UCHWAŁA URSD UŁ 6/03/2017
podjęta na 5. posiedzeniu URSD UŁ w kadencji 2016-2018
w dniu 22.03.2017 r.
w sprawie: opinii o zmianach w zasadach przyznawania stypendiów doktoranckich w
Uniwersytecie Łódzkim
§1
W związku z wpłynięciem do Przewodniczącego URSD UŁ 13.03.2017 r. nowej wersji zasad
przyznawania stypendium doktoranckiego Uczelniana Rada zobowiązuje Przewodniczącego
URSD UŁ do przekazania opinii zawartej w §2 niniejszej Uchwały do odpowiednich jednostek
UŁ.
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§2
URSD UŁ wyraża wdzięczność za wprowadzenie wnioskowanej zmiany w §1 ust. 4.
URSD UŁ akceptuje zmianę w §3 ust. 2.
URSD UŁ wyraża także głębokie zaniepokojenie sytuacją, gdy przepisy zmieniające
Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym są znane publicznie od czerwca br. (ponad
8 miesięcy), a jednocześnie do tej pory doktoranci na różnych spotkaniach byli
przekonywani, że od roku akademickiego 2017/2018 sytuacja się poprawi i minimum
połowa wszystkich doktorantów będzie otrzymywać stypendia doktoranckie.
W odczuciu Samorządu i, jak przypuszczamy, także pozostałych doktorantów UŁ
świadczyło to o chęci poprawienia sytuacji doktorantów i docenienia trudu jaki
wkładają w przygotowanie rozpraw doktorskich na tej, a nie innej uczelni.
URSD UŁ prosi o wprowadzenie na wydziałach, na których do tej pory stypendia
wypłacane są mniej niż 50% doktorantów, o korzystniejszy współczynnik niż
minimum przewidziane przez Ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
URSD UŁ pragnie zwrócić uwagę i przypomnieć na zmniejszający się z roku na rok
wskaźnik efektywności studiów doktoranckich na UŁ, który w ocenie Samorządu jest
niewątpliwie związany z procentem osób które otrzymywały regularnie przez 4 lata
przynajmniej stypendium doktoranckie.
W związku z powyższym (§2 ust.3-5) URSD UŁ nie ma możności wydania pozytywnej
opinii o przedstawionej propozycji zmian w §3 ust 1a i 1b Zasad przyznawania
stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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