
Wyniki przeprowadzonych konsultacji



Zespół

• 14 osób oraz członkowie zarządu KRD,

• Przeprowadzaliśmy konsultacje stacjonarne oraz elektroniczne,

• Odwiedziliśmy jednostki akademickie w każdym województwie,

• Przygotowujemy publikację dot. dobrych praktyk.
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Konsultowaliśmy

• Zasady rekrutacji,

• Procedurę wyboru promotora,

• Model funkcjonowania samorządu,

• Strukturę szkoły doktorskiej, 

• Przebieg kształcenia, w tym Indywidualny Plan Badawczy i Ocenę 
Śródokresową,

• Finansowanie szkół doktorskich, 

• Regulamin szkoły doktorskiej.
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Zasady rekrutacji

• Wypracowanie regulaminu procesu rekrutacji w porozumieniu władz
instytutu lub uczelni z przedstawicielami doktorantów,

• System konkursowy powinien zapewniać przyjmowanie do szkół
doktorskich jedynie najlepszych z najlepszych.

• Przedstawiciele samorządów doktoranckich wskazywali, że powinien
zostać wyznaczony próg punktowy.

• Wskaźnik SSR – jeden nauczyciel akademicki na 12 doktorantów
będzie motywatorem do przyjmowania jedynie wartościowych
doktorantów.
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Zasady rekrutacji

• Dobrym postępowaniem byłoby zaprezentowanie koncepcji pracy
badawczej, który oceniany byłby pod względem:
• Dokonania krytycznego przeglądu literatury,

• Formułowania hipotez badawczych,

• Projektowania doświadczenia z użyciem odpowiedniej metodologii,

• Przewidywania możliwych korzyści płynących z zaplanowanych badań.

• Przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka
nowożytnego,

• Przedłożenie opinii przyszłego promotora,

• Zaprezentowanie dorobku naukowego oraz organizacyjnego,
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Zasady rekrutacji

• Średnia ocen z toku studiów jest niemiarodajna, sugerujemy
zastosowanie czynnika obiektywizującego, tj. oceny przyznawanej
jednostce naukowej przez Polską Komisję Akredytacyjną,

• Postulujemy usunięcie wymogu odbycia stażu,

• Proces rekrutacyjny powinien zawierać rozmowę kwalifikacyjną,

• W skład komisji powinien wchodzić kierownik szkoły doktorskiej,
eksperci reprezentujący dyscyplinę naukową oraz przedstawiciel
samorządu doktorantów.
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Promotor

• Sugerujemy, żeby jednostka przedstawiała listę potencjalnych
promotorów wraz z opisem ich zainteresowań i najważniejszych
dokonań naukowych,

• Zespół rekomenduje wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla
promotorów obejmujących co najmniej dwa zakresy tematyczne:
model funkcjonowania szkoły doktorskiej oraz obowiązki promotora
wynikające z opieki nad doktorantem,

• Ostateczna lista potencjalnych promotorów przed opublikowaniem
musi być zaopiniowana przez samorząd doktorantów działający przy
danej szkole doktorskiej,
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Promotor

• W celu zapewnienia odpowiednich standardów jakości oraz komfortu
(współ)pracy rekomendujemy wprowadzenie ograniczenia do
maksymalnie 4 osób, nad którymi promotor może sprawować opiekę
jednocześnie.

• Rolą promotora pomocniczego powinno być nie tylko wspieranie
samego doktoranta w procesie badawczym, ale również doskonalenie
jego warsztatu naukowego, by w przyszłości był w stanie
samodzielnie sprawować opiekę nad doktorantami.
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Model funkcjonowania samorządu

• Proces wyboru przewodniczącego i organów uchwałodawczych
powinien odbywać się raz w roku,

• Zorganizowany proces wyborczy powinien spełniać zasady tajności,
równości, powszechności i bezpośredniości,

• Struktura samorządu w okresie przejściowym, tzn. w okresie
równoległego istnienia studiów doktoranckich i szkół doktorskich,
powinna uwzględniać zrzeszenie w jednym samorządzie tych dwóch
rodzajów doktorantów, zwłaszcza co do trybu wyborów różnych
organów samorządu.
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Struktura szkoły doktorskiej

• Rekomendujemy, żeby na czele szkoły doktorskiej stała osoba
sprawująca funkcję kierowniczą właściwa ds. kształcenia
doktorantów (np. kierownik szkoły doktorskiej, pełnomocnik rektora
ds. kształcenia doktorantów, etc.),

• Dobrą praktyką byłoby angażowanie samorządu doktorantów już na
etapie wstępnych decyzji dot. wyboru kandydata na kierownika,

• Każdy podmiot uprawniony do prowadzenia szkoły doktorskiej
powinien indywidualnie rozważyć, jaki kształt i liczba szkół doktorskich
będą najbardziej korzystne.
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Przebieg kształcenia, w tym Indywidualny Plan 
Badawczy i Ocena Śródokresowa
• Indywidualny Plan Badawczy powinien być dostosowany do

umiejętności doktoranta,

• Kwestia dotycząca składu komisji oceniającej powinna pozostawać w
gestii kierownika szkoły doktorskiej/pełnomocnika rektora ds.
doktorantów po konsultacji z promotorem,

• Procedura odwoławcza przebiegu oceny śródokresowej powinna być
zgodna z KPA lub powinna zostać powołana komisja odwoławcza.
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Finansowanie szkół doktorskich

• Proponuje się możliwość organizowania przez uczelnię, lub jej
samorząd doktorantów, stypendiów motywacyjnych dla 20-25%
najlepszych doktorantów,

• W szkole doktorskiej powinien być fundusz na dofinansowanie
wyjazdów konferencyjnych lub publikacji naukowych z
uwzględnieniem możliwości finansowych uczelni, co najmniej jedna
aktywność rocznie,

• Ustawa wskazuje, że kształcenie doktorantów jest bezpłatne.

12



Regulamin szkoły doktorskiej

• Regulamin powinien być dostosowany do środowiska doktorantów
w danej jednostce, skonsultowany ze środowiskiem doktorantów,

• Sugerowano, że regulamin powinien być na tyle szczegółowy
i precyzyjny by wykluczyć możliwość istnienia więcej niż jednej
interpretacji danego zapisu.

13



Zapraszam do dyskusji!
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