnie jednoczeSnie zauwaJtyd, te spodziewanym skutkiem
regulacji b^dzie zmniejszenie liczby doktorantdw niemal o polow^, co znacznie obniia koszty inne niZ
stypendialne dIa budZetu Pahstwa, a z w l ^ n e z obecnymi kosztami dIa bud2etu Pahstwa. Dbajqctak2e
0 zwi^kszenie efektywnoSci &rodkdw wydawanych na ksztatcenie doktorantdw oraz samych
doktorantdw zaproponowali&my zmiany w ocenie Srddokresowej oraz konsekwencjach dIa promotordw
niewywi^ujqcych si^ ze swoich obowiqzkdw, ktdre jeszcze wzmocniq mechanizmy eliminujqce
niewtaSciwe osoby z systemu. Zardwno po stronie nie rozwijaj^cych si^ doktorantdw, ale tak2e po
stronie ztych promotordw.

Proponuje si^, by stypendium w szkole doktorskiej byk) wyplacane w miesi^cznych transzach
w kwocie o wysokoSci odpowiadajqcej 125% minimalnego wynagrodzenia do miestqca, w ktdrym
zostata przeprowadzona ocena Srddokresowa. Wnioskowane zwl^kszenie jest szczegdinie istotne
w odniesieniu do kosztdw 2ycia w duZych oSrodkach akademickich.

Propozycia korektv:
Art. 205. ust 4.

WysokoSC stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1} 125% minimalnego wynagrodzenia - do miesi^ca, w ktdrym zostala przeprowadzona ocena
irddokresowa;

XVI.

Art. 209.

Jednostka samorz^du terytorialnego mote przyznad doktorantom uigi w optatach za przejazdy
publicznymi irodkami komunikacji miejskiej

Postulujemy modyfikacj^ przepisu art. 203 popfzez nadanie mu brzmlenia ,Doktorantowi
przystuguje prawo do korzystania z 50% uIgi w opiatach za przejazdy publicznymi Srodkami komunikaqi
miejskiej." analogicznego do przepisu art. 113 w odniesieniu do studentdw.

Wnioskujqc o zmiany w tym zakresie pragniemy zwrdcid uwag^ na kilka elementdw:

GO
(0

1) Du2a cz^Sd dotychczasowego i docetowego zakresu dzialalno^i doktoranta to uczestnictwo
w konferencjach naukowych, dokonywanie kwerend, uczestnictwo w dyskursie naukowym
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z przedstawicieiami innych odrodkbw naukowo-akademickich oraz szeroko rozumiana oraz
oczekiwana

mobilnoS£

naukowo-akademicka.

Realizacja

tej

dzialalnodci

wymaga

przemieszczanla si^, cz^sto przy wykorzystaniu &rodk6w komunikaqi miejskiej. Wprowadzenie
mechanizmu uig, ktdre nie b^dq uzale2nione od dyskrecjbnalnych decyzji organ6w jednostek
samorzqdu terytorialnego, umo2liwi doktorantom bardziej swobodne korzystanie z tych 6rodk6w
i z pewnodciq b^dzie mechanizmem ulatwiajqcym tak szeroko postulowanq mobilnoS£ oraz
otwarto^ na wspdtprac^ z innym uczelniami w tym samym oSrodku;

2) W ramach oceny skutk6w regulacji projektodawca przewlduje ograniczenie liczby doktorant6w
niemal o polow^ wzgl^dem stanu obecnego. Jut obecna dysproporcja w liczbie doktorantbw
(43 181) w pordwnaniu do studentdw (1 348 822) jest ogromna (dane z raportu GUS .Szkoty
wy2sze i ich finanse w 2016 r.). W efekcie wprowadzenia nowej ustawy liczba doktorant6w ma
jeszcze znaczqco zmated do niecalych 30 000. Co za tym idzie obci^enie bud2etu z tytuhj
wprowadzenia

uIg dIa doktorant6w jest znikome w por6wnanlu do uIg studenckich,

a jednoczeSnie od doktorantdw oczekuje si^ znacznie vyi^kszej mobilno&cl jak wskazano
w punkcie powyiej;

3)

