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Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego 

 

 

Podczas III Otwartego Posiedzenia XIII Kadencji Zarządu KRD połączonego ze Zjazdem 

Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Zjazdem Porozumienia 

Doktorantów Uczelni Technicznych, w dniu 9 czerwca 2018 r. w godzinach od 12:15 do 14:00 

w sali 2009 Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu, odbył się panel dyskusyjny Szkoły doktorskie 

– szanse, zagrożenia i oczekiwania. 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele środowisk branżowych w osobach: 

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

− lek. med. Bartosz Godek – Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM); 

− mgr Piotr Krzyżański – Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych 

i Społecznych (PDNHiS); 

− mgr inż. Łukasz Mąkolski – Porozumienie Doktorantów Uczelni 

Technicznych (PDUT); 

− dr Ewa Sell-Kubiak – Rada Młodych Naukowców;  

− mgr inż. Wojciech Sałabun – Rada Młodych Naukowców. 

Przebieg panelu dyskusyjnego z ramienia PDUT protokołowały mgr inż. Angela Andrzejewska 

oraz mgr inż. Agata Giełczyk z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy. 

Panel dyskusyjny podzielono na bloki tematyczne wśród których wyróżniono: szanse 

i zagrożenia, standardy samorządności doktoranckiej, kwestie związane z promotorstwem. 

Wśród szans i zagrożeń zauważono, że wprowadzane zmiany mogą być tylko pozornymi 

zmianami, które w rzeczywistości nie polepszą sytuacji doktorantów. Zdaniem dyskutujących 

należałoby zwrócić uwagę na zapewnienie możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań 

czy kształcenia, a również przy ewaluacji uwzględniać specyfikę dyscypliny naukowej.  

Dodatkowo wśród zagrożeń zwrócono uwagę, że jedyną zmianą w zakresie kształcenia 

doktorantów będzie zmiana nazwy programu kształcenia na studiach III° na szkołę doktorską. 



Wciąż brakuje elementów istotnie poprawiających jakość. Należałoby zwrócić szczególną uwagę 

na kryteria wyboru promotorów oraz zapewnienie funduszy na prowadzenie badań naukowych.  

Jako szanse upatruje się przypisania doktoranta „do uczelni”, a nie tak jak dotychczas „do 

wydziału”, co realnie może przekładać się na zwiększenie dostępności aparatury badawczej. 

Jak również należałoby się zastanowić nad aspektem „wyłapywania perełek” pośród studentów 

i umożliwienie przeniesienia ich do szkół doktorskich. 

Przy kwestiach związanych ze standardami samorządności doktoranckiej pojawiły się obawy, 

że przy istnieniu gwarantowanych stypendiów dla wszystkich doktorantów, nie będzie 

zainteresowania uczestniczeniem w działalności samorządowej. Przy czym wśród argumentów 

mogących sprzyjać aktywizowaniu środowisk przyszłych doktorantów podniesiony został fakt, 

że praca naukowca wiąże się nie tylko z pracą nad swoim programem badawczym, ale również 

nieodłącznym jej aspektem jest oddziaływanie społeczne. Dlatego też szkoła doktorska powinna 

w swoim zamiarze uświadamiać o roli naukowca w ujęciu socjologicznym.  

Ponadto zwiększona zostanie rola obecnie istniejących samorządów doktoranckich, gdyż ich 

zadaniem będzie opiniowanie powstających regulaminów szkół doktorskich etc. Idealną sytuacją, 

stymulującą środowisko naukowe, związaną z wprowadzaniem i późniejszym prowadzeniem szkół 

doktorskich jest nawiązanie współpracy na linii Rektor-Doktoranci. Jako przykład dobrych praktyk 

w tym zakresie można wyróżnić Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także 

Politechnikę Warszawską.  

W dyskusji zwrócono również uwagę na dwoistość kształcenia doktorantów, tj. (1) zgodnych 

z obowiązującymi obecnie przepisami oraz (2) zgodnych z przepisami wprowadzanymi. W związku 

z powyższym przez okres wygaszania dotychczasowych studiów doktoranckich należy szczególnie 

pochylić się nad zasadami zapewnienia reprezentatywności dla obu grup doktorantów. 

Natomiast dyskusja w części dotyczącej promotorów pozwoliła na zauważenie, że promotora 

nie należy traktować wyłącznie jako opiekuna pracy, ale również jako autorytet w danej 

dyscyplinie naukowej. W ustawie zapisane zostało, że w regulaminie szkoły doktorskiej określany 

jest tryb wyboru promotora. Należałoby zwrócić uwagę na opracowanie zasad wyboru 

promotorów. Jako propozycja przedstawiona zastała 5-letnia ewaluacja ich działalności. Jako 

kryteria zaproponowano wyjazdy, pozytywne oceny doktorantów, pozyskane środki na badania. 

Wśród kryteriów dodatkowych pojawiły się propozycje oceny czy również szkolenia w zakresie 

kierowania zespołem, wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej. 



Propozycje te są zgodne z ideą kształcenia przez całe życie, która również powinna obejmować 

promotorów/profesorów.  

Jako uzupełnienie dla funkcji promotora zaproponowane zostało wprowadzenie doradców 

w szkołach doktorskich, których rolą byłoby wspieranie doktoranta w zakresie wyboru czasopism 

do publikowania (zmieniają się warunki publikowania), przygotowywaniu wniosków grantowych, 

czy też mobilności. W przykładzie wskazano, że w zagranicznych szkołach doktorskich istnieją rady 

naukowe szkół doktorskich, które czuwają nad merytoryką doktoratu, ale również doktorant może 

korzystać z porad trenerów, psychologów czy też szkoleń z umiejętności miękkich.  

Dyskutujący zaproponowali, aby kształcenie promotorów rozpocząć od już obecnych 

doktorów, którzy w niedługim czasie będą mogli pełnić rolę promotora. Są to osoby, które 

w dalszym ciągu dobrze przyswajają wiedzą.  

Jako formę uzyskiwania przez promotora reputacji i odpowiedzialności za doktoranta należy 

uznać pełnienie roli promotora pomocniczego, który uczy się jak prowadzić doktoranta 

i jednocześnie pomaga mu w realizacji badań naukowych. W projekcie ustawy i poprawkach nie 

ma zapisów o roli promotora pomocniczego. 

Panel zakończył się. 
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