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Uwagi 
Komisji ds. Nauki  

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  
dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, 
trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium 

doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
(projekt z dnia 8  lutego 2018 r.) 

 
 
Przedstawiony projekt wprowadza zmiany wynikające ze zdobytych już doświadczeń 
związanych z realizacją programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
 
Zaproponowane zmiany wydają się właściwe. Wykorzystanie środków publicznych powinno 
być przejrzyste, a to zapewnią poszerzone o pewne informacje (opinie, postęp w realizacji 
zadań, opisanie trudności, na jakie natrafił doktorant, zasadność kontynuowania zadań)  
raporty roczne i końcowe. Wydłużenie czasu na przygotowanie przez jednostkę wniosku (z 
30 do 60 dni) umożliwi rzetelne jego przygotowanie. 
 
Niemniej pojawiają się następujące wątpliwości: 
 
1. Wypłata 9/12 środków w lutym może skutkować koniecznością „kredytowania” wypłaty 

stypendiów w styczniu i lutym, ale przy niewielkiej liczbie uczestników programu w 
poszczególnych uczelniach nie będzie to zapewne zbyt uciążliwe. 
 

2. W punkcie 3 dodanym w § 14 ust. 3 nie jest zrozumiała intencja sformułowania „ … a 
także – w przypadku raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na naukę w 
ramach programu – informację na temat zasadności kontynuacji zadania przez 
uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie albo braku zasadności 
kontynuacji zadania”; nie jest jasne, o jakie zadanie chodzi. 
 

3. Pojawia się też wątpliwość co do potrzeby składania informacji w części B wniosku w 
zakresie „planowanej tematyki rozpraw doktorskich osób przyjętych na studia”. Czy nie 
będzie tak, że tematyka będzie utożsamiana z tematami (tytułami) rozpraw 1:1. 
Proponujemy pominąć ten punkt. 
 

4. Niezbyt jasne jest sformułowanie „ … ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia 
zaawansowania realizacji zadania.” dla nowego brzmienia ust. 3 pkt 10 w załączniku 3 
część B. 
  

5. Stopień szczegółowości i zakres niektórych danych wprowadzonych do 
sprawozdawczości wydaje się być nadmierny; powoduje rozrost biurokracji i usztywnia 
zakres działania jednostki naukowej, wnosząc tylko pozory zapewniania jakości.  
 

6. Znaczne skrócenie czasu na przygotowanie i złożenie raportu (z 15 do 5 dni) może 
spowodować, że raporty będą zawierały błędne dane i/lub będą niekompletne, co 
spowoduje wydłużenie czasu na ich ocenę i w konsekwencji późniejsze przekazanie 
środków jednostce. 

 