Pozostawienie wprowadzenia

mechanizmu

uIg do decyzji poszczegdinych jednostek

samorzqdu terytorialnego tak jak ma to miejsce w chwili obecnej prowadzi do negatywnych
zjawisk dIa doktorant6w. W pienvszej kolejno&d nalefy tu nadmienid nle&wiadome korzystanie
z nienale^nych uIg w komunikacji miejskiej podczas przebywania w innych odrodkach nit
macierzysty. Przekr6j mo^iwych rozwi^r^ jest szeroki od przyshjguj£|cej uigi doktorantom,
przez ulg^ jedynie na bilety dtugookresowe, zni2ki jedynie dIa doktorant6w uczelni danego
oSrodka lub brak jakichkolwiek zni2ek doktoranckich. Stan ten prowadzi do nIeSwiadomego
poruszania si^ przez doktoranta bez wtaSciwego biletu uprawniajqcego do znl2ki, czego
konsekwehcjq mo2e byt mandat. Niejednokrotnie mo2liwoS6 zapoznania si^ z lokalnymi
regulacjami w tym zakresie moiliwe staje si^ dopiero w Srodku transportu ze wzgl^du na brak
wywieszonych regulacji na przystankach. To nawet doktoranta Swiadomego koniecznodci
weryfikacjl przysKigiwania uigi naraia na negatywne konsekwenqe poruszania si^ niezgodnie
z obowl^ujqcymi zasadami komunikacji miejskiej.

Maj^c powy2sze argumenty na wzgl^dzie postulujemy o wprowadzenie korekty przepisdw
ustawy w tym zakresie i ustawowe przyznanie doktorantom uigi na przejazdy publicznyml drodkami
komunikacji miejskiej.
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Propozycia korektv:
Art. 209.
Doktorantowi przysHiguje prawo do korzystania z 50% uigi w opiatach za przejazdy publicznymi
^rodkami komunikacji miejskiej.

E w a l u a c j a Nauki

XVM.

Art. 267. ust.2 i 5 oraz art. 268 ust.1 pkt 5

Art. 267 ust. 2. W skfad KEN wchodzq:
1) po 4 przedstawKieli poszczegdtnych dziedzin;
2) 7 os6b z do&wiadczeniem w zakresie polityki naukowej.
Art. 267 ust. 5. Kadencja KEN trwa 4 lata i rozpoczyna

w dniu 1 stycznia. Ta same osoba mole by6

czlonkiem KEN nie diutej nit przez 2 kolejne kadencje.
Art. 268 ust. 1 pkt 5} posiada co najmniej stopiet) doktora;

Modyfikacjl w naszej ocenie wymagajq projektowane przepisy regulujqce sMad Komisji
Ewaluacji Nauki w zwi^ku z zadanrami tej2e Komisji okre&lonymi w art. 269 ust. 1 pkt 5 i 7 projektu
ustawy (ewaluacja jako&ci ksztalcenia w szkole doktorskiej oraz sporz^dzanie anatiz w zakresie
ewaluacji jako&ci dzialalnoSci naukowej i jakoSci ksztalcenia w szkolach doktorskich).

W przepisie art. 267 ust. 2 projektu ustawy proponujemy doda£ punkt 3 okreSlaJqcy, te w sktad
Komisji Ewaluacji Nauki wchodzi przedstawiciel doktorantdw wskazany przez Krajowq Reprezentacja
Doktorant6w.

Wprowadzenie powy2szej konstrukcjl wymagad b^dzie modyfikacji przepisu art. 268 ust. 1 pkt
5 projektowanej ustawy poprzez zmian^ brzmienia z ^posiada co najmniej stopieti doktora' na .posiada
CO najmniej stopieii doktora z w^czeniem

przedstawiciela, o ktdrym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 3".

JednoczeSnie majqc na wzgl^dzie 4 letni okres kadencji KEN, nale2y zastrzec analogicznie do
RGNiSW, 2e kadencja przedstawiciela doktorant6w jest okreSlona przez statut KRD.

KoniecznoSd wprowadzenia reprezentanta Srodowiska doktorantow w naszej ocenie wynika
wprost zkompetencji Komisji Ewaluacji Nauki w zakresie ewaluacji jako&ci ksztalcenia w szkole
doktorskiej oraz ewaluacji jakodci dzialalnodcl naukowej i jakoSci ksztalcenia w szkolach doktorskich.

