CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY
I.

Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była
celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011)
DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
MŁODYCH NAUKOWCÓW

Dotacja celowa przyznawana od 2011 r. jednostkom naukowym przez ministra nauki –
pieniądze rozdzielane są przez jednostki w wewnętrznym konkursie, którego warunki
opracowuje jej kierownik. Wysokość dotacji ustala się na podstawie algorytmu, który obejmuje:
kategorię jednostki naukowej, współczynnik kosztochłonności badań, liczbę stopni naukowych
doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce młodym naukowcom w ostatnich
dwóch latach, liczbę zatrudnionych młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy
poza jednostką, liczbę uczestników studiów doktoranckich oraz osób z otwartym przewodem
doktorskim.
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STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

W latach 2006-2007 liczba stypendiów była ustawowo ograniczona do 10.
Minister Barbara Kudrycka zniosła tę granicę. Stypendium przyznawane na maksymalnie
36 miesięcy. Miesięczna wysokość nie przekracza minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwycz. w uczelni publicznej - obecnie to 4150 zł
Liderami w uzyskaniu finansowania stypendiów w ostatniej edycji konkursu są: UW– 35
stypendiów i UJ - 14 stypendiów
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MOBILNOŚĆ PLUS

Program Ministerstwa Nauki Mobilność Plus istnieje od 2011 r. i umożliwia doktorantom
oraz młodym naukowcom udział w badaniach w renomowanych zagranicznych ośrodkach
naukowych, pod opieką wybitnych autorytetów. Finansujemy podróż i pobyt w zagranicznym
ośrodku, także małżonka i dzieci.
Liderami w II edycji konkursu są: UW- 10 laureatów i UJ - 5 laureatów
(Przed 2011 r. istniał program wsparcia międzynarodowej mobilności naukowców. W 2007 r.
było 18 laureatów, otrzymali dofinansowanie rzędu 3,6 mln zł. W 2009 r. 27 laureatów,
dofinansowanie 7,6mln zł)
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IUVENTUS PLUS

Program Ministerstwa Nauki Iuventus Plus istnieje od 2010 r. Celem programu jest wsparcie
badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych
publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników
tych prac.
W ramach programu finansowane projekty obejmujące kontynuację badań, których wyniki
opublikowano w czasopismach ujętych w wykazie „Journal Citation Reports” lub „European
Reference Index for the Humanities”. Finansowanie od 2010 r.
Liderami w uzyskaniu finansowania projektów w II edycji konkursu są: Uniwersytet
Warszawski - 48 projektów i Uniwersytet Jagielloński - 31 projektów
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DIAMENTOWY GRANT
Program wsparcia badań, realizowanych przez najmłodszych naukowców – studentów. Minister
co roku przyznaje maksymalnie 100 Diamentowych Grantów. Celem jest stworzenie
możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub po
III roku studiów jednolitych magisterskich. Program jest finansowany od 2012 r. i zakłada
wsparcie dla jednostek naukowych kategorii A i B, w których studenci/absolwenci prowadzą
zaawansowane badania.
Wsparcie w maksymalnej wysokości 200 tys. zł na 4 lata, dla młodego badacza gwarantowane
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 500 zł.

2012 r. –100 projektów na kwotę 17 481 456 zł
2013 r. – konkurs trwa, budżet – ok. 20 000 000 zł
Liderami w uzyskaniu finansowania projektów w I edycji konkursu są: UW - 21 projektów
i UJ -19 projektów

