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PODSTAWOWE INFORMACJE

Badanie zrealizowane zostało w okresie od czerwca do sierpnia 2008 roku. Do 120 osób – byłych
stypendystów programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 1996-2007 – zostały wysłane
pocztą elektroniczną zaproszenia do wypełnienia ankiety internetowej. Ostatecznie wypełniło ją 60 osób w
wieku od 30 do 47 lat, w tym 17 kobiet i 43 mężczyzn, stypendystów programu Kolumb w latach 1996-2007.
Spośród nich 38 ma obecnie stopieo doktora, 15 – stopieo doktora habilitowanego, a 7 nosi tytuł profesora. W
ankiecie najliczniej wzięli udział przedstawiciele nauk ścisłych (23 osoby), dośd liczne i porównywalne grupy
przedstawicieli nauk przyrodniczych (15) i humanistycznych (12) oraz niewielkie grupy przedstawicieli nauk
medycznych (7) i technicznych (3). W związku z tym sygnalizowane w raporcie różnice, jeśli okazały się istotne,
dotyczą w większości przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, ze względu na niewielkie
liczebności w dwóch pozostałych grupach – z wyjątkiem nielicznych punktów, w przypadku których dodatkowo
wymieniono przedstawicieli nauk medycznych lub technicznych. W każdej grupie – proporcjonalnie - znalazły
się osoby ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora. W badaniu wzięli udział
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absolwenci około 20 polskich uczelni, najliczniejsze grupy stanowili absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Jagiellooskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
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Liczba ta jest trudna do dokładnego oszacowania ponieważ ankietowani w niektórych wypadkach nie podawali
pełnej nazwy uczelni (np. Akademia Medyczna vs Akademia Medyczna w Gdańsku).
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PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ

PRZYGOTOWANIE I OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wszyscy ankietowani obronili rozprawy doktorskie już po roku 1991, średnio około 5 lat po obronie
pracy magisterskiej (4,93), przy czym zdecydowana większośd na swojej macierzystej uczelni (80% osób).
Pozostałe – mniej liczne grupy osób - napisały doktorat w Instytutach PAN (siedem osób) lub na innej niż
macierzysta uczelni krajowej (cztery osoby), a tylko jedna osoba - na uczelni zagranicznej (Florida State
University, USA). Maksymalna liczba lat dzielących obronę pracy magisterskiej i pracy doktorskiej to 9.
Podstawowym źródłem finansowania badao podczas prac nad doktoratem były dla stypendystów
przede wszystkim granty krajowe, natomiast wśród najważniejszych źródeł utrzymania stypendyści wymieniają
wynagrodzenia za pracę i stypendia krajowe, a także wsparcie rodziny. Stosunkowo mniej ważnymi źródłami
finansowania badao służących przygotowaniu rozprawy doktorskiej były granty zagraniczne, zwroty kosztów
przez pracodawcę oraz wynagrodzenie za pracę w jednostce o charakterze naukowym. Stypendyści prawie w
ogóle nie finansowali swoich badao z pożyczek, oszczędności i z wynagrodzenia za pracę w instytucjach o
charakterze innym niż naukowy. Szczegółowe informacje dotyczące źródeł finansowania badao zostały
umieszczone na wykresie 1 – wykres przedstawia procenty osób, które określiły poszczególne źródła
finansowania jako podstawowe, drugorzędne lub zaznaczyły, że to ich nie dotyczy (procenty w jednym słupku
nie sumują się do 100, ponieważ w przypadku poszczególnych pytao od 10 do 30% ankietowanych wstrzymało
się od udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi). Ankietowani uściślają, że korzystali z grantów na badania własne
lub statutowe, a jedna osoba dodaje, że korzystała ze sprzętu i odczynników przekazanych przez firmy
prywatne.
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Wykres 1 Źródła finansowania badao nad doktoratem (wykres procentowy z brakami danych)

Z kolei podstawowymi źródłami utrzymania podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej były dla
stypendystów wynagrodzenie za pracę w instytucji naukowej, stypendium krajowe oraz wsparcie rodziny.
Stosunkowo mniej ważnymi źródłami były granty krajowe, stypendia zagraniczne oraz wynagrodzenie z
instytucji nie zajmujących się nauką. Marginalnymi źródłami utrzymania były granty zagraniczne, pożyczki,
oszczędności i zwrot kosztów przez pracodawcę. Na wykresie 2 zostały przedstawione rozkłady procentowe
odpowiedzi na pytania o źródła utrzymania podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej (wyższej
wspomniane uwagi formalne dotyczą także i tego wykresu).
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Wykres 2 Źródła utrzymania w czasie pracy nad doktoratem (wykres procentowy z brakami danych)

Procedury związane z uzyskanie stopnia doktora są oceniane przez stypendystów jako raczej dobre,
średnia ocen wyniosła 3,66 (w skali od 1 do 5) i istotnie różni się ona od wartości środkowej rozkładu (3).
Jedyną istotną różnicą między ocenami ankietowanych ze względu na dziedzinę nauki, jaką się zajmują, była
różnica w ocenie procedur między przedstawicielami nauk ścisłych (3,92), którzy istotnie lepiej niż
przedstawiciele nauk przyrodniczych oceniają owe procedury (3,27). Ponad 30% ankietowanych stypendystów
zaproponowało jednak zmiany w tych procedurach.
Do najczęściej spotykanych propozycji zmian należał postulat oparcia pracy doktorskiej o publikowane
wcześniej w czasopismach naukowych artykuły – pojawia się też często uzupełnienie tego wymogu o to, żeby
były to czasopisma o wysokim współczynniku cytowao (impact factor), a więc domyślnie zagraniczne. Inne
pojedyncze propozycje zmian, które pojawiały się w wypowiedziach badanych to: wymóg odbycia studiów
doktoranckich poza placówką, w której uzyskało się magisterium; możliwośd powoływania recenzentów
zagranicznych; rekrutacja recenzentów spoza placówki macierzystej oraz skrócenie możliwego czasu trwania
studiów doktoranckich.
Główną korzyścią w oczach ankietowanych stypendystów płynącą z obrony pracy doktorskiej są bez
wątpienia wyraźniejsze perspektywy dalszego rozwoju naukowego (średnia 4,42 w skali od 1 do 5), przy czym
ponad 60% ankietowanych stypendystów określiło je jako zdecydowanie odnoszące się do ich sytuacji.
Niemniej ważna okazała się dla stypendystów satysfakcja ze zdobytej wiedzy, prawie połowa ankietowanych
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określiła ją jako korzyśd zdecydowanie odnoszącą się do ich sytuacji. Nieco tylko mniej ważne okazały się dla
stypendystów związana z uzyskaniem stopnia doktora możliwośd uzyskania stałego lub długoterminowego
zatrudnienia w placówkach naukowych (przez 40 % ankietowanych określona jako zdecydowanie odnoszące się
do ich sytuacji) oraz większe możliwości związane z wyjazdami zagranicznymi (przez 45 % ankietowanych
określone jako zdecydowanie odnoszące się do ich sytuacji). Mniej ważny okazał się dla respondentów
ciekawszy tryb życia, który mogli zacząd prowadzid po obronie, przez 20 % ankietowanych określany jednak jako
korzyśd zdecydowanie odnosząca się do ich sytuacji. Jako korzyści wynikające z obrony doktoratu w
najmniejszym stopniu odnoszące się do sytuacji stypendystów określone zostały wyższe wynagrodzenie
(zdecydowanie odnoszące się do sytuacji jedynie 13% stypendystów), prestiż związany z tytułem doktorskim
(również przez 13 % ankietowanych określone jako zdecydowanie odnoszące się do ich sytuacji) i większe
szanse na atrakcyjne zatrudnienie (zdecydowanie odnoszące się do sytuacji 22% ankietowanych). Rozkład
średnich odpowiedzi na pytania o korzyści wynikające z uzyskania stopnia doktora został przedstawiony na
wykresie 3. Ponadto ankietowani dodają, że uzyskali większą swobodę pracy naukowej (swoboda wyboru
tematyki prowadzonych badao, możliwośd samodzielnego publikowania artykułów w wybranych czasopismach)
oraz to, że w dzisiejszych czasach uzyskanie tytułu doktorskiego jest właściwie warunkiem podjęcia
jakiejkolwiek pracy naukowej i ważnym krokiem w karierze.
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Przy tym aż 44% ankietowanych stypendystów uważa, że uzyskanie stopnia doktora nie wiązało się z
negatywnymi konsekwencjami lub dodatkowymi osobistymi kosztami, a aż 22% nie ma sprecyzowanego zdania
na ten temat. Odpowiedzi na to pytanie są jednak dośd silnie spolaryzowane – dla pozostałych 34%
stypendystów uzyskanie stopnia doktora miało jednak także negatywne konsekwencje, przy czym istnienie
dodatkowych osobistych kosztów nie miało związku z dziedziną nauki reprezentowaną przez stypendystę.
Wśród negatywnych konsekwencji związanych z przygotowaniem i obroną rozprawy doktorskiej ankietowani
wymieniają koszty związane z życiem osobistym oraz brakiem stabilizacji finansowej. Na pierwszym miejscu
wymieniany jest brak czasu na jakąkolwiek aktywnośd nie związaną z nauką lub zdobywaniem środków
utrzymania i w konsekwencji brak stabilizacji życiowej. Ankietowani stypendyści mówią o braku wolnego czasu
– także w weekendy - w zasadzie przez cały czas pracy nad doktoratem („Ostatni okres tworzenia rozprawy
doktorskiej był niezwykle uciążliwy ze względu na bardzo duże obciążenie pracą i niewielkie możliwości udziału
w innych projektach”, „bardzo dużo czasu prywatnego przeznaczonego na pracę naukową”), przede wszystkim
zaś o braku czasu na życie rodzinne („Brak czasu dla rodziny w stopniu wystarczającym”) i osobiste
(„koniecznośd pracy 7 dni w tygodniu dla utrzymania domu na w miarę przyzwoitym poziomie w efekcie
poskutkowała rozwodem i zerwaniem znajomości z osobami spoza środowiska - w efekcie np. ciągle zajętych
weekendów”). W konsekwencji późne macierzyostwo lub odkładanie w czasie momentu urodzenia pierwszego
dziecka są kosztami często wskazywanymi przez stypendystów. Powszechny brak wolnego czasu i poświęcenie
się pracy może skutkowad rozwodem (1 osoba) , nadszarpnięciem zdrowia fizycznego (koszty zdrowotne: praca
ponad siły”) i psychicznego („Łącznie z przeciążeniem pracą był to raczej frustrujący czas”). Do tego zdaniem
badanych dochodzą problemy finansowe związane z niskimi płacami i stypendiami, koniecznością
samodzielnego finansowania części badao, brakiem opłaconych składek emerytalnych lub zdrowotnych (po
zakooczeniu stypendium). Jeden z ankietowanych stypendystów obliczył własne koszty związane z doktoratem
na 15 tys. PLN. Ponadto wymienione zostało także wejście w konflikty osobiste z promotorami.

PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY HABILITACYJNEJ
W przypadku tych stypendystów (22 osoby stanowiące 36% próby), którzy uzyskali już stopieo co
najmniej doktora habilitowanego, stało się to średnio 7 lat po obronie doktoratu (6,73), w przypadku 3 osób na
innej uczelni niż ta, na której obronili rozprawę doktorską (w tym jedna osoba, która doktorat obroniła poza
krajem, a rozprawę habilitacyjną - na uczelni krajowej innej niż macierzysta). Maksymalna zadeklarowana liczba
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lat dzielących obronę doktoratu i kolokwium habilitacyjne to 14 (jedna z osób wskazała, że stało się to w tym
samym roku, co obrona doktoratu - na Wydziale Biologii UAM, prawdopodobnie jest to pomyłka respondenta,
lecz jest to najkrótszy zadeklarowany czas). W przypadku osób, które pracę już obroniły. Spośród pozostałych
38 osób - które mają stopieo doktora - tylko jedna zadeklarowała, że nie ma zamiaru podejmowad się
przygotowania rozprawy habilitacyjnej, a 4 osoby wciąż się nad tym zastanawiają. W przypadku ponad połowy
stypendystów programu Kolumb, którzy jeszcze niż uzyskali stopnia doktora habilitowanego, przygotowywana
praca habilitacyjna jest w zaawansowanym stadium, a przypadku kolejnych 10% - w toku zatwierdzania. Tylko
w przypadku około 20% ankietowanych stypendystów przygotowanie rozprawy habilitacyjnej znajduje się w
początkowych stadiach. Przy tym etap ten wydaje się byd ściśle związany z czasem, który upłynął od obrony
doktoratu –z wyjątkiem osób, które wahają się, czy podejmowad proces habilitacyjny. Od obrony osób, które
zastanawiają się nad problematyką pracy – upłynęło średnio 2,5 roku; osób, które są na etapie początkowym –
średnio 3,2 roku; osób na etapie zaawansowanym – średnio 6,6 roku, zaś osoby, których praca jest w toku
zatwierdzania – są średnio 9,8 roku po doktoracie. W przypadku tych grup osób etap przygotowania pracy
habilitacyjnej koresponduje z czasem, który upłynął od obrony doktoratu i wydaje się byd mniej więcej zgodny z
wymogami. Natomiast od obrony doktoratu przez osoby, które wciąż zastanawiają się, czy przygotowad
rozprawę habilitacyjną, upłynęło przeciętnie aż 11,8 roku – wydaje się więc, że są to osoby, które odwlekają
decyzję o przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej (dwaj przedstawiciele nauk ścisłych, jeden przedstawiciel nauk
przyrodniczych i jeden przedstawiciel nauk technicznych). Jedna osoba, która nie ma zamiaru podejmowad
procesu habilitacyjnego jest 10 lat po obronie.
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Wykres 4 Czy planuje Pan/Pani napisad rozprawę habilitacyjną? (rozkłady procentowe odpowiedzi)

Podstawowym źródłem finansowania badao podczas prac nad rozprawą habilitacyjną były dla
stypendystów przede wszystkim granty krajowe oraz wynagrodzenie za pracę w jednostce naukowej – po 36%
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ankietowanych wymienia je jako podstawowe źródła finansowania badao. Nieco mniejszy procent (22)
wymienia jako ważne źródło także stypendia zagraniczne. Marginalnymi źródłami są stypendia krajowe oraz
środki własne zwracane przez pracodawcę, pochodzące od rodziny, z własnych oszczędności lub z
wynagrodzenia za pracę w innej instytucji (także z działalności gospodarczej). Szczegółowe informacje
dotyczące źródeł finansowania badao zostały umieszczone na wykresie 5 – wykres przedstawia procenty osób,
które określiły poszczególne źródła finansowania jako podstawowe, drugorzędne lub zaznaczyły, że to ich nie
dotyczy (podobnie jak poprzednio procenty w jednym słupku nie sumują się do 100, ponieważ pewien procent
ankietowanych wstrzymał się od udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi).
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Wykres 5 Źródła finansowania badao nad habilitacją (wykres procentowy z brakami danych)

Z kolei najważniejszym źródeł utrzymania podczas przygotowywania habilitacji bez wątpienia staje się
już właśnie wynagrodzenie za pracę – przytłaczająca większośd (95%) wymienia je jako źródło podstawowe.
Około 22% ankietowanych wskazuje także granty zagraniczne, a marginalnymi źródłami stały się stypendia
krajowe oraz oszczędności i wsparcie rodziny. Na wykresie 6 zostały przedstawione rozkłady procentowe
odpowiedzi na pytania o źródła utrzymania podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej (wyżej
wspomniane uwagi formalne dotyczą także tego wykresu).
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Wykres 6 Źródła utrzymania podczas pracy nad habilitacją (wykres procentowy z brakami danych)