^
c

9
W celu zapewnienia kontynuacji odpowlednich standarddwzarz^dczych, w mySI zasady o ugruntowanej
tradycji, nihil novi sine communi consensu, rekomendujemy zapewnienie bezpoSredniego udzlahj
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doktoranta w sktadzie i pracach Komisji Ewaluaqi Nauki. Reprezentacja doktorantdw w postaci
przedstawiciela tego Srodowlska zapewni mo2)iwoSd bezpoSredniego spojrzenia na problematyk^
oceny szkdt doktorskich z perspektywy ^rodowiska doktorantdw. LHatwi rdwnie2 bezpo&rednie
czerpanie z analiz, badah i dyskusji &rodowiskowych prowadzonych w tym zakresie przez doktorantdw.
W naszym przekonaniu takie rozwi^anle przyczyni si^ do lepszego funkcjonowania Komisji Ewaluaqi
Nauki.

Dodatkowo

naleiy

nadmienid,

2e jest to

rozwiqzanle

analoglczne do obecnpSci

Przewodniczqcego PSRP w skfadzie i Prezydium PKA oceniaj^cej jako&d ksztatcenia na studiach I oraz
II stopnia. Krajowa Reprezentacja Doktorantdw postuluje jednak, aby to KRD mogto zdecydowad
poprzez stosowny wybdr, czy nale2y do KEN delegowad Przewodniczqcego, czy te2 wybranego
przedstawiciela w zaleZno&d od obci^enia i kompetenqi potenqalnych przedstawicieli.

ProDozvcia korektv:
Art. 267 ust 2. Wskiad KEN wchodzq:
1) po 4 przedstawicieli poszczegdlnych dziedzin;
2) 7 osdb z do&wiadczeniem w zakresie polityki riaukowej;
3) 1 doktorant wybrany przez KRD.

Art. 267 ust 5. Kadencja KEN trwa 4 lata i rozpoczyna si^ w dniu 1 stycznia. Przedstawiciel
doktorantdw Jest powofywany na czfonka KEN na olrres okreilony w statucie KRD. Ta sama
osoba moie byt cztonkiem KEN nie dfuiej nit przez 2 kolejne kadencja.

Art. 268 ust.1 pkt 5} posiada co najmniej stopier) doktora z wyt^czenlem przedstawiciela, o ktdrym
mowa w art. 267 ust 2 pkt 3;

Instytucje przedstawicielskie drodowiska szkolnictwa wyiszego i nauki oraz organ
pomocnjczy ministra
XVIII.

Art. 337
W Swietle przypadkdw nieuznawahia w przesztoSci przez wtadze niektdrych uczeini

podmiotowo&ci i wystarczajqcej reprezentaqi Rzecznika Praw Doktoranta w sytuacjach wtEicziania si^
przez Rzecznika Praw Doktoranta w indywidualne sprawy doktorantdw na linii doktorant - uczelhja,
w z w i ^ u z powstaniem niejasnoSci i problemdw doktorantdw, whosimy uprzejmie o uwzgl^dnlehie
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w nowej ustawie rozwi£|zania, kt6re przeciwdziataloby takim zdarzeniom i gwarantowatoby doktorantom
ochron^ poprzez mo2liwod6 korzystania ze wsparcia prawnego i merytorycznego ombudsmana, kt6rym
jest Rzecznik Praw Doktoranta.

Rozumiemy, 2e umocowanie ustawowe expressis verbis Rzecznika Praw Doktoranta mo2e
nie byt spbjne z og6lnym kierunkiem projektu ustawy, ktdra z zah}2enia ma dawad du2^ autonomic, nie
tworzyd nowych instytucji i nie regulowa*^ materii nazbyt szczeg6towo. DIatego postulujemy
pozostawenie do

decyzji

Krajowej

Reprezentacjl Doktorant6w

podj^cia

SIQ wewn^trznego

instytucjonalnego uregulowania doktorancklego ombudsmana.

Niemniej jednak oczekujemy, 2e nowa ustawa zagwarantuje Krajowej Reprezentacjl
Doktorant6w odpowiednie uprawnienia, kt6re pozwolq jej chronl£ doktorantdw i wyst^powat^ w obronie
ich interesdw. Uprawnienia takle Krajowa Reprezentacja Doktorantdw b^dzie mogta cedowad wedle
wtasnego uznania w ramach uregulovrart statutowych, przy czym nale2y pfzewldywad raczej
kontynuacj^ dotychczasowego i wieloletniego modelu, tj. jednoosobowego organu - Rzecznika Praw
Doktoranta. Rozwi^anie to b^dzie sp6jne z innym konstrukcjami nowej ustawy, np. koncentracjq
uprawniert w senacte, ktdry mo2e cedowad przeprowadzanie post^powart na powolywane w tym celu
state lub doraine komisje. Analogiczne uprawnienia w zakresie studentdw powinny zostad przewidziane
w zakresie regulacji dotyczqcych PSRP.