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
Ustanowiony 5 listopada 2010 r. Ponad 200 mln zł na wsparcie badań naukowych
o szczególnym znaczeniu dla literatury, historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
W NPRH przewidziano specjalny moduł adresowany do młodych humanistów:
–wspieranie badań zespołowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy
międzyinstytucjonalnej, interdyscyplinarnej lub międzynarodowej
W pierwszej edycji programu (w 2011 r.) sfinansowano 7 projektów młodych naukowców na
kwotę 1 308 875 zł. W drugiej edycji programu (w 2012 r.) sfinansowano 3 projekty na kwotę
396 582 zł.
- stypendia post-doktorskie na realizację – w polskich lub zagranicznych placówkach–
projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki
W pierwszej edycji programu (w 2011 r.) sfinansowano 3 projekty na kwotę 308 150 zł.
W drugiej edycji programu (w 2012 r.) sfinansowano 6 projektów na kwotę 412 058 zł.
Liderem w uzyskaniu finansowania projektów w I i II edycji konkursu jest Instytut Badań
Literackich PAN.
Obecnie trwają prace nad nową formułą programu, która w większym zakresie wyjdzie
naprzeciw potrzebom młodych naukowców.
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NARODOWE CENTRUM NAUKI – MINIMUM 20 PROC. BUDŻETU
DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Jednym z celów NCN jest wspieranie rozwoju naukowców, którzy rozpoczynają karierę: przed
doktoratem lub do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Z myślą o nich powstały konkursy
PRELUDIUM, SONATA oraz FUGA, w których nie muszą rywalizować z badaczami
doświadczonymi.
Rzeczywisty wskaźnik finansowania projektów kierowanych przez młodych badaczy
w 2011 r. wyniósł ponad 30%.

PRELUDIUM
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które
jeszcze nie uzyskały stopnia doktora. Projekt nie musi (choć może) być związany
z przygotowywaną pracą doktorską, otwarcie przewodu doktorskiego również nie jest
warunkiem wstępnym ubiegania się o finansowanie. Projekty badawcze w konkursie
PRELUDIUM są realizowane pod nadzorem promotora lub opiekuna naukowego.
SONATA
Konkurs na projekty mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego,
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę i posiadające stopień doktora. Celem jest
wsparcie kierownika projektu w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub
rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań.
W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nie
wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.
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ETIUDA
Konkurs dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Laureaci otrzymują stypendium
doktorskie przez 12 miesięcy. Jednym z warunków przyznania stypendium jest zaplanowanie
przez wnioskodawcę trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku. Kandydat
musi obronić pracę doktorską w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania
stypendium.
FUGA
Konkurs na finansowanie staży podoktorskich, skierowany do osób rozpoczynających karierę,
które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia do NCN
z wnioskiem. Konkurs ma pomóc w zwiększeniu mobilności kadry naukowej w Polsce oraz
poprawie kompetencji badaczy przez ich udział w zespołach naukowych w różnych częściach
kraju. Staż finansowany przez NCN należy odbyć poza jednostką macierzystą i poza
województwem dotychczasowego zamieszkania lub zatrudnienia.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU – WSPARCIE DLA
MŁODYCH LIDERÓW NAUKI

Program LIDER z budżetem 120 mln zł wspiera naukowców rozpoczynających karierę
w samodzielnym planowaniu badań wdrożeniowych, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami
badawczymi.
Adresowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż
5 grudnia 2006 r. bądź ukończone studia II stopnia, a także pozyskają do współpracy
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jednostkę prowadząca działalność badawczo-rozwojową , która zatrudni lidera projektu oraz
jego zespół.
Do tej pory sfinansowano już 97 projektów (65 proc. z uczelni, 20 proc. z jednostek PAN, 12
proc. z instytutów badawczych, 3 proc. z innych jednostek)
I edycja – 23 sfinansowane projekty
II edycja – 36 sfinansowanych projektów
III edycja – 38 sfinansowanych projektów

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (instytucja
pośrednicząca) – FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA MŁODYCH
NAUKOWCÓW
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Szkolnictwo Wyższe i Nauka/
działania 4.1 oraz 4.3
Finansujemy szkolenia, kursy, staże w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce
i na świecie, stypendia dla doktorantów i postdoców w dziedzinach o kluczowym znaczeniu
dla gospodarki, dofinansowujemy tworzenie nowych kierunków studiów doktoranckich
szczególnie ważnych dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
Całkowity budżet programu – 985,3 mln EUR
Maksymalna wysokość stypendium ustalana jest w oparciu o wewnętrzne regulaminy uczelni
i wynosi od 3000 do 5000 zł, kwota ta w całości stanowi przychód stypendysty i nie podlega
rozliczeniu.
Działanie 4.2 – rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R
Młodzi naukowcy mogą uczestniczyć w dofinansowywanych szkoleniach, seminariach
i studiach podyplomowych dotyczących zarządzania badaniami naukowymi i pracami
rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (również w zakresie ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej)
Alokacja: 61,5 mln EUR
www.inwestycjawkadry.pl
Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wzmocnienie
Potencjału Kadrowego Nauki
Obecnie realizowane trzy programy, w których mogą uczestniczyć młodzi naukowcy:
VENTURES – projekty aplikacyjne z zastosowaniem w gospodarce, realizowane przez
studentów, absolwentów i doktorantów
POMOST – projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy po przerwach
związanych z opieką nad dzieckiem, wsparcie dla kobiet-naukowców w okresie ciąży
HOMING PLUS – projekty realizowane przez młodych doktorów powracających do Polski
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CORAZ WIĘCEJ MŁODYCH NAUKOWCÓW JEST RECENZENTAMI
NCBR

