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Szanowny Panie Ministrze
W pismach kierowanych do mnie osobiście i do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
słuchacze studiów doktoranckich zwracają uwagę na różny sposób uregulowania w przepisach
prawa sprawy stypendiów doktoranckich.
Zagadnienia te regulują: ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 ze, zm.), ustawa
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz
odpowiednio rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006
r, w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r.
Nr 1, poz. 2) i wydane z tą samą datą rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U.
z 2007 r. Nr 1, poz. 3).
Jest sprawą

oczywistą,

nie budzącą żadnych wątpliwości, iż warunki i zasady

funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowo badawczych działających na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych
i wyższych uczelni są zróżnicowane.

Tym samym inaczej

będą organizowane studia

doktoranckie w tych placówkach, mimo iż wiele zagadnień zostało uregulowanych w sposób
identyczny lub podobny.
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Przykładowo:

Prawo

o szkolnictwie wyższym przewiduje możliwość otrzymania pomocy materialnej w formie
stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie czy stypendium mieszkaniowego. Takich

zaś możliwości nie przewidują przepisy dotyczące słuchaczy studiów doktoranckich w
instytutach naukowo-badawczych.
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Z drugiej strony z rozporządzenia dotyczącego studiów

wynika

możliwość

dalszego,

przejściowego,

wypłacania

stypendium doktoranckiego uczestnikowi studiów, który ukończył studia w terminie krótszym
niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów i uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy
doktorskiej. Takiej możliwości nie przewidują natomiast przepisy o studiach doktoranckich na
wyższych uczelniach.
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doktoranckich i ewentualnej możliwości ujednolicenia przepisów w tym zakresie.
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