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Rzecznik Praw Doktoranta
Sz.P.
mgr Wojciech Kiełbasiński
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Szanowny Panie Rzeczniku,
kierujemy uprzejmą prośbę o interwencję Krajowej Reprezentacji Doktorantów w związku
z opisanymi poniżej problemami w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy.
Z zaniepokojeniem obserwujemy wydłużającą się co roku procedurę oceny raportów składanych do
Ministerstwa Edukacji i Nauki. W poprzednim roku czas oczekiwania na akceptację wynosił 8 miesięcy,
a w tym roku wydłużył się do 10 miesięcy. Pomimo braku informacji o akceptacji raportów, jesteśmy
zobowiązani do realizacji założeń Indywidualnego Planu Kształcenia i Indywidualnego Planu Badawczego,
podczas gdy stypendium doktoranckie nie jest nam wypłacane. Dodatkowo pojawiają się obawy związane
z doposażaniem infrastruktury badawczej koniecznej do dalszych badań. W konsekwencji, jesteśmy narażeni
na przewlekły stres związany zarówno z oczekiwaniem na ocenę, jak i z niepewnością finansową. Ponadto,
kryteria oceny raportów rocznych są niedoprecyzowane. Brak klarownych informacji odnośnie tych kryteriów
utrudnia przygotowanie rzetelnej dokumentacji, która nie zostałaby negatywnie oceniona.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na wymóg indywidualnej dokumentacji zużycia materiałów,
zasobów oraz kosztów eksploatacji przez Doktoranta bądź Doktorantkę. Z uwagi na specyfikę pracy
badawczej oraz ograniczenia techniczne, spełnienie wspomnianego wymagania jest niewykonalne. Procedury
te mogą przyczynić się do zaniechania wykorzystania środków finansowych na badania naukowe,
ograniczając potencjał badawczy ośrodków naukowych w Polsce. Martwimy się, że zarówno przewlekły stres,
na jaki narażona jest młoda kadra badawcza jak i ograniczenia finansowe mogą doprowadzić docelowo do
spowolnienia rozwoju polskiej gospodarki.
Ostatnim bardzo ważnym aspektem, który chcemy podkreślić jest długość procedowania umowy
trójstronnej wymaganej do wypłacenia stypendium doktoranckiego. Dokumenty te dostarczane są kilka
miesięcy po oficjalnym przyjęciu w poczet Doktorantów, co również wiążę się z przesunięciem terminu
wypłaty tych stypendiów.
Podsumowując, negatywna ocena raportu rocznego oznacza niemal natychmiastowe skreślenie z listy
Doktorantów pomimo wielu miesięcy pracy badawczej w atmosferze niepewności. W związku z tym

kierujemy uprzejmą prośbę o możliwość ponownej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej podczas rekrutacji
jesiennej.
Ponadto, będziemy wdzięczni za podjęcie działań w kierunku usprawnienia procesu rozliczenia
sprawozdań rocznych oraz dostarczenia umowy trójstronnej w przyszłych edycjach programu Doktorat
Wdrożeniowy.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie.

Z poważaniem,
Doktoranci Wdrożeniowi
Politechnika Warszawska