W naszym odczuciu najtatwiej zagwarantowad takie prawo poprzez ustawowq delegacje
do art 31 KPA, ktdry pozwoll KRD wyst^powad jako uczestnik na prawach strony i w najpetniejszy
sposdb reprezentowad interesy doktoranta. JesteSmy otwarci rdwnie2 na inne rozwl£)zanie tego
niezwykle Istotnego problemu i stworzenie warunkdw do wsparcia prawnego doktorantdw.

Brakujs|ce elementy ustawy
XIX.

Obaw^ wzbudza brak odpowiedniego przepisu dotyczqcego dwiadczert
socjalnych dIa doktorantdw.
Krajowa Reprezentacja Doktorantdw dostrzega starania na poziomie ustawy idqce w kierunku

zapewnienia doktorantom warunkdw do zaj^cia si^ prac^ naukowq oraz ich zabezpieczenia socjalnego
poprzez system powszechnych stypendidw.
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Przewidziane powszechne stypendia w znacznej mierze ograniczq moiliwoSci ubiegania si^
przez doktoranta o stypendia soqalne w zwiqzku z ich wysokoSciq, ale jednoczeSnie nale2y zauwa2y£,
te:
•

Doktoranci jako jedyna cz^d6 spotecznoSci akademickiej pozostanq bez mechanizm6w
wsparcia finansowego w nagtej sytuacji losowej;

•

Przewidziany okres pbbierania stypendlum doktoranckiego wynosi 4 lata, a jednoczeSnie
wzwi^u

z przedtuiajqcyml si^ badaniami doktorant mote realizowad doktorat przez

maksymalnie 6 lat, gdzie w projektowanych przepisach nie ma mo2ljwbdcl przyznahia 2adnego
stypendlum w tym okresie, co mo2e doprowadziti do dramatycznej sytuacji materialnej
doktoranta b^d^cego ju2 niemal u celu, czyli wszcz^da procedury nadania stopnia doktbra;
•

Jedynym przewidzianym wsparciem dIa doktorantdw z niepetnosprawnoftciq jest zwi^kszenie
stypendium doktoranckiego o 30%, co rdwnle2 przy niepetnosprawno&ci wymagajqcej
znacznego nakladu finansowego na leczenie lub rehabilitacj^ mote byd przyslpwiowq .kropl^
w morzu potrzeb', a po raz kolejny brak jakichkolwiek me^anizmdw pomocy socjalnej dIa tej
grupy spotecznoSci akademickiej.
Maj^c powy2sze na wzgl^dzie w naszej ocenje niezb^dne jest pozostawienle prawnej

mo2liwo&ci

udzielania

doktorantom

socjalnego

wsparcia

przez

podmioty

doktoryzujqce,

z uwzgl^dnieniem znacznie mntejszej skali tych potrzeb ni2 w obecnym systemie szkolnlctwa wy^szego
w wyniku wprowadzenia powszechnych stypendldw doktoranckich.

XX.

Doktoranci zostali wytqczenl z preferencyjnych kredyt6w, do kt6rych
prawo pozostawiono jedynie studentom.
W dotychczasowym systemie doktorant, tak jak student, posiada prawo do preferencyjnego

kredytu na okres trwania studidw doktoranckich b^d^cego wsparciem w samodzielnym utrzymaniu
doktoranta. Pomimo mechanlzmu powszechnych stypendldw Krajowa Reprezentacja Doktorantdw stoi
na stanowlsku, 2e doktorant powinien mied mo2liwo^ uzyskania takiego kredytu, szczegdlnie, te, jak
wskazano w niniejszym stanowisku, wysokoSd stypendium przed oceng Srddokresowq jest
niewystarczajqca do spokojnego utrzymania sl^ doktoranta w du2ym o&rodku akademickim, nie mdwi^c
ju2 0 wsparciu dIa rodziny w przypadku jej posiadania.

W zwi^ku

z powy2szym postulujemy przewidzenie

doktorantdw z systemu preferencyjnych kredytdw.

mo^liwoSci skorzystania przez
PRZEWODNtcZACY

KFajowej Repr^zeptacji Dok^mnfeW
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