Warszawa, 13.06.2018 r.

STANOWISKO KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
W związku z doniesieniami medialnymi dot. protestów na uczelniach i udziału w nich doktorantów, Zarząd
Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej: KRD) publikuje swoje stanowisko w tej sprawie.
§1
Od początku prac nad tzw. „Ustawą 2.0” KRD brała udział w wypracowywaniu konkretnych rozwiązań
ustawowych, mając na względzie dobro polskiej nauki oraz jakość kształcenia przyszłych doktorów.
Kilkuletnie działania KRD przybierały postać dziesiątek różnorodnych aktywności – od spotkań, szkoleń,
debat, otwartych posiedzeń Zarządu KRD, opracowania doktoranckich założeń do ustawy, kilkukrotnych
i rozbudowanych tur konsultacyjnych w środowisku, w tym z udziałem m.in. samorządów doktorantów oraz
doktoranckich porozumień lokalnych i branżowych, aż po przedstawianie tych uwag organom władzy
i zabieganie o ich realizację. Większość z nich została uwzględniona, dlatego w zakresie spraw
doktoranckich „Ustawa 2.0” jest odzwierciedleniem oczekiwań środowiska wyrażanych przez KRD.
§2
Wzrost aktywności społecznej doktorantów oraz ich zainteresowania systemem szkolnictwa wyższego
i nauki jest zjawiskiem wartościowym i od dawna pożądanym. KRD na bieżąco wspiera aktywizację
doktorantów poprzez cały szereg różnych przedsięwzięć. Jednakże działalność doktorantów w powyższym
zakresie powinna następować w sposób spójny z istotą funkcjonowania instytucji przedstawicielskich
szkolnictwa wyższego oraz z poszanowaniem roli uczelnianych i krajowych struktur samorządowych.
„Samorządność naszą bronią”. Podmiotami umocowanymi do wypowiadania się w imieniu ogółu
doktorantów są organy samorządu doktorantów w skali uczelni oraz KRD w skali kraju. Umocowanie do
działania tych organów zawsze pochodzi od samych doktorantów, którzy wyrażają swoją wolę
w wyborach. Tym samym doktorant, biorąc udział w proteście niemającym poparcia samorządowego – czy
to uczelnianego, czy KRD – wyraża jedynie swoje prywatne zdanie, które nie może być uważane za oficjalny
głos środowiska. Wyrazicielem tego głosu jest bowiem KRD, która prowadziła konsultacje środowiskowe
w taki sposób i na tak szeroką skalę, aby każdy doktorant miał możliwość zaangażowania, wypowiedzenia
się i realnego wpłynięcia na treść przepisów.
§3
Zarząd KRD konsekwentnie stoi na stanowisku, że choć tzw. „Ustawa 2.0”, jak każdy akt prawny, nie jest
pozbawiona wad i nie jest w stanie zadowolić każdego, to jednak w zakresie kształcenia doktorantów
przynosi jakościowy skok, znacząco poprawia sytuację doktorantów oraz czerpie w tym zakresie
z najlepszych międzynarodowych wzorców. Z tego powodu nowy model kształcenia doktorantów,
zaproponowany w tzw. „Ustawie 2.0”, ma szansę przyczynić się do rozwoju polskiej nauki i cieszy się
poparciem KRD, wyrażającej głos ponad 40 tysięcy polskich doktorantów.
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