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Szanowny Panie Rektorze,
w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi z dnia 3.04.2017 r. dotyczącej negatywnej
opinii URSD UŁ, nt. wprowadzonego rozwiązania w kwestii wysokości procentu doktorantów
z lat 2-4, którzy mają otrzymać stypendium doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
pragniemy wyrazić nasze głębokie ubolewanie nad postawą kierowników podstawowych
jednostek organizacyjnych UŁ, którzy wyrazili dezaprobatę dla naszej prośby.
Z przykrością stwierdzamy, że Uniwersytet Łódzki wprowadził nas w błąd
przedstawiając w dniu 7.03.2017 r. do zaopiniowania wzór załącznika do ZR, który
uwzględniał lepszy niż przewidywany w ustawie procent doktorantów otrzymujących
stypendium, a następnie wycofując się z własnej propozycji. Jak Pan Rektor wskazał
w odpowiedzi istnieje możliwość przekroczenia wskazanego w ustawie minimum. Dlatego
też ponawiamy naszą prośbę, aby przeanalizować pod względem rachunku ekonomicznego
sensowność obstawania przy minimalnym procencie dla doktorantów z lat 2-4.
Przesłanką istotną w naszej ocenie, do której nie otrzymaliśmy odpowiedzi jest
wskazany przez nas wskaźnik efektywności studiów doktoranckich. Należy zauważyć,
że wysokość stypendium jest i tak wysoce niewystarczająca do tego żeby móc za nie godnie
żyć i prowadzić badania naukowe na odpowiednim poziomie. Dlatego czujemy się
w obowiązku wynikającym z Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ wnioskować, aby
kwestia przyznania stypendium doktoranckiego w większej liczbie niż ustawowe minimum
została ponownie dogłębnie rozważona i stała się przyczynkiem do pogłębionych analiz nad
przyczynami obecnej sytuacją materialnej ponad 1000 osób z społeczności akademickiej
naszej Alma Mater oraz możliwości polepszenia naszej sytuacji.
Zwracamy się również z apelem do wszystkich osób podejmujących te decyzje
o dialog i próbę postawienia się w sytuacji (w większości młodych ludzi), którzy podejmują
studia doktoranckie z pragnieniem rozwijania nauki, a z powodu braku stypendium są
zmuszeni do dzielenia czasu studiów doktoranckich z pracą zarobkową.
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
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