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III Ogólnopolskie
Forum Doktorantów
6 lutego 2004 w £odzi odby³o siê III Ogólnopolskie Forum Doktorantów, zorganizowane przez Samorz¹d Doktorantów Politechniki £ódzkiej. Uroczystoæ otwarcia jak i
ca³oæ obrad mia³a miejsce w Sali Senatu Politechniki
£ódzkiej. W obradach udzia³ wziê³o 53 delegatów, reprezentuj¹cych wy¿sze uczelnie (z ka¿dej uczelni udzia³ w
obradach wzi¹³ jeden delegat). W zwi¹zku z tym reprezentowanych by³o wiêkszoæ uczelni publicznych.
Ide¹ przywiecaj¹c¹ Forum by³a integracja rodowiska doktorantów w Polsce, których dzia³alnoæ mia³aby
w przysz³oci zaowocowaæ pozytywnymi zmianami ich
sytuacji. Inicjatywa zwi¹zana by³a z powszechnym w rodowisku doktorantów przekonaniem, i¿ nie odpowiada
ona wspó³czesnym standardom i ambicjom samych zainteresowanych. G³ówne problemy wysuwane przez
uczestników Forum zwi¹zane by³y z nieprecyzyjnie zdefiniowanym statusem doktoranta, niedofinansowaniem
badañ naukowych i brakiem prawa do reprezentacji w
ogólnopolskich gremiach decyzyjnych i opiniodawczych.
Jak zaznaczyli organizatorzy w ostatnich latach w Europie obserwujemy intensyfikacjê dzia³añ maj¹cych na celu
unowoczenienie systemu edukacji, niezbêdnego dla pomylnego rozwoju wspó³czesnego spo³eczeñstwa wiedzy. Dostrzega siê potrzebê wzmocnienia europejskiej
nauki tak, aby nasz kontynent
móg³ konkurowaæ na równych
prawach z Ameryk¹ Pó³nocn¹ i
Dalekim Wschodem. Jednym z
dokumentów wytyczaj¹cych kierunek zmian europejskiego szkolnictwa wy¿szego jest Deklaracja
Boloñska. Jej sygnatariusze,
wród których znajduje siê równie¿ Polska  stwierdzaj¹, ¿e znaczenie studiów doktoranckich dla
procesu edukacyjnego bêdzie w
najbli¿szych latach stale ros³o.
W³anie z w³¹czeniem siê Polski
w proces boloñski zwi¹zane s¹
du¿e nadzieje rodowiska doktorantów. Z uwag¹ obserwowane
s¹ wiêc prace nad projektem Prawa o szkolnictwie wy¿szym, opracowanym przez zespó³ powo³any
z inicjatywy prezydenta RP.
Prace Forum podzielone zosta³y na dwie czêci. Pierwsza odby³a siê z udzia³em w³adz uczelni i
reprezentantów w³adz uczelni,
druga natomiast stanowi³a obrady zamkniête, w gronie samych
delegatów. Obrady otworzy³ JM
Rektor Politechniki £ódzkiej prof.
Jan Krysiñski. Nastêpnie zebrani
wys³uchali wyst¹pieñ honorowych
patronów Forum  wojewody ³ódzkiego Krzysztofa Makowskiego,
prezydenta miasta £odzi, dr Jerze-
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go Kropiwnickiego, oraz wiceministra Edukacji Narodowej i Sportu, prof. Tadeusza Szulca, wiceprzewodnicz¹cego Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego prof. Wojciecha Mitkowskiego, oraz przewodnicz¹cego Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP), a zarazem rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, prof. Franciszka Ziejki. Wstêp wieñczy³o wyst¹pienie przedstawiciela
Samorz¹du Doktorantów Politechniki £ódzkiej, £ukasza
Starzaka. Wyst¹pienia wymienionych osób i kwestie w
nich podnoszone spotka³y siê z ostr¹ polemik¹ przedstawicieli doktorantów.
Czêæ drug¹ rozpoczê³a przewodnicz¹ca Rady Samorz¹du Doktorantów Politechniki £ódzkiej, mgr Agnieszka
Wiosetek-Reske. Wybrano przewodnicz¹cego i sekretarza obrad, dokonano prezentacji celów i dzia³alnoci stowarzyszenia Sapere Aude, zajmuj¹cego siê promowaniem rozwoju rodowiska m³odych naukowców.
Problematyka podnoszona w trakcie dyskusji z goæmi, oraz obrad zamkniêtych dotyczy³a obecnej sytuacji
doktorantów  problemów, zmian, Procesu Boloñskiego
w Polsce, projektu nowej ustawy zak³adaj¹cej ustalenie
studiów doktoranckich na poziomie trzeciego stopnia studiów, rozwi¹zañ przyjêtych obecnie w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, kwestii stypendiów, finansowania studiów doktoranckich przez pañstwo, obowi¹zków doktorantów (zajêæ dydaktycznych, statusu prac wykonywanych na uczelni, studiów doktoranckich i ich stosunku do emerytur w nowym systemie), w dalszej kolejnoci samej organizacji studiów doktoranckich (programów, lektoratów jêzyków obcych), finansowania/dofinansowania sta¿y naukowych,
uczestnictwa w konferencjach
naukowych, uczestnictwa w
kursach dokszta³caj¹cych, dostêpu do bazy naukowo-dydaktycznej  bibliotek/literatury naukowej, laboratoriów, zasobów
informatycznych. Ostateczne
dyskutowano równie¿ na temat
polityki rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w skali uczelni i kraju, kredytów bankowych
dla doktoratów, czy mo¿liwoci
wspó³pracy, koordynacji dzia³añ i ich zrzeszania siê.
Tegoroczne Forum by³o wiêc
okazj¹ do debaty nad rozwi¹zaniami proponowanymi w
dziedzinie organizacji i funkcjonowania studiów doktoranckich. Ca³oæ zwieñczy³o podjêcie uchwa³y dotycz¹cej przysz³ej wspó³pracy Samorz¹dów
Doktoranckich poszczególnych uczelni. Wy³oniono nieformalne cia³o maj¹ce w przysz³oci przekszta³ciæ siê w planowany Ogólnopolski Samorz¹d Doktorantów. Pierwsza
czêæ obrad transmitowana
by³a w sieci internetowej przez
Centrum Komputerowe Politechniki £ódzkiej.
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