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Warszawa, 15 maja 2020 r. 

 

 

Opinia Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej (projekt z dnia 29 kwietnia 2020 r.) 

 

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów po zapoznaniu się z przedłożonym 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 30 kwietnia 2020 r. 
projektem z dnia 29 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zmieniającego (dalej: rozporządzenie zmieniające) rozporządzenie z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (dalej: 
rozporządzenie) oraz na podstawie opinii wyrażonych przez środowisko 
doktorantów (w tym samorządy doktoranckie) – pragnie złożyć następujące 
propozycje zmian do wyżej wymienionego dokumentu: 

 

1. Wprowadzenie do rozporządzenia zmieniającego jako § 1 pkt 3 lit. a 
następującego unormowania: 

„§ 11 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie na studiach doktoranckich 
i w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały 
rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy 
dana dyscyplina naukowa, z wyłączeniem osób, które złożyły oświadczenie, o którym 
mowa w art. 265 ust. 5 ustawy.”. 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów konsekwentnie podkreśla 
konieczność uwzględnienia w ewaluacji dorobku doktorantów kształcących 
się na dotychczasowych studiach doktoranckich (na które ostatni nabór 
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przeprowadzono w 2018 r.). Obecne unormowania – niejako faworyzujące 
doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich – mają charakter 
dyskryminujący w stosunku do uczestników studiów III stopnia. Takie 
rozwiązanie sprawia, że podmiotom podlegającym ewaluacji nie stwarza się 
warunków do większego zaangażowania czy też inwestycji w rozwój 
doktorantów na dotychczasowych studiach doktoranckich (czego 
przyziemnym, ale niezwykle istotnym przejawem mogą być choćby wyższe 
niż obecnie stawki świadczeń stypendialnych dla uczestników studiów 
III stopnia).  

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że różnicowanie sytuacji 
doktorantów w szkołach doktorskich i doktorantów na dotychczasowych 
studiach doktoranckich – w zakresie uwzględnienia ich osiągnięć 
w ewaluacji – stanowi nie tylko dyskryminację w subiektywnym 
przeświadczeniu uczestników dotychczasowych studiów doktoranckich, 
lecz jest to także rozwiązanie niezgodne z art. 32 Konstytucji RP.  

Zróżnicowanie obu wspomnianych grup nie spełnia testu 
konstytucyjności wskazanego w utrwalonym już orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego. By taka dyferencjacja sytuacji prawnej doktorantów mogła 
stanowić odstąpienie od konstytucyjnej zasady równego traktowania, winna 
spełniać łącznie trzy kryteria: 

1) istotności zróżnicowania, a więc – jak to określił Trybunał Konstytucyjny 
w orzeczeniu z 3 września 1996 r. (sygn. K 10/96) – „pozostawać 
w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, 
w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu 
i treści. Innymi słowy wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter 
racjonalnie uzasadniony, a nie wolno ich dokonywać według dowolnie 
ustalonego kryterium”, 

2) proporcjonalności, czyli ważenia argumentów na rzecz wprowadzenia 
danego zróżnicowania: „waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie 
sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji 
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do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego 
potraktowania podmiotów podobnych” (orzeczenie TK jak wyżej), 

3) konstytucyjnej spoistości argumentów na rzecz wprowadzenia danego 
zróżnicowania: „argumenty muszą pozostawać w jakimś związku z 
innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, 
uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych” 
(orzeczenie TK jak wyżej). 

Nie przedstawiono dotychczas ani w uzasadnieniu do stosownych 
aktów prawnych, ani w szerszej debacie na temat roli studiów 
doktoranckich argumentów, które przemawiałyby za tak znaczną 
dywersyfikacją sytuacji prawnej doktorantów w szkołach doktorskich 
i doktorantów wygaszanych studiów doktoranckich. Odwoływano się 
tu jedynie do idei nowej instytucji, jaką jest szkoła doktorska, mająca, 
w zamierzeniu, unikać nierzadkich patologii specyficznych dla „starej” 
formuły prowadzenia kształcenia doktorantów. Tym samym omawiane 
tu zróżnicowanie nie spełnia żadnego z wyżej wymienionych kryteriów 
uzasadniających odejście od konstytucyjnej zasady równego traktowania.  

2. Wprowadzenie do rozporządzenia zmieniającego – w konsekwencji 
propozycji z poprzedniego punktu opinii – jako § 1 pkt 3 lit. b następującego 
unormowania: 

„w § 11 w ust. 1 w pkt 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:  

– na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.”. 

3. Wprowadzenie do rozporządzenia zmieniającego jako § 1 pkt 8a 
następującego unormowania: 

„§ 20 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie na studiach doktoranckich 
i w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały 
rozprawę doktorską w dyscyplinie artystycznej albo w dziedzinie sztuki.”. 

4. § 1 pkt 12 lit. b: w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 
w brzmieniu: „4) wezwać ewaluowany podmiot do przedstawienia, w terminie 3 dni 
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od dnia doręczenia wezwania, dowodów potwierdzających rzeczywiste wystąpienie 
wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 
– w przypadku wątpliwości dotyczących przedstawionej charakterystyki dowodów 
wpływu.”. 

Określony w powyższym przepisie termin na przedstawienie 
stosownych dokumentów wydaje się za krótki (3 dni). Proponujemy, 
by wydłużyć go do co najmniej 7 dni.  

5. Krajowa Reprezentacja Doktorantów postuluje wprowadzenie jako jednego 
z kryteriów ewaluacji miernika w postaci wysokości środków 
przeznaczanych przez ewaluowane podmioty na świadczenia stypendialne 
dla doktorantów (docelowo – im wyższe świadczenia, tym większa 
gratyfikacja punktowa dla ewaluowanych podmiotów). Jeszcze innym 
pożądanym kryterium mogłoby tu być powiązanie wysokości środków 
przeznaczanych przez ewaluowane podmioty na badania prowadzone przez 
doktorantów z odpowiednio wyższą punktacją w ewaluacji (mechanizm 
analogiczny do zaprezentowanej wyżej premii za większe świadczenia 
stypendialne dla doktorantów).  

W naszej opinii istnieje konieczność wprowadzenia narzędzia 
motywującego ewaluowane podmioty do wyższego niż obecnie finansowania 
badań doktorantów. Jeżeli osiągnięcia doktorantów kształcących się 
na studiach doktoranckich nie będą korespondować z adekwatną reakcją 
ze strony ewaluowanych podmiotów, doktoranci mogą zostać (jeśli już nie są) 
postawieni w sytuacji ustawicznego windowania formułowanych względem 
nich oczekiwań, przy jednoczesnym braku stosownych środków 
na świadczenia stypendialne i prowadzenie badań naukowych.  

Punkty za sugerowane przez nas kryteria ewaluacji powinny być 
obliczane w proporcji do liczby doktorantów kształcących się 
w ewaluowanym podmiocie i budżetu ewaluowanego podmiotu.  

6. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca uwagę na potrzebę stosowania 
w procesie ewaluacji korzystniejszej wartości punktowej za artykuły naukowe 
opublikowane w ministerialnym wykazie czasopism w latach 2017-2019, 
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monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2019, 
rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii – 
zestawiając punktację przewidzianą w „nowym” i „starym” wykazie.  

7. Obok wskazanych wyżej uwag merytorycznych, pragniemy zwrócić uwagę 
natury formalnej. Projekt rozporządzenia zmieniającego otrzymaliśmy 
30 kwietnia 2020 r. Termin na przedłożenie Ministerstwu ewentualnych 
zastrzeżeń określono na 15 maja 2020 r. To okres zdecydowanie za krótki 
na przeprowadzenie przez podmioty takie jak Krajowa Reprezentacja 
Doktorantów należytych konsultacji środowiskowych (przygotowanie opinii 
zostaje zwykle poprzedzone szerokimi konsultacjami wśród doktorantów, 
m.in. w szczególności z uwzględnieniem uczelnianych samorządów 
doktoranckich), analizę dotychczasowych i proponowanych przepisów 
oraz – w następstwie tego – opracowanie stosownej opinii. 

 

 

 


