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Bariery rozwoju kariery  

młodych naukowców w świetle 

Ustawy 2.0 



   Młodzi naukowcy 

Doktoranci + doktorzy do 7 lat po obronie doktoratu  

= młodzi naukowcy. 
 

Osoby rozpoczynające karierę naukową. 



     Rada Młodych Naukowców 

Ciało doradcze Ministra Nauki i Szkolnictwa  

Wyższego. 
 

Powołane na drodze zarządzenia. 
 

Liczy 18 młodych naukowców z różnych  

ośrodków akademickich i reprezentujących 

różne dyscypliny naukowe. 



    

Co moglibyśmy zrobić wspólnie? 



Projekty wewnętrzne 



  Projekty wewnętrzne 

Subwencja – dowolność kształtowania środków 

otrzymywanych przez uczelnie na prowadzenie 

działalności naukowej i dydaktycznej. 
 

Dawniej dotacja na prowadzenie badań naukowych 

lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych 

naukowców. 



   Projekty wewnętrzne 

Projekty wewnętrzne dla młodych naukowców. 
 

Tzw. „małe zadania badawcze”. 
 

Wykluczenie naukowe. 
 

Jakość wydatkowania środków z dawnej dotacji. 



   Projekty wewnętrzne 

Statuty i regulaminy uczelniane: uwzględnienie 

procentowego lub kwotowego poziomu wydatków 

na projekty wewnętrzne w ramach subwencji. 
 

Pozytywna interpretacja MNiSW, forma zadania. 
 

Projekty wewnętrzne jako narzędzie projakościowe. 



Zatrudnianie młodych naukowców 



   Zatrudnianie młodych 

   naukowców 



   Zatrudnianie młodych 

   naukowców 

Karta dobrych praktyk przy zatrudnianiu 

młodych naukowców – uchwała RMN. 
 

Adekwatność stanowiska do posiadanych  

kompetencji. 
 

Dbałość o jakość ogłoszenia o pracę. 
 

Standardy postępowania, rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Rektor jako instancja odwoławcza. 



Zamówienia publiczne  

w projektach naukowych 



Interpretacja przepisów PZP 

Postępowanie w sprawach zamówień publicznych o wartości  
poniżej 30 000 euro 

„Wszelkie wydatki z projektów finansowanych lub 
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. Unii 
Europejskiej, grantów, dotacji (nie dotyczy to grantów 
wewnętrznych Uczelni np. Ars Docendi), są traktowane 
odrębnie i jeżeli w okresie ich trwania wartość 
zamówienia danego rodzaju nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro netto, to przepisów ustawy PZP nie stosuje się.” 



Propozycje zmian 
1. Wzrost progu bagatelności dla zamówień w zakresie 

badań naukowych i prac rozwojowych. 
 

2. Odrębne traktowanie wszelkich wydatków z projektów 
badawczych (jeżeli w okresie ich realizacji wartość 
zamówienia danego rodzaju nie przekracza progów 
unijnych, to przepisów ustawy nie stosuje się). 
 

3. Całkowite wyłączenie z procedury przetargowej 
zakupu specyficznych odczynników, zużywalnych/ 
jednorazowych materiałów laboratoryjnych oraz  
wyposażenia pracowni badawczych. 

 
 
 



Głosy poparcia 



Wdrażanie w obowiązki 

dydaktyczne 



   Pensum młodego 

   naukowca 

   Pensum profesora – do 180 godzin 

   dydaktycznych. 

 

   Pensum młodego naukowca – do  

   240 godzin dydaktycznych. 



   Pensum młodego  

   naukowca 

Możliwość obniżenia pensum do 3 lat od  

rozpoczęcia kariery na stanowisku adiunkta. 
 

Proces wdrażania w obowiązki dydaktyczne. 



   Podsumowanie 

• Projekty wewnętrzne na badania młodych. 

• Wysokie standardy konkursów. 

• Uproszczenie procedur związanych z PZP. 

• Wdrażanie młodych w obowiązki dydaktyczne. 



Dziękuję za uwagę! 

 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 