Recenzje wykonane na zlecenie NCBR w latach 20082012**
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liczba recenzji wykonanych przez młodych naukowców
II.

Rząd Donalda Tuska zagwarantował doktorantom 51-procentowe ulgi
w przejazdach komunikacją publiczną

III.

Powstała Rada Młodych Naukowców – młodzi badacze zyskali głos
Zapraszamy Obywateli Nauki do współpracy z RMN
www.rmn.org.pl

IV.

Rządowy program TOP 500 Innovators – wsparcie dla młodych
menedżerów innowacji

W ramach rządowego programu do 2015 roku 500 wybitnych młodych naukowców
i menedżerów innowacji wyjedzie na staże szkoleniowe do najlepszych naukowych ośrodków
na świecie (Stanford, Berkeley) – tam uczą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań
i przekuć je w biznesowy sukces. Do tej pory przeszkoliliśmy już ponad 200 osób.
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V.

Upowszechnienie systemu pomocy materialnej dla doktorantów

Znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym usprawniło pomoc materialną dla doktorantów.
Najlepsi doktoranci otrzymują stypendia wyższe o 50 proc.
1. Od 1 października 2012 r. doktoranci w uczelniach zyskali nowe uprawnienie – mogą
ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Zrównane zostały więc uprawnienia
studentów i doktorantów w tej kwestii.
2. Doktoranci w uczelniach mogą ubiegać się o następujące świadczenia finansowane
z budżetu państwa:
-

stypendium socjalne (z możliwością zwiększenia z tytułu zakwaterowania)
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium dla najlepszych doktorantów
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
zapomoga

3. Od 1 października 2012 r. systemem pomocy materialnej objęci zostali doktoranci
kształcący się na studiach doktoranckich w jednostkach naukowych. Dzięki tej zmianie
wszyscy doktoranci (w uczelni, jednostce naukowej), mogą otrzymać wsparcie finansowane
z budżetu państwa w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomogi.
4. Dotacja na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich
z dotacji projakościowej, dla 30 % najlepszych doktorantów (przeznaczona dla doktorantów
odbywających studia w uczelniach publicznych i niepublicznych)
5. Od 1 października 2011 r. wprowadzone zmiany doskonalące system pomocy materialnej
dla doktorantów:
1) zwiększenie wysokości dotacji, którą uczelnia może przeznaczyć na pomoc materialną
dla doktorantów – środki te nie mogą być mniejsze niż wynika to z proporcji liczby
doktorantów do liczby studentów oraz nie większe niż 6 % ogólnej kwoty dotacji na
pomoc materialną (wcześniej było to nie więcej niż 3 % ogólnej kwoty dotacji)
2) wprowadzenie możliwości równoczesnego otrzymywania stypendium rektora dla
najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a także innych
świadczeń pomocy materialnej oraz stypendiów przyznawanych przez organy
samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, stypendiów międzynarodowych
3) podniesienie o 30 % minimalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie,
gwarantującej doktorantom stypendium socjalne (obecnie 592,8 zł netto na osobę), jak
również maksymalnej wysokości dochodu (obecnie 850,2 zł netto na osobę), przy
której uczelnie mogą przyznawać stypendia socjalne. Wyłączenie z definicji dochodu
m. in. stypendiów doktoranckich, stypendiów z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, stypendiów międzynarodowych
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VI.

Ponad 907 mln zł na podwyżki pensji dla akademików w 2013 r.
Przekazane środki pozwolą w 2013 r. na wzrost wynagrodzeń średnio o 9,14 proc.
Do 2015 r. pensje wykładowców akademickich wzrosną o ok. 30 proc.
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