Opinie na temat procedur związanych z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego były w znacznym
stopniu spolaryzowane – średnia ocen wyniosła 3,18 (w skali od 1 do 5), lecz przy tym 36% ankietowanych
doktorów habilitowanych i profesorów ocenia je bardzo lub raczej negatywnie, 1 osoba nie ma na ten zdania,
natomiast pozostałe 60% ankietowanych ocenia je raczej lub bardzo pozytywnie. Trudno w tym przypadku
mówid o istotnych różnicach (cała próba obejmowała 22 doktorów habilitowanych i profesorów), lecz
najbardziej pozytywnie procedury habilitacyjne oceniają przedstawiciele nauk ścisłych (3,89) – poszczególne
średnie zostały przedstawione na wykresie 7 (brak danych od przedstawicieli nauk technicznych).
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Wykres 7 Ocena procedur habilitacyjnych z podziałem na dziedziny nauki - wykresy średnich (1-5)

Z kolei propozycje zmian w procedurach habilitacyjnych zaproponowało aż 17 osób z 22
ankietowanych doktorów habilitowanych i profesorów. Podstawową postulowaną zmianą – niezależnie od
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dziedziny nauki reprezentowanej przez stypendystę – była propozycja zniesienia habilitacji lub przynajmniej
samego kolokwium habilitacyjnego („likwidowad kolokwium hab., poprzestad na recenzjach”). W zamian
proponowano ograniczenie się do recenzji habilitacyjnych, a przy tym do oceny dorobku - bez przygotowywania
odrębnej rozprawy habilitacyjnej w postaci książki („Uproszczenie procedury do oceny dorobku naukowego bez
konieczności składania monografii i kolokwium habilitacyjnego”, „kryteria oparte na dorobku naukowym”).
Ponadto

proponowano ograniczenie procedur biurokratycznych, co pozwoliłoby skrócid czas oceny oraz

powołanie do oceny dorobku recenzentów zewnętrznych.
Podstawowymi korzyściami w oczach ankietowanych stypendystów płynącymi z obrony rozprawy
habilitacyjnej są przede wszystkim możliwośd zatrudnienia na uczelniach lub innych placówkach badawczych
(średnia 4,50 w skali od 1 do 5) oraz większa niezależnośd (średnia 4,41 w skali od 1 do 5), przy czym w obu
przypadkach 64% ankietowanych stypendystów określiło je jako zdecydowanie odnoszące się do ich sytuacji. W
nieco tylko mniejszym stopniu odnoszące się do sytuacji stypendystów okazały się dalsze korzyści związane z
pracą i rozwojem kariery naukowej: jeszcze szersze perspektywy rozwoju naukowego (zdecydowanie
odnoszące się do sytuacji 60% ankietowanych) i zwiększenie szans na atrakcyjne zatrudnienie (w dużym stopniu
odnoszące się do sytuacji połowy ankietowanych).

Na dalszych miejscach wymieniane są możliwości

kierowania zespołami badawczymi i prestiż – przez niemal połowę ankietowanych określone jako
zdecydowanie odnoszące się do ich sytuacji. Mniej ważne w przypadku obrony rozprawy habilitacyjnej są
wyższe wynagrodzenie (przez około 40 % ankietowanych określone jako zdecydowanie odnoszące się do ich
sytuacji) i satysfakcja ze zdobytej wiedzy (odnosząca się do sytuacji 30% ankietowanych doktorów
habilitowanych i profesorów). Stosunkowo mało ważny okazał się także dla respondentów ciekawszy tryb życia,
który mogli zacząd prowadzid po obronie, przez 20 % ankietowanych określany jednak jako korzyśd
zdecydowanie odnosząca się do ich sytuacji, większe możliwości otrzymywania grantów (zdecydowanie
odnoszące się do sytuacji 5% ankietowanych, lecz raczej odnoszące się do 50%). Jako korzyści wynikające z
uzyskania tytułu doktora habilitowanego w najmniejszym stopniu odnoszące się do sytuacji stypendystów
określone zostały ciekawszy tryb życia (zdecydowanie odnoszące się do sytuacji jedynie 13% stypendystów) i
większe możliwości związane z wyjazdami zagranicznymi (również przez 13 % ankietowanych określone jako
zdecydowanie odnoszące się do ich sytuacji). Rozkład średnich odpowiedzi na pytania o korzyści wynikające z
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uzyskania stopnia doktora został przedstawiony na wykresie 8. Tylko jedna osoba dodaje, że zdobycie tytułu
utrudniło jej dalszą karierę – została zmuszona do odejścia z jednostki klinicznej i podjęcia pracy poza nauką.
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Wykres 8 Ocena korzyści z uzyskania habilitacji (wykresy średnich, skala od 1 do 5)

Istotne różnice zarysowują się, gdy porównamy odpowiedzi doktorów habilitowanych i profesorów
dotyczące korzyści, które odnieśli z obrony pracy doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej. W przypadku korzyści
związanych z prestiżem, możliwościami pracy na uczelni czy zwiększeniem szans na atrakcyjne zatrudnienie i
wynagrodzenie, to w większym stopniu odnoszą się one do sytuacji osób po habilitacji niż do sytuacji doktorów.
Natomiast satysfakcja ze zdobytej wiedzy jako korzyśd płynąca z obrony pracy i zdobycia stopnia naukowego w
większym stopniu odnosiła się do sytuacji tych samych osób po doktoracie niż po habilitacji, co dotyczy także
większych szans na prowadzenie ciekawszego trybu życia i wyjazdy zagraniczne. Jedynie w przypadku szerszych
perspektyw rozwoju naukowego różnica była marginalna – i habilitacja i doktorat przynoszą je w podobnym
stopniu. Różnice te zostały zilustrowane na wykresie 9.
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Wykres 9 Porównanie korzyści z obrony doktoratu i uzyskania habilitacji

Tylko jedna trzecia ankietowanych stypendystów uważa, że uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
odbyło się bez negatywnych konsekwencji osobistych. Wśród kosztów związanych z przygotowaniem i obroną
rozprawy habilitacyjnej ankietowani ponownie wymieniają brak czasu dla rodziny oraz problemy finansowe,
związane także i z koniecznością finansowania badao ze środków własnych (jeden z uczestników własne koszty
obliczył na 250 tys. PLN). Wśród kosztów wymieniany jest także stres związany z kolokwium habilitacyjnym.

UZYSKANIE TYTUŁU PROFESORSKIEGO

Ankietowani stypendyści programu Kolumb uzyskali tytuły profesorskie w latach 2005-2007. Spośród 7
osób mających tytuł profesora, jedna osoba systematycznie wstrzymała się od odpowiedzi na wszystkie pytania
w tej części ankiety – stąd też w tej części wyniki pochodzą zaledwie od 6 osób, co nakazuje zachowad dużą
ostrożnośd przy wyciąganiu wniosków. Cztery osoby oceniły procedury związane z uzyskaniem tytułu profesora
jako raczej słabe (w tym jeden doktor habilitowany w trakcie recenzji), a trzy jako raczej dobre. Propozycje
zmian procedur dotyczyły zarówno zniesienia tytułu profesorskiego i zachowania jedynie stanowiska profesora
jak i ulepszenia istniejących procedur poprzez wprowadzenie większej jawności, zatrudnienia recenzentów
zagranicznych i podniesienie poziomu recenzji („wyżej podniesiona poprzeczka! I wolałbym tez, by oceniający
mieli udokumentowany dorobek, a nie tzw. "stara kadra". Mnie np. oceniali panowie, spośród czterech, trzech
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miało łącznie tak mizerny dorobek, że wręcz szkoda wspominad, a Ci się najbardziej "czepiali". Jeden ze
znakomity dorobkiem - fachowiec, przynajmniej wiedział o co chodzi w moich publikacjach.”).
Największymi korzyściami płynącymi z uzyskania tytułu profesorskiego okazały się prestiż, niezależnośd
i możliwośd zatrudnienia na uczelni lub innych placówkach badawczych. Nieco tylko w mniejszym stopniu
odnoszące się do sytuacji ankietowanych profesorów okazały się wyższe wynagrodzenie i zwiększenie szans na
atrakcyjne zatrudnienie. Zarówno wyraźniejsze perspektywy zawodowe, satysfakcja osobista, możliwości
wyjazdów i kierowania zespołami oraz ciekawszy tryb życia zostały ocenione jako w podobnym stopniu raczej
odnoszące się do sytuacji ankietowanych. Średnie ocen zostały przedstawione na wykresie 10 (jednak ze
względu na niewielka liczebnośd grupy należy ostrożnie wyciągad wnioski z tych wyników). Jeden z
ankietowanych profesorów dodaje, że korzyścią jest to, że nie trzeba myśled o konieczności zdobywania
następnego stopnia.
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Wykres 10 Korzyści z uzyskania profesury - wykresy średnich (skala 1-5)

Jednocześnie ankietowani uznali, że uzyskanie tytułu profesora raczej nie wiązało się z negatywnymi
konsekwencjami lub dodatkowymi osobistymi kosztami.
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ZATRUDNIENIE I SYTUACJA ŻYCIOWA
60% ankietowanych zadeklarowało posiadanie dzieci (wszystkie urodzone po roku 1989), z czego 52% posiadanie dwojga dzieci, 31% - jednego, a pozostałe 17% - trojga. W przypadku 46% ankietowanych
stypendystów pierwsze dziecko urodziło się jeszcze przed obroną doktoratu, w przypadku takiej samej pod
względem liczebności grupy – już po doktoracie (w przypadku 15% całej próby stało się to rok po obronie) i w
przypadku pozostałych 8% - w roku obrony.
Mobilnośd związana z podejmowaniem stałego zatrudnienia – nie tylko ze zdobywaniem kolejnych
stopni i tytułów – jest niezbyt wielka. 20% ankietowanych stypendystów programu Kolumb podjęło pracę w
instytucji innej niż ta, w której obronili pracę magisterską lub doktorską. 10% pracuje zagranicą (głównie
przedstawiciele nauk ścisłych i medycznych oraz jeden przedstawiciel nauk humanistycznych), łącząc to z pracą
w instytucjach polskich – 2 osoby (Słowacja i Niemcy) lub będąc zatrudnionym tylko przez instytucje
zagraniczne – 4 osoby (USA i Francja). Zdecydowana większośd jest zatrudniona na stanowisku adiunkta (66%),
13% jest zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 3 osoby pracują jako postdoc (w Niemczech,
USA i Francji), jedna osoba ze stopniem doktora jest zatrudniona jako asystent (UJ), dwie jako staff memeber
lub technical staff member (USA), jedna osoba jest partnerem w firmie konsultingowej. Przeważająca częśd
(73%) jest zatrudniona przez jedną instytucję, około jednej czwartej (22%) – przez dwie, a dwie osoby pracują w
trzech miejscach, z czego prawie wszyscy (z wyjątkiem jednej osoby) w co najmniej jednej instytucji naukowej.
Tylko 5 osób, które pracują w więcej niż jednej instytucji, łączą pracę w instytucji naukowej z pracą o innym
charakterze. Niewielki procent osób (8%) prowadzi własną działalnośd gospodarczą. Tylko 2 z ankietowanych
osób zadeklarowały, że ich praca nie jest w tej chwili związana z działalnością naukową, badawczą lub
dydaktyczną, przy tym jedna z tych osób wciąż jest zatrudniona jako adiunkt jednocześnie prowadząc własną
działalnośd gospodarczą. Dla tej osoby najważniejszymi przyczynami rezygnacji były konflikty w miejscu pracy,
brak osobistego wpływu przy niesprawnym zarządzaniu. Druga osoba jest partnerem w firmie konsultingowej i
jako główne przyczyny rezygnacji wskazuje brak poczucia rozwoju i osobistego wpływu na funkcjonowanie
instytucji. Przy tym połowa ankietowanych deklaruje, że otrzymywała kilka konkretnych propozycji zatrudnienia
poza nauką, 2 osoby (przedstawiciel nauk technicznych i humanistycznych) twierdzą, że było ich dużo, ponad
40% zaś twierdzi, ze takich propozycji im nie składano. Z kolei prawie 70% przyznaje, że otrzymywało takie
propozycje z innych instytucji naukowo-badawczych (7% więcej niż kilka), a tylko jedna czwarta nie

16

otrzymywała propozycji zmiany miejsca zatrudnienia na inną jednostkę naukowo-badawczą. Otrzymywanie
bądź brak propozycji nie ma związku z reprezentowaną dziedziną wiedzy. Stypendyści najczęściej otrzymywali
„kilka” propozycji – czy to przedstawiciele nauk humanistycznych, czy przyrodniczych, czy ścisłych. Proporcja
odpowiedzi „dużo” (tak wskazały 4 osoby w całej próbie) – nie zależy od dziedziny, podobnie jak proporcja
odpowiedzi „wcale” – po kilka osób w każdej dziedzinie. Przy tym 35% ankietowanych uważa, że liczba
pracowników w ich instytucji jest zbyt mała, jedna czwarta - że odpowiednia, a tylko 17% - że zbyt duża. Aż 15%
ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzied”.
Podstawowym źródłem utrzymania – zarówno bezpośrednio po, 3 lata po doktoracie i obecnie – było i
jest dla stypendystów wynagrodzenie za pracę w jednostkach naukowo-badawczych. Ważnym źródłem
utrzymania były i są także granty, natomiast otrzymywane stypendia odgrywają znaczącą rolę jako źródło
utrzymania przede wszystkim na krótki czas po doktoracie. Z kolei waga finansowego wsparcia rodziny
systematycznie maleje w miarę upływu czasu po obronie pracy doktorskiej. Rola poszczególnych źródeł
utrzymania została przedstawiona na wykresie 11.
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Wykres 11 Źródła utrzymania w różnych okresach życia (procenty)

Osoby prowadzące własną działalnośd gospodarczą wskazują także i na nią jako źródło utrzymania (np.
poprzez prowadzenie praktyki lekarskiej). Kilkakrotnie wskazany został także wynajem nieruchomości, a
przypadku jednej osoby także spadek. Przy tym przeważająca większośd (80%) deklaruje, że to praca zarobkowa
jest ich jedynym źródłem dochodów.
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Największa grupa osób (40%) uznała swoje zarobki za średnie, a prawie tyle samo – jedna trzecia – za
niskie. Niewielkie grupy (po 8%) uznały swoje zarobki za bardzo niskie lub wysokie, a tylko 2 osoby oceniły je
jako bardzo wysokie (w tym jedna osoba, które odeszła z nauki do biznesu) – dane te zostały przedstawione na
wykresie 12. Własna ocena zarobków nie wydaje się byd związana ani z dziedziną wiedzy reprezentowaną przez
ankietowanego, ani z tytułem lub stopniem (chod doktorzy habilitowani i profesorowie raczej oceniali swe
zarobki jako średnie, a adiunkci równie często jako średnie jak i jako niskie, lecz z uwagi na niewielką liczebnośd
grup profesorów i doktorów habilitowanych nie jest możliwe przeprowadzenie testów statystycznych).
Subiektywne oceny nie pokrywają się jednoznacznie z zarabianą sumą pieniędzy, chod współczynnik korelacji
jest silny i dodatni (r = 0,67; p < 0,001). Miesięczne dochody netto połowy ankietowanych mieszczą się w
granicach od 2 do 4 tys. PLN, a kolejnych 25% - w przedziale od 4 do 6 tys. PLN. Jedynie niewielkie grupy
zarabiają mniej niż 2 tys. lub powyżej 6 tys., przy czym tylko 3 ankietowane osoby zarabiają ponad 10 tys. PLN
(jedna osoba, która odeszła z nauki do biznesu i dwie zatrudnione na zagranicznych uczelniach). Ponadto
zdaniem stypendystów koniecznośd dodatkowego zarobkowania w niezbyt wielkim stopniu ograniczała ich
zaangażowanie w pracę naukową (średnia ocen wyniosła 2,92 w skali od 1 do 5), przy czym przedstawiciele
nauk humanistycznych twierdzą, że dodatkowa praca przeszkadzała im w istotnie większym stopniu (średnia
ocen 3,82) niż przedstawicielom nauk ścisłych (2,29) i przyrodniczych (2,45).
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Wykres 12 Ocena zarobków (procenty)

Przy tym – zgodnie z hierarchią stopni i tytułów naukowych profesorowie zarabiają najwięcej, nieco
mniej doktorzy habilitowani, jeszcze mniej doktorzy. Ze względu na różnice między grupami pod względem
liczebności nie można tu jednak mówid o różnicach istotnych statystycznie. Doktorzy najczęściej zarabiają w
granicach od 2 do 4 tys., doktorzy habilitowani od 2 do 6 tys. (3 osoby powyżej 6 tys.), zaś w przypadku
profesorów (było ich tylko 7) dwóch zarabia w granicach 2-4 tys., dwóch od 4 do 6 tys., dwóch od 6 do 8 tys., a

18

jeden w granicach 8 - 10 tys. Nie ma istotnych różnic w zarobkach ze względu na reprezentowaną dziedzinę
wiedzy.
Najważniejszymi kwestiami w wykonywaniu pracy naukowej są dla ankietowanych chęd poznania
istoty zjawisk, którymi zajmują się w swojej pracy badawczej (średnia ocen 4,79 w skali od 1 do 5, bardzo ważna
dla 80%) oraz przyjemnośd płynąca z pracy twórczej (4,55, bardzo ważna dla 67%). Nieco tylko mniej ważne
okazały się dla stypendystów waga problemów, którymi się zajmują (bardzo ważna dla 43% ankietowanych),
chęd wykorzystania posiadanych wiadomości (bardzo ważna dla 42%), kontakt ze środowiskiem twórczym
(bardzo ważny dla 45%) oraz możliwośd wyjazdów zagranicznych (44%). Średnie ocen zostały przedstawione na
wykresie 13. Najmniej ważny w ocenie ankietowanych stypendystów okazał się wpływ na kształtowanie życia
społeczno-politycznego – dla ponad połowy ankietowanych zdecydowanie lub raczej nieważny. W tym jednak
przypadku jest istotna różnica w ocenie przedstawicieli nauk humanistycznych – dla nich możliwośd wywierania
wpływu okazała się istotnie ważniejsza w ocenie pracy naukowca.
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Wykres 13 Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w pracy naukowej? (wykresy średnich, skala 1-5)

Z kolei najdotkliwszymi problemami związanymi z wykonywaniem pracy naukowej są w ocenie
ankietowanych stypendystów nadmiar biurokracji oraz niskie zarobki (przez około 80% ankietowanych uznane
za zdecydowanie dotkliwe). Średnie ocen zostały przedstawione na wykresie 14. W nieco tylko mniejszym
stopniu dotkliwe wydają się naukowcom kwestie związane bezpośrednio z prowadzeniem badao jak brak
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personelu technicznego na odpowiednim poziomie (dotkliwy dla ponad 60%) i brak środków na badania
(dotkliwy dla niespełna połowy ankietowanych) oraz związane z funkcjonowaniem instytucji, które badaczy
zatrudniają: przeciążenie dydaktyką, stosowanie pozamerytorycznych preferencji w polityce kadrowej instytucji
oraz brak doceniania dodatkowego wkładu w działalnośd instytucji (dotkliwe dla około połowy ankietowanych).
W hierarchii problemów związanych z uprawianiem nauki na kolejnych miejscach znalazły się także kwestie
związane z miejscem wykonywania pracy jak nieodpowiednie warunki lokalowe (dotkliwe dla ponad połowy) i
brak sprzętu potrzebnego w dziedzinie, którą ankietowany się zajmuje (dotkliwy dla 40%), a także te związane z
hierarchią służbową jak przesadnie zhierarchizowana struktura, odmienne traktowanie i ocena pracowników w
zależności od ich stażu i tytułu naukowego, nadmierny formalizm w ocenie kadry oraz brak samodzielności,
swobody i zależnośd od zastanych w instytucjach struktur personalnych (problemy dotkliwe dla 40%) oraz te
związane z wymianą intelektualną: brak środków na kontakty zagraniczne (dotkliwy dla 43%), niewielka
wymiana osób/informacji z innymi instytucjami naukowymi w kraju (dotkliwa dla 37%) oraz brak twórczych
dyskusji intelektualnych (dotkliwy dla około jednej trzeciej ankietowanych). Problemami uznanymi za raczej
niezbyt dotkliwe okazały się brak współpracy i pomocy merytorycznej między pracownikami zakładu/instytucji i
zanik motywacji rozwojowych spowodowany brakiem perspektyw (dotkliwe dla 28%). Dodatkowo zostały
wymienione polityczne kryteria awansów, niedocenianie dorobku oraz mobbing.
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Wykres 14 Jakie problemy napotyka Pan/Pani w swojej pracy naukowej? Wykresy średnich (skala 1-5)
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Satysfakcja zawodowa ankietowanych stypendystów jest dośd wysoka – przeciętna ocena satysfakcji
zawodowej (3,62) przekracza istotnie „średnie” zadowolenie z pracy (punkt środkowy skali). Największa grupa
ankietowanych stypendystów – 45% - deklaruje wysokie zadowolenie z pracy zawodowej, a kolejne 10% bardzo wysokie. Liczna grupa – 38% - ocenia poziom swojej satysfakcji zawodowej jako „średni”, a tylko dwie
osoby są nieusatysfakcjonowane swoją pracą zawodową. Poziom tej satysfakcji nie jest istotnie związany z
dziedziną wiedzy, którą zajmuje się ankietowany. Zmiana dziedziny nauki lub specjalności naukowej jest przy
tym praktyką raczej rzadką. Niewielki procent ankietowanych stypendystów (12%) zmienił swą specjalnośd
naukową przystępując do przygotowania rozprawy doktorskiej, z tego połowa zmieniła także dziedzinę nauki.
13% respondentów zmieniło swą specjalnośd naukową po obronie doktoratu, w przypadku 2 osób była to
ponowna zmiana specjalności i tylko w przypadku jednej z nich była to ponowna zmiana dziedziny.
Przeważająca większośd ankietowanych stypendystów – około 90% - zamierza w przyszłości kontynuowad pracę
naukowo-badawczą, nikt nie jest pewny, że ją w przyszłości przerwie, a zaledwie 5% nie wie, czy w przyszłości
będzie kontynuowad karierę naukową.
Wykonując swoją pracę ankietowani najwięcej czasu poświęcają dydaktyce (średnio 29%) oraz pracy
badawczej (27%). Mniej czasu naukowcy poświęcają na lekturę zawodową (12,95), pracy administracyjnej
(13,36) i pracy nad publikacjami (14,64). Zgodnie z deklaracjami – zdecydowanie najmniej czasu poświęcają
dodatkowej pracy zarobkowej (7,5%). Poza tym, 30% ankietowanych kieruje pracami zespołu badawczego.
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Wykres 15 Jak, orientacyjnie, podzieliłby/-aby Pan/Pani swoją aktywnośd zawodową na następujące zajęcia w skali tygodnia (%)?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ankietowani stypendyści w swojej pracy naukowej najwięcej czasu
poświęcili studiom nad literaturą do własnej publikacji oraz przygotowywaniu publikacji obcojęzycznej – ponad
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60% ankietowanych przyznało, że w dużej mierze właśnie temu poświęcili swój czas przeznaczony na pracę.
Ponad połowa w ciągu ostatniego roku poświęciła go także przygotowywaniu wysoko punktowanych publikacji
lub monografii oraz prowadzeniu badao statutowych. Z kolei ponad 40% deklaruje, że w dużej mierze
poświęciło swój czas przygotowaniu i prezentacji referatu zagranicą oraz recenzowaniu prac innych, a nieco
tylko mniej – prezentacji referatu w kraju. Jedna czwarta ankietowanych zadeklarowała, że swój czas
przeznaczony na pracę naukową w dużej mierze poświęciła przygotowywaniu innym niż wysoko punktowanym
lub obcojęzycznym publikacjom

oraz wyjazdom zagranicznym, zaś nie mniej – kierowaniu zespołem

badawczym. Niewiele osób – mniej niż 10% - poświęciło swój czas wykładom w innych instytucjach krajowych
lub zagranicznych oraz prowadzeniu badao na zamówienie. Rozkłady procentowe czasu poświęconego
wykonywaniu poszczególnych czynności zostały przedstawione na wykresie 17. Ponadto ankietowani
wymieniają także aplikowanie o granty, projektowanie nowych badao, przekłady i redakcje tekstów
naukowych.
W ciągu ostatnich dwóch lat ankietowani stypendyści opublikowali średnio 11,21 publikacji naukowych
(najczęściej 6, minimalnie 0 w przypadku jednej osoby, maksymalnie 48 w przypadku jednej osoby) – rozkład
procentowy został przedstawiony na wykresie 16.
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Wykres 16 Liczba publikacji naukowych w ciągu ostatnich 2 lat (% osób)
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Wykres 17 Które z wymienionych form aktywności naukowej realizował/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

w dużej mierze
w niewielkim stopniu

w ogóle

Wśród tych publikacji prawie 5 (4,84) było wysoko punktowanych (co najmniej 20 punktów zgodnie z
klasyfikacją MNiSW) lub były to monografie (minimalnie i zarazem najczęściej żadnej w przypadku trzynastu
osób, maksymalnie 40 w przypadku jednej osoby) i niespełna 8 (7,92) obcojęzycznych (najczęściej 5, minimalnie
0 w przypadku czterech osób, maksymalnie 48 w przypadku jednej osoby). Między ankietowanymi nie ma
istotnych różnic w liczbie publikacji, także tych o wysokim Impact Factor i obcojęzycznych, ze względu na
reprezentowaną dziedzinę nauki. Rozkłady procentowe zostały przedstawione na wykresie 18.
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Wykres 18 Liczba publikacji o wysokim IF/obcojęzycznych w ciągu ostatnich 2 lat (% osób).

16,7% ankietowanych w ciągu ostatnich dwóch lat wydało autorską książkę, w tym jedna osoba dwie
książki z zakresu nauk przyrodniczych i jedna – trzy z zakresu nauk humanistycznych. 13% była redaktorami
książek wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym w tym jedna osoba dwóch książek z zakresu nauk
przyrodniczych, a dwie – trzech z zakresu nauk humanistycznych. Dwie osoby były autorami wynalazków, w
tym jeden przedstawiciel nauk ścisłych z Politechniki Gdańskiej był autorem aż pięciu. W ciągu ostatnich dwóch
lat stypendyści uzyskali trzy patenty, jedna osoba jeden patent z dziedziny nauk ścisłych, a jedna dwa z
dziedziny nauk technicznych - przy czym oba zostały wdrożone w postaci produktów lub procesów.
Niespełna jedna piąta ankietowanych w ciągu ostatnich dwóch lat wypromowała razem dziewiętnastu
doktorów. Jeden z promotorów wypromował aż czterech nowych doktorów, kolejnych trzech promotorów – po
trzech, zaś pozostałych dziewięciu promotorów – po jednym doktorze. Nieco ponad połowa ankietowanych
była także promotorami prac magisterskich. W ciągu ostatnich dwóch lat ankietowani stypendyści
wypromowali przeciętnie niespełna 3 prace magisterskie (2,74); maksymalnie 15 w przypadku jednej osoby –
rozkład procentowy został przedstawiony na wykresie 19.
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Wykres 19 Liczba wypromowanych prac magisterskich
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OCENA STYPENDIUM WYJAZDOWEGO W RAMACH PROGRAMU KOLUMB

OCENA WYJAZDU STYPENDIALNEGO
Same wyjazdy są oceniane przez stypendystów programu Kolumb bardzo pozytywnie. Średnia ocen dla
pytania o warunki bytowe wyniosła 4,5 (w skali od 1 do 5), przy tym ponad 50% biorących udział w badaniu
stypendystów oceniło je jako „bardzo dobre”, a tylko jedna osoba jako „raczej słabe”. Równie pozytywnie były
oceniane warunki do pracy naukowej – średnia ocen wyniosła 4,62 (w skali od 1 do 5), 73% respondentów
oceniło je jako „bardzo dobre”, jedna osoba jako „bardzo słabe” i jedna jako „słabe”. Ponad 80% respondentów
oceniło zaangażowanie opiekuna naukowego w prowadzone przez stypendystów badania jako „dobre” lub
„bardzo dobre”, pięć osób oceniło je jako „słabe” lub „bardzo słabe”, średnia ocen dla tego pytania wyniosła 4,1
(w skali od 1 do 5). Tylko nieco mniej pozytywnie oceniane było zaangażowanie zespołu goszczącej instytucji w
badania prowadzone przez stypendystów, średnia ocen wyniosła 3,98 (w skali od 1 do 5), 70% oceniło je jako
„dobre” lub „bardzo dobre”, siedem osób oceniło je jako „słabe” lub „bardzo słabe”. Dane te zostały
zilustrowane na wykresie 20.
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Wykres 20 Ocena poszczególnych składników programu Kolumb (wykres średnich, skala 1-5)

Oceny te nie różnią się istotnie ze względu na dziedzinę nauki reprezentowaną przez stypendystów –
przedstawiciele wszystkich dziedzin oceniają swoje wyjazdy tak samo bardzo pozytywnie. Nie zanotowano
żadnej istotnej różnicy w ocenach żadnego z branych pod uwagę aspektów wyjazdu.
Stypendyści dodawali także, że wyjazd był dla nich otwarciem na prawdziwy naukowy świat, szansą
poznania warsztatu naukowego i ważnych dla nich osób, możliwością wymiany doświadczeń i czasem skupienia
27

na pracy naukowej pozbawionego troski o zarobki oraz obowiązków dydaktycznych. Tylko jeden ze
stypendystów wspomina, że jego opiekun naukowy utrudniał jego pracę naukową.

PODTRZYMYWANIE KONTAKTÓW NAWIĄZANYCH W TRAKCIE STYPENDIUM
Najczęściej – przez ponad 60 % ankietowanych stypendystów - wskazywanym efektem nawiązanych
podczas wyjazdu kontaktów jest przygotowywanie wspólnych publikacji, przy czym najczęściej przez
przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych. Dane te przedstawia wykres 21. Dwie trzecie ankietowanych –
prawie wszyscy przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych, którzy wypełnili
kwestionariusz - potwierdza, że efektem wyjazdu była wspólna publikacja z opiekunem naukowym lub osobami
z goszczącego ośrodka badawczego.
Połowa wymienia wspólne projekty badawcze i udział w konferencjach. Kolejno 40 % ankietowanych
określa swoje kontakty z osobami poznanymi w czasie stypendium jako sporadyczne – najczęściej przez
przedstawicieli nauk humanistycznych. 18,3% stypendystów wskazuje wymianę studentów, a zaledwie 10%
podtrzymuje te kontakty w ramach współpracy instytucjonalnej. Jedna z osób wymieniła także wizyty i referaty
w jednostce przyjmującej, a dwie określiły swoje kontakty jako częste.
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Wykres 21 Sposób podtrzymywania kontaktów nawiązanych podczas stypendium (% osób)

EFEKTY PROGRAMU STYPENDIALNEGO
Jako najczęstszy efekt programu stypendialnego wskazywane jest nawiązywanie kontaktów cennych
dla dalszej kariery – średnia ocen wyniosła 4,78 (w skali od 1 do 5) oraz zgromadzenie nowych pomysłów
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badawczych – średnia ocen 4,69. Wariancja tych ocen jest bardzo mała (odpowiednio 0,21 i 0,29), co wskazuje
na dużą zgodność stypendystów w tych opiniach. Ani jedna osoba nie wskazała, że efekty te w ogóle nie
odnosiły się do jej sytuacji. Dane te zostały przedstawione na wykresie 22.
W nieco mniejszym stopniu uczestnicy wskazują zaangażowanie w nowe projekty badawcze oraz
zmianę pracy jako efekty programu odnoszące się właśnie do ich sytuacji (średnie odpowiednio 4,37 i 4 w skali
od 1 do 5) – przy czym przedstawiciele nauk humanistycznych istotnie rzadziej niż przedstawiciele innych nauk
wskazują zaangażowanie w nowe projekty badawcze jako skutek wyjazdu stypendialnego. Zdobycie
umiejętności związanych z publicznymi wypowiedziami (średnia 3,77), zdobycie wiedzy związanej z etycznym
wymiarem nauki (3,47) oraz zdobycie umiejętności związane z przygotowywaniem wniosków o granty (3,34) to
następne w kolejności

umiejętności zdobyte w czasie programu Kolumb. Nieco rzadziej wskazywane są

umiejętności komunikacyjne ułatwiające nawiązywanie kolejnych kontaktów i dalszą mobilność (3,10) oraz
zdobycie umiejętności związane z upowszechnianiem nauki (średnia 3,07) oraz zdobycie wiedzy związanej z
kwestiami własności intelektualnej (3,03).
Jako najrzadsze efekty uczestnictwa w programie Kolumb wskazywane są przez stypendystów zmiana
stylu uprawiania nauki (średnia 2,43) oraz zmiana specjalności (2,14). Przy czym tu właśnie występują
największe rozbieżności w opiniach poszczególnych stypendystów, jak wskazują duże wariancje odpowiedzi w
przypadku tych dwóch pytań (odpowiednio 2,23 i 2,14), co oznacza, że niewielka część osób zmieniła pracę po
powrocie z wyjazdu stypendialnego, lecz nie był to efekt powszechny.
Inne skutki wyjazdu wymieniane przez stypendystów to pogłębienie znajomości języka obcego oraz
związane z kwestiami etyki w nauce: „poznałem jak można być nieetycznym naukowcem oraz bardzo etycznym
naukowcem, na żywych przykładach, wybrałem raczej to drugie, z pewnymi szkodami w karierze ale z
poczuciem, że tak trzeba”.
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Wykres 22 Ocena efektów programu Kolumb (wykresy średnich, skala 1-5)

Połowa ankietowanych stypendystów przyznaje, że ich wyjazd zagranicę został doceniony w instytucji
macierzystej, po 25% twierdzi, że nie został doceniony lub nie wie, czy został – jak zostało to przedstawione na
wykresie 23.
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Wykres 23 Czy wyjazd na stypendium Kolumb został doceniony w jednostce macierzystej?

Jednocześnie prawie wszyscy – z wyjątkiem jednej osoby – ankietowani, którzy odpowiedzieli na to
pytanie (57 osób z 60) twierdzą, że wyjazd zagraniczny to doświadczenie bardzo cenne dla ich dalszej kariery
zawodowej, a ponad połowa dodaje, że bez stypendium taki wyjazd byłby niemożliwy (zaledwie 5 osób
stwierdziło, że wyjazd taki byłby możliwy nawet bez stypendium otrzymanego w ramach programu Kolumb –
wyłącznie przedstawiciele nauk ścisłych).
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OCENA PROGRAMU KOLUMB NA TLE INNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH
Wszyscy uczestnicy oceniają stopień swojej satysfakcji z udziału w programie Kolumb jako raczej lub
bardzo wysoki, z czego 80% właśnie jako bardzo wysoki, a ponad 90% jest przekonanych, że ponownie
wybrałoby stypendium FNP. Tylko jedna osoba nie zdecydowałaby się ponownie na stypendium Fundacji.
Rozpoznawalność programu Kolumb przez większość ankietowany (ponad 60%) oceniana jest jako raczej dobra
lub bardzo dobra. Jednak jedna piąta uczestników twierdzi, że nie wie, jaka jest rozpoznawalność programu, a
około 10% ocenia ją jako raczej słabą.
Wśród powodów wyboru programu stypendialnego Kolumb jego uczestnicy jako najważniejszy wskazują
przede wszystkim atrakcyjność warunków: aż 70% ankietowanych wskazało go jako bardzo ważny, a średnia
ocen wyniosła 4,60 (w skali od 1 do 5) – wykres 5. Nieco tylko mniej ważny (średnia ocen 4,35) był dla
uczestników prestiż wiążący się z udziałem w programie Kolumb: prawie 80% uznało go za ważny lub bardzo
ważny czynnik decydujący o wyborze stypendium. Z kolei 70% uznało także dostępność za ważny lub bardzo
ważny czynnik wpływający na ich decyzję. Stosunkowo mało ważnym czynnikiem, zgodnie ze wskazaniami
uczestników, okazała się namowa otoczenia: niespełna 20% ankietowanych uznało ją za ważny lub bardzo
ważny czynnik. Średnie oceny wagi poszczególnych czynników zostały przedstawione na wykresie 24. Jedyną
istotną różnicą między przedstawicielami różnych nauk jest ocena wagi dostępności jako czynnika decydującego
o wyborze – w przypadku przedstawicieli nauk humanistycznych jest ona istotnie ważniejsza niż w przypadku
przedstawicieli innych nauk.
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Wykres 24 Powody wyboru programu Kolumb (wykres średnich, skala 1-5)
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namowa
otoczenia

Podstawowymi źródłami wiedzy o programie są przed wszystkim pracownicy FNP – ponad 40%
ankietowanych wskazało właśnie ich – oraz pracownicy naukowi inni niż promotor uczestnika, zgodnie ze
wskazaniami ponad jednej czwartej uczestników. Rzadziej źródłem informacji dla uczestników byli koledzy lub
promotorzy. Pojedyncze osoby dowiadywały się o możliwości udziału w programie od rodziny, od biura karier
lub jeszcze z innych źródeł (głównie z Internetu).
Wszystkie procedury związane z uczestnictwem w programie Kolumb są oceniane niezwykle pozytywnie
– zarówno dostęp do informacji, wymagane dokumenty jak i przejrzystość procedur i czas oczekiwania na
decyzję. Szczególnie pozytywnie są oceniane kontakty z pracownikami FNP. Średnie oceny zostały
przedstawione na wykresie 25. Jeden z ankietowanych dodaje, że jego zdaniem warto by rozważyć dopuszczenie
do możliwości ubiegania się o stypendium Kolumb osób, które nie obroniły jeszcze rozprawy doktorskiej, ale w
najbliższym czasie zamierzają to zrobić.
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Wykres 25 Ocena procedur programu Kolumb (wykresy średnich, skala 1-5)

