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Panel dyskusyjny „Szkoły doktorskie – szanse, zagrożenia i oczekiwania” 
 z udziałem przedstawicieli porozumień branżowych i rady młodych naukowców. 

 

Moderatorem dyskusji był Łukasz Kierznowski, który po przedstawieniu uczestników 

przeszedł do pierwszego tematu, jakim były główne oczekiwania oraz zagrożenia wynikające 

z tzw. Ustawy 2.0. 

Ustawa daje duże możliwości modernizacji struktury i sposobu funkcjonowania 

Uczelni. Jednak wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się, że największym zagrożeniem 

płynącym z jej wprowadzenia jest pozorność zmian. Pojawiły się obawy, że obecnie 

wypracowany system pracy pozostanie w niezmienionej formie, z wyjątkiem zmiany nazwy. 

Niesie to za sobą widmo kontynuacji obowiązujących często nieprawidłowych zachowań  

i modeli. Podkreślono, że jeżeli nie zmieni się mentalność kadry, wyplenienie „punktozy”  

u doktorantów, to zmiany wynikające z Ustawy 2.0. będą jedynie zmianami na pokaz.  

Kolejnym podkreślanym aspektem był ograniczony czas na przeprowadzenie 

koniecznych zmian narzucanych przez Ustawę. Rozmówcy podkreślali, że już w 2019 roku 

muszą powstać kompletne regulaminy funkcjonowania szkół doktorskich. 

Za plus wynikający z Ustawy 2.0 uznano interdyscyplinarne podejście do kształcenia 

doktorantów. Jedni rozmówcy uważali, że na dzień dzisiejszy brakuje narzędzi pozwalających 

na łączenie często bardzo oddalonych dziedzin naukowych. Inni, że brak wydziałowej struktury 

na Uczelniach ułatwi prowadzenie interdyscyplinarnych badań w różnych Jednostkach  

w obrębie jednej Uczelni. 

Dostrzeżony został plus w postaci powszechności stypendiów dla doktorantów. 

Jednakże zauważono, że brak stypendium projakościowego lub Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, które były motywacją do lepszego rozwoju i pracy, może spowodować, że 

doktoranci nie będą zabiegać o rozwój. Prelegenci przedstawili wizję w której na doktorat idą 

osoby, które niekoniecznie mają plan na życie, i przez 2 lata, do oceny śródokresowej, pobierają 

stypendium „za nic”. Wspólnie uznano, że brak systemu motywacyjnego w postaci zwiększenia 

kwot stypendiów dla najlepszych doktorantów jest niekorzystne.  

Podkreślono, że pozycja doktorantów jest niska. Zauważono, że w innych krajach 

Europejskich doktoranci cieszą się społecznym szacunkiem. Włączają się w akcje mające na 

celu podniesienie jakości życia ludzi. Również ich badania są wdrażane do codziennego życia. 

Podczas gdy w Polsce często zataja się fakt posiadania stopnia doktora. 

Głównym wnioskiem płynącym z tej części panelu było że Ustawa 2.0 ma potencjał, są 

tam zarówno dobre jak i niekorzystne aspekty. Jednakże podkreślono, że Ustawa wciąż nie 

osiągnęła swojego finalnego kształtu dlatego, wciąż jest czas na wypracowanie jak najlepszych 

dla doktorantów rozwiązań. 

Kolejnym tematem podniesionym w dyskusji była rola samorządów doktorantów  

w kształtowaniu szkół doktorskich.  

Szkoły doktorskie dają możliwość selekcji najlepszych doktorantów pod względem 

naukowym. Jednak przyjęcie tego kryterium za decydujące może spowodować, że doktoranci 

nie będą chcieli tworzyć i włączać się w działalność samorządową. Z drugiej strony pojawiła 



się opinia, że doktorat to nie tylko nauka, ale też działalność społeczna. Dlatego, pomimo 

depresji w obecnie obserwowanej działalności samorządowej, jest nadzieja na zbudowanie 

prężnie działających Samorządów Doktorantów. Niestety na dzień dzisiejszy rozmówcy nie 

byli  wstanie przedstawienie spójnej wizji w jaki sposób miałby funkcjonować samorządy 

doktoranckie przy szkołach doktorskich.  

Zgodzili się natomiast, że niezależnie od formy zgrupowanie, doktoranci powinni 

aktywnie uczestniczyć w tworzeniu szkół doktorskich. Zauważono możliwość współpracy przy 

przygotowywaniu regulaminów lub programów obowiązujących w szkołach doktorskich. 

Podkreślono tu rolę Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich, który przedstawi 

gotowe do zaaplikowania rozwiązania.  

Następnym tematem w dyskusji panelowej była osoba promotora. 

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad sposobem wyznaczania i późniejszej ewaluacji 

promotorów. Jako przykładowe kryteria przedstawiono: ocenę 5 lat dorobku naukowego, 

współpracę międzynarodową, ilość prowadzonych projektów. Pod uwagę wzięto również 

prezentowane przez rozważanego promotora umiejętności miękkie.  

Pojawił się pomysł prowadzenia szkoleń dla promotorów. Wspólnie uznano, że 

instytucja co-promotora jest wartościowa. W ten sposób przyszli promotorzy mogliby uczyć 

się „jak być dobrym promotorem”. Zauważono, ze szkolenia dla promotorów powinny być 

skierowane do osób młodych, które nie pełniły tej funkcji.  

Podniesiono problem dotyczący tego, że dobry naukowiec niekoniecznie musi być 

dobrym promotorem. Proponowanym rozwiązaniem mogłoby być zatrudnienie na uczelniach 

osób pełniących funkcję doradców. Osoby te miałyby szeroką wiedzę np. o tym jak pisać 

artykuły, gdzie je publikować, gdzie starać się o granty i stypendia, jak pozyskiwać oferty 

mobilności i kontakty. 

Ze względu na limit czasowy na tym temacie zakończono panel dyskusyjny „Szkoły 

doktorskie – szanse, zagrożenia i oczekiwania”. 
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