
Panel dyskusyjny „Szkoły doktorskie – szanse, zagrożenia i oczekiwania”  

z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych 

Poznań 10 czerwca 2018 roku 

 

Prowadzenia panelu dyskusyjnego – mgr Łukasz Kierznowski (Wiceprzewodniczący Zarządu 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów) 

 

Przedstawiciele środowisk branżowych biorący udział w dyskusji: 

 mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło – Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) 

 mgr inż. Łukasz Mąkolski – Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych 

(PDUT) 

 Lek. mgr Bartosz Godek – Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) 

 mgr Piotr Krzyżański – Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych  

i Społecznych (PDNHiS) 

 dr Ewa Sell-Kubiak oraz mgr inż. Wojciech Sałabun – Rada Młodych Naukowców 

(RMN) 

 

1. Jakie szanse i zagrożenia rysują się przed szkołami doktorskimi: 

 

mgr inż. Wojciech Sałabun RMN: 

 Najgorsze byłoby, gdyby proponowane zmiany  były tylko pozorne (zmiana 

nazwy, zmiana nazw przedmiotów; 

 Krótki termin przejściowy; 

 Pytanie jak zakorzenić interdyscyplinarność w badaniach członków szkół 

doktorskich? 

 

mgr Piotr Krzyżański PDNHiS: 

 Humaniści nie powinni uciekać od ewaluacji; 

 Humaniści również uprawiają naukę interdyscyplinarnie; 

 Uczelnia nie stanowi monolitu – w obrębie jednostek organizacyjnych uczelni 

różnie wyglądają kwestie dotyczące doktorantów; 

 Najlepsi/najambitniejsi doktoranci powinni mieć wpływ na to jak będą 

wyglądały szkoły doktorskie. 



 

Lek. mgr Bartosz Godek DFUM: 

 Wyrażenie nadziei co do projektu ustawy i zmian jakie miałaby wprowadzić; 

 Pytanie: W jakiej formie Ustawa wejdzie w życie? 

 In plus – powszechność stypendium w szkołach doktorskich; 

 Kwestia stypendiów projakościowych i Ministra, które stanowią czynnik 

motywujący. Ich brak może spowodować pogorszenie jakości badań ze 

względu na – doktorant będzie pobierał stypendium przez dwa lata (do oceny 

śród okresowej) po czym „odpadnie”. 

 

mgr inż. Łukasz Mąkolski PDUT 

 W przypadku uczelni technicznych „zagrożenie” pobierania stypendium przez 

dwa lata i „odpadnięcie” raczej nie stanowi zagrożenia – osoba ze stopniem 

doktora nauk technicznych zarabia dwa razy więcej niż bez stopnia i każdemu 

będzie zależało na jego uzyskaniu; 

 Doktorant będzie w Uczelni, a nie przypisany do jednostki, to szansa dla 

rozwoju badań (możliwość korzystania ze sprzętu do badań z różnych 

jednostek, co na dzień dzisiejszy jest bardzo trudne); 

 Problemem jest brak zapisu w Ustawie o nakazie zmian. 

 

dr Ewa Sell-Kubiak RMN: 

 Dobra jest powszechność stypendiów; 

 Plusem są urlopy macierzyńskie; 

 Doktorant – uczestnik szkoły doktorskiej powinien sam myśleć (realizacja 

własnych pomysłów, a nie wizji opiekuna/promotora); 

 Obawa, że w kształceniu doktorantów nie zmieni się nic poza szyldem. 

 

mgr inż. Ewelina Pabiańczyk-Wlazło KRD: 

 „Punktoza” była zła; 

 Odpowiedzialność – należy zwracać szczególną uwagę na to kogo rekrutuje się 

do szkoły doktorskiej, należy wyłapywać „perełki” – domena zarówno 

doktoranta, promotora i administracji uczelnianej; 

 Uznawalność i ważność stopnia doktora -  w innych krajach nauka wychodzi 

do ludzi, przez co osiągnięcie stopnia jest prestiżem. 



 

2. Jak rysuje się przyszłość samorządności doktoranckiej 

 

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło KRD: 

 Jak miałaby wyglądać reprezentacja doktorantów? Miałaby być wyłaniana  

w ramach kierunku, szkoły doktorskiej, czy miasta? 

 Doktorantów w innych krajach jest zdecydowanie mniej, w Europie 

Zachodniej istnieją organizacje eksperckie. 

 

mgr inż. Łukasz Mąkolski PDUT 

 Należy podjąć próbę promocji działalności samorządowej doktorantów. 

 

Lek. mgr Bartosz Godek DFUM: 

 Szkoły doktorskie będą tworzyły programy – doktoranci powinni być 

zaangażowani w te działania 

 Przygotowanie szerokich ram/”torów” programu. 

 

mgr Piotr Krzyżański PDNHiS: 

 Należałoby przeprowadzić ankietyzację wśród doktorantów w kwestii 

samorządności; 

 W humanistyce jest zapotrzebowanie na studia interdyscyplinarne; 

 W ramach jednej Uczelni powinna być „wspólnota” samorządu. 

 

RMN 

 Wśród doktorantów jest niska świadomość dotycząca samorządności. 

 

 mgr Łukasz Samoliński (UM Warszawa) – sugestia zapoznania się z dobrymi 

praktykami dotyczącymi samorządności doktorantów w innych krajach; 

 mgr Łukasz Kierznowski (wiceprzewodniczący KRD) – w okresie kiedy będą istniały 

już szkoły doktorskie, ale część doktorantów będzie szła jeszcze starym trybem, 

ważną kwestią będzie to, że w obu przypadkach problemy doktorantów będą różne; 

 mgr Łukasz Śledziński (UM Łódź) – opinia, że do szkół doktorskich przyjdą 

naukowcy, którzy będą robili naukę, a nie będą chcieli zajmować się samorządnością; 



 mgr Marcin Błaszcz (AWF Kraków) – warto by wprowadzić stypendia motywacyjne 

(wyższe niż podstawowe stypendium), w którym punktowano by działalność 

samorządową; 

 mgr Piotr Krzyżański (UAM Poznań) – warto by promotorami były osoby wspierające 

i motywujące doktorantów do działalności samorządowej; 

 mgr inż. Łukasz Mąkolski (PW) – obecnie działający samorząd doktorantów może 

podjąc próbę wprowadzenia pewnych praktyk związanych z samorządnością 

doktorantów w szkołach doktorskich, którzy będą mogli korzystać z wypracowanych 

zasad i norm. 

 

3. Promotor 

 

RMN: 

 Przeprowadzanie ewaluacji po 5 latach pracy promotora; 

 Szkolenie nie tylko doktorantów, ale również promotorów. 

 

 Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk – prorektor ds. kształcenia 

 W szkole doktorskiej doktorant poza promotorem powinien mieć do 

dyspozycji grupę doradców np. osobę, która nauczy jak publikować i gdzie 

teksty naukowe, czy też jak pozyskiwać granty na badania ze środków 

zewnętrznych; 

 Ważnym elementem kształcenia w szkole doktorskiej powinna być mobilność 

– możliwość wyjazdów na konsultacje do naukowców z innych uczelni, 

instytucji, w tym również zagranicznych. 

 

mgr inż. Ewelina Pabiańczyk-Wlazło KRD: 

 Przeprowadzanie szkoleń z umiejętności miękkich; 

 Potrzeba osób, które ukierunkują doktoranta na rozwój kariery, takich które 

nauczą go obracać się w środowisku naukowym. 

 

RMN: 

 Konieczna jest chęć współpracy zarówno doktoranta z promotorem jak  

i promotora z doktorantem; 



 

mgr inż. Łukasz Mąkolski PDUT: 

 Warto by zainwestować w kształcenie doktorów, którzy będą promotorami za 

kilka lat, aby byli przygotowani do tego zadania. 

 

Lek. mgr Bartosz Godek DFUM: 

 Kwestia dotycząca wprowadzenia limitu ilości doktorantów przypadających na 

jednego promotora. 

 

 

Z ramienia PDNHiS sporządziła:  

mgr Marta Rajewska  

Wiceprzewodnicząca Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych 