Nieco ponad połowa stypendystów programu Kolumb aplikowała i uczestniczyła także w innym programie
stypendialnym FNP, zdecydowana większość brała udział w jednym z dwóch programów: EURY I lub START,
w przypadku innych programów były to pojedyncze osoby. Poza programami EURY i START uczestnicy
aplikowali także o stypendia konferencyjne, na publikację monografii i o udział w program HOMING.
70% ankietowanych pytanych o alternatywne możliwości zdobycia stypendium wyjazdowego
stwierdziło, że znane im były inne możliwości finansowania tego typu wyjazdów, natomiast po około 15%
ankietowanych nie pamięta lub twierdzi, że nie były im one znane. Połowa ankietowanych starała się także
pozyskać finansowanie z innych źródeł. Dla 25% ankietowanych starania te zakończyły się pozytywnym
skutkiem, dla kolejnych 25% - negatywnym (połowa osób nie starała się pozyskać finansowania z innych
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źródeł). Najwięcej (8 osób) skorzystało z programów Marie Curie, 4 osoby były jednocześnie stypendystami
Fulbrighta, 3 – Fundacji Kościuszkowskiej, po 2 – Fundacji Humboldta, British Council, Fundacji Batorego.
Pojedyncze osoby wskazywały stypendium ministerstwa zajmującego się sprawami nauki, fundowane przez
miasta, uczelnie polskie lub zagraniczne i fundacje. Pełna ich lista została umieszczona w załączniku 1.
Najlepiej ocenianymi stypendiami są programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i to na wszystkich
branych pod uwagę wymiarach – pod względem atrakcyjności, prestiżu i dostępności. Przy tym atrakcyjność i
prestiż towarzyszący udziałowi w tym programie są niezwykle wysokie (średnie odpowiednio 4,70 i 4,69) –
można mówić tu o tzw. „efekcie sufitowym”: oceny są bardzo pozytywne i zgodne. Nieco gorzej oceniane są
stypendium im. Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta, przy czym prestiż przypisywany otrzymaniu
stypendium Fulbrighta jest bardzo wysoki, prawie tak wysoki jak ten przypisywany programom FNP. Gorzej na
wszystkich wymiarach oceniane są programy Marie Curie, a zdecydowanie najgorzej oceniane są programy
ministerialne. Szczegółowe dane dotyczące oceny poszczególnych aspektów rożnych programów i stypendiów
zostały umieszczone na wykresie 26.
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Wykres 26 Ocena programu Kolumb w porównaniu z innymi programami stypendialnymi

Ankietę zakończyło pytanie otwarte o to, w jaki sposób Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej może
wspierać rozwój młodych naukowców w Polsce. Na pierwszym miejscu pojawił się postulat, aby Fundacja po
prostu kontynuowała bez zmian swoją dalszą działalność oraz stwierdzenia jednoznacznie doceniające
dotychczasową działalność stypendialną Fundacji. Poza tym, pojawiały się pojedyncze głosy dotyczące: (1)
postulatu, aby FNP monitorowało sytuację stypendystów po ich powrocie ze stypendium zagranicznego do kraju
oraz w miarę możliwości wspomagało ich tu finansowo; (2) wpływania na ośrodki akademickie, aby stawały się
bardziej otwarte na naukę zachodnią i nowoczesne prądy intelektualne; (3) propozycja przedłużenia stypendiów
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wyjazdowych typu „Kolumb” na dwa lata; (4) przywrócenia konkursu grantowego na tłumaczenia książek; (5)
powstania programu grantowego na tłumaczenia publikacji polskich na języki obce.
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OBRAZ STYPENDYSTY PROGRAMU KOLUMB - WNIOSKI
Jednym z pierwszych wniosków wyłaniającym się z odpowiedzi udzielanych przez stypendystów
programu Kolumb jest to, że stypendyści programu Kolumb to osoby rzeczywiście oddane karierze naukowej i
nastawione na jej rozwój. Większośd jest usatysfakcjonowana ze swojej pracy i zamierza karierę naukową
kontynuowad, a także zdobywad kolejne stopnie i tytuły naukowe lub jest już w trakcie realizacji tych planów.
Wydaje się, że największą rolę w wyborze i wykonywaniu pracy naukowca odgrywa motywacja wewnętrzna –
najważniejsze dla ankietowanych stypendystów są chęd poznania i zadowolenie z pracy twórczej. Jeśli
podejmują dodatkowe zatrudnienie, to zazwyczaj jest to kolejny etat w innej jednostce o charakterze
naukowym. Jednocześnie większośd stypendystów otrzymuje propozycje zatrudnienia z innych instytucji
naukowych. Niewiele osób łączy pracę naukową z inną działalnością, a jeśli nawet – nie jest to oceniane jako
przeszkoda w działalności naukowej (często jest to działalnośd gospodarcza bezpośrednio związana z
wykonywaną pracą np. prywatna praktyka lekarska). Przy tym jednak to niskie zarobki obok przeszkód natury
biurokratycznej wydają się byd najbardziej dotkliwymi problemami w zawodzie naukowca. Pomimo tego,
terminy obrony pracy doktorskiej (przeciętnie 5 lat po magisterium) i habilitacyjnej (7 lat po doktoracie) wydają
się byd zgodne z wymogami w tym zakresie. Przy tym jednak najwięcej czasu w pracy – obok pracy badawczej zajmuje naukowcom dydaktyka.
Wydaje się, że ewentualnym problemem nie jest motywacja,

lecz brak zaplecza finansowego i

biurokracja przenikająca polskie uczelnie i jednostki naukowo-badawcze. Sztywny sposób podejścia do
posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz ignorowanie kryteriów merytokratycznych i osobistego
zaangażowania wydaje się byd bolączką polskich instytucji naukowych w oczach stypendystów programu
Kolumb. Można także wyciągnąd ostrożny wniosek, że ocena procedur związanych ze zdobywaniem kolejnych
stopni i tytułów naukowych spada wraz z hierarchią tych stopni i tytułów – najlepiej oceniane są procedury
związane ze zdobyciem stopnia doktora, gorzej te wymagane do uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
jeszcze gorzej – tytułu profesorskiego. W przypadku doktoratu postuluje się oparcie go o opublikowane
wcześniej artykuły naukowe najlepiej w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowao. W przypadku habilitacji
dośd często postuluje się jej zniesienie lub przyjęcie kryterium oceny dotychczasowego dorobku naukowego, a
w przypadku tytułu profesorskiego – zastąpienie go stanowiskiem. Proponowane zmiany, jak się wydaje,
upodobniły polski system do panującego w krajach zachodnich, gdzie przygotowuje się rozprawę doktorską
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częstokrod opartą na kilku artykułach przyjętych do druku w renomowanych pismach, a kolejne tytuły wynikają
z zajmowanego stanowiska związanego z dorobkiem naukowym.
Przy tym jednak negatywne konsekwencje związane z karierą naukową nie są jednoznaczne – na
późniejszych etapach rozwoju kariery zawodowej są spostrzegane jako coraz mniejsze – profesorowie nie
spostrzegają ich wcale - a nawet na etapie doktoratu tylko częśd osób dostrzega dodatkowe koszty, przy czym
przede wszystkim są one związane z zaniedbaniem spraw rodzinnych i brakiem stabilizacji finansowej. To na co
ankietowani zwracają uwagę jest opóźnienie, odsunięcie w czasie stabilizacji życiowej i decyzji związanych z
założeniem rodziny – przy tym tylko 60% ma dzieci. Z kolei korzyści płynące z uzyskiwania kolejnych stopni
tytułów naukowych mają w przypadku obrony doktoratu głównie wymiar wewnętrzny – jak satysfakcja ze
zdobytej wiedzy i wyraźniejsze perspektywy rozwoju, w przypadku habilitacji powiązane są z dalszym stabilnym
rozwojem kariery naukowej – pewnością zatrudnienia i niezależnością, do czego dochodzi potem jeszcze
niewątpliwy prestiż związany z uzyskaniem tytułu profesora.
Kolejną ważną obserwacją jest stosunkowo niewielka mobilnośd polskich naukowców – wiele osób
uzyskuje nie tylko doktorat, ale nawet habilitację i tytuł profesorski na tej samej uczelni, którą ukooczyli. W
zasadzie najczęstszym przypadkiem zmiany instytucji jest po ukooczeniu studiów magisterskich napisanie
doktoratu w instytucie PAN. Ta niewielka mobilnośd dotyczy także zdobywania stopni naukowych zagranicą
oraz podejmowania pracy czy współpracy z zagranicznymi uczelniami.
Jednocześnie wyjazdy naukowe finansowane ze środków programu Kolumb są oceniane bardzo
pozytywnie – jako otwarcie na prawdziwy naukowy świat, okazja do wymiany doświadczeo i pracę naukową
bez rozpraszania się obowiązkami dydaktycznymi. