Warszawa, 12 marca 2020 r.

Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów
w sprawie wydłużenia terminu na składanie i rozliczanie wniosków grantowych,
stypendialnych, wyjazdowych w związku z pandemią koronawirusa

W związku z sytuacją obowiązującą w polskich i niektórych zagranicznych szkołach
wyższych, wynikającą z podejmowanych przez nie działań mających na celu walkę
z rozprzestrzenianiem się tzw. „koronawirusa” (SARS-CoV-2), Krajowa Reprezentacja
Doktorantów zwraca się do Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej, szkół wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk, państwowych
instytutów badawczych i innych instytucji przeprowadzających konkursy na projekty
naukowe, stypendia i staże zagraniczne, w których ostateczny termin składania
i rozliczania wniosków został określony na marzec, o wydłużenie tego terminu (np. do
połowy kwietnia 2020 roku).
Z informacji docierających do KRD wynika, że wraz z zawieszeniem zajęć
dydaktycznych oraz ograniczeniem działalności uczelni w pozostałym zakresie w wielu
przypadkach znacząco ogranicza się również pracę uczelnianej i wydziałowej
administracji, co powoduje trudności w uzyskaniu niezbędnych podpisów pod wnioskami.
Z dodatkowymi utrudnieniami mogą się mierzyć osoby, które w tych wnioskach jako
miejsce realizacji badań czy staży wskazują kraje, które w chwili obecnej są szczególnie
dotknięte epidemią. Dotyczy to w szczególności doktorantów zamierzających składać wnioski
w konkursie NCN Etiuda 8 na stypendia doktorskie obejmujące staż naukowy w zagranicznym
ośrodku naukowym, jako że termin składania wniosków w tym konkursie określono na 16 marca
– spośród europejskich najgorsza sytuacja pod tym względem występuje oczywiście we Włoszech
– powoduje, że doktoranci mogą mieć problemy z uzyskaniem potwierdzenia zgody bądź nawet
samej zgody na realizację stażu od ośrodka naukowego lub opiekuna naukowego.
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(godz. 16:00). Poważne ograniczenia w funkcjonowaniu szkół wyższych w niektórych państwach

W związku z powyższym, mając na względzie również konieczność zapewnienia równych
warunków udziału w tego rodzaju konkursach, postulujemy przesunięcie (dla wszystkich
zainteresowanych) marcowych terminów składania wniosków konkursowych o co najmniej dwa
tygodnie. Wydaje się, że do problemów wynikających z ograniczenia działalności dydaktycznej
i naukowej (zawieszenie wyjazdów, przyjazdów, konferencji etc.) nie należy dokładać kolejnych,
pozbawiając zainteresowanych – z przyczyn od nich zupełnie niezależnych – możliwości udziału
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w tego rodzaju konkursach.
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