PROTOKÓŁ Nr 10/2013
POSIEDZENIA RADY MŁODYCH NAUKOWCÓ W III KADENCJI
w dniu 6 marca 2013 r.
W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców wzięli udział członkowie Rady zgodnie
z załączoną listą obecności (13 z 18 członków) – załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący RMN zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Sprawdzenie kworum
3. Sprawozdanie z bieżących prac RMN
4. Kwestia oceny czasopism naukowych i wykaz czasopism – spotkanie z Panem Prof.
Jerzym Wilkinem – Przewodniczącym Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism
naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu
wybranych czasopism naukowych
5. Ocena parametryczna jednostek naukowych w Polsce – spotkanie z dr. Dominikiem
Antonowiczem – członkiem Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych
i Społecznych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
6. Forum Młodych Uczonych – omówienie przygotowań organizacyjnych, wyznaczenie
osób odpowiedzialnych za poszczególne panele, rekrutacja uczestników
7. Projekt „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców” – omówienie sesji
w Poznaniu i Częstochowie oraz przygotowań do kolejnych spotkań w Gdańsku
i Białymstoku
8. Uregulowania dotyczące podstaw prawnych działalności Rady Młodych Naukowców
– założenia do ustawy
9. Poradnik pisania grantów dla młodych naukowców
10. Współpraca RMN z Narodowym Centrum Nauki przy organizacji „Dni NCN”
11. Uwagi dotyczące Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o
nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym
12. Wolne wnioski.
Wiceprzewodnicząca RMN mgr inż. K. Kurowska, Dr hab. Agata Chmurzyńska, mgr
Jacek Lewicki i dr Bartłomiej Lis przekazali informacje na temat bieżących spraw Rady,
w tym:

•

•

•
•

udziału członków RMN w VII Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu
„Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie z udziałem członków Rady NCN,
przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych
i grantów;
udziału w VI Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjnym z cyklu „Mechanizmy
finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu z udziałem członków Rady NCN, przedstawicieli
MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów;
udziału mgr inż. Kingi Kurowskiej oraz dr Bartłomieja Lisa w audycji w Polskim
Radiu 24. Tematem audycji była m.in. działalność RMN;
udziału mgr inż. Kingi Kurowskiej i mgr. Jacka Lewickiego w debacie Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w ramach projektu Polskie Puzzle
pt. „Czy polska nauka idzie w las?”. Debata dotyczyła stanu polskiej nauki
i szkolnictwa wyższego. Omówiono również możliwość współpracy biznesu
z ośrodkami naukowymi. Podstawą do rozważań były wyniki badań
przeprowadzonych przez studentów z Koła Psychologii Ekonomicznej Moderator
na młodzieży akademickiej, a dotyczyły oceny szkolnictwa wyższego, jakości
procesu kształcenia i stopnia przygotowania młodego pokolenia do kariery
zawodowej.

W pierwszej części posiedzenia wziął udział prof. Jerzy Wilkin Przewodniczący
Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych, który na prośbę
Przewodniczącego RMN dr Piotra Bajora wyjaśnił kwestie kryteriów i trybu oceny czasopism
naukowych. Jak podkreślił, prace Zespołu skupiły się przede wszystkim na znalezieniu
formuły oceny czasopism, przyjęciu standardów recenzowania, a także na zmodyfikowaniu
zasad punktacji czasopism. Podkreślił, iż bardzo ważne jest wprowadzenie Polskiego
współczynnika wpływu przeniesienia, który będzie miał wpływ na czasopisma rzadko
cytowane.
Przewodniczący RMN rozpoczął wielowątkową dyskusję, w której udział wzięli: dr Marcin
Grabowski, dr Bartłomiej Lis oraz dr hab. Michał Matuszewski. W jej trakcie poruszono
m.in. kwestie utrzymania i ujednolicenia punktacji listy ERIH, weryfikacji czasopism, a także
współpracy z bazą POL-index.
W dalszej części spotkania udział wziął dr Dominik Antonowicz z KEJN. Omówił
procedury oceny jednostek naukowych, mechanizmy oceny parametrycznej oraz sposób
przyznawania kategorii jednostkom naukowym. Podkreślił, że do najważniejszych wyzwań
jakie stoją przed KEJN należy dokonanie wyboru pomiędzy oceną ekspercką,
a bibliometryczną, a także to, jakie jednostki mają być przedmiotem oceny. W dyskusji udział
wzięli: dr Marcin Grabowski, dr hab. Agata Chmurzyńska, dr Bartłomierj Lis, dr Piotr Bajor.
Ponadto omówiono poziom zaawansowania prac związanych z przygotowaniem
Forum Młodych Uczonych.
Poruszono również kwestię organizacji seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn.
„Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” w Poznaniu,
Częstochowie, Gdańsku i Białymstoku z udziałem przedstawicieli NCN, NCBiR oraz
MNiSW.

Wiceprzewodnicząca RMN mgr inż. Kinga Kurowska przedstawiła propozycje zmian
uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania i działania RMN.
Dr hab. Michał Matuszewski oraz dr Bartłomiej Lis przedstawili stan prac
dotyczących przygotowania poradnika pisania grantów dla młodych naukowców. W wyniku
dyskusji zdecydowano o umieszczeniu dokumentu na stronie internetowej RMN oraz
rozpropagowania poradnika w środowisku naukowym.
Podczas posiedzenia omówiona została kwestia rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz ustawy o stopniach
i tytule naukowym. Podjęto decyzję o powołaniu Zespołu (dr hab. Agata Chmurzyńska oraz
dr inż. Jerzy Respondek), który przygotuje uwagi do ww. rozporządzenia.
W ramach wolnych wniosków członkowie RMN zobowiązali Przewodniczącego
dr. Piotra Bajora do wystosowania pisma do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie
rozważenia możliwości włączenia RMN do procedury konsultacji zapisów regulaminów
konkursów MNiSW skierowanych do młodych naukowców oraz ogłoszenia harmonogramu
tych konkursów. Pozwoli to Radzie na zgłoszenie uwag przed formalnym zatwierdzeniem
konkursów, jak również na przekazanie opinii ze strony środowiska.
Przygotowała:

Żaneta Wolska
Biuro Ministra

Zatwierdził:

dr Piotr Bajor
Przewodniczący RMN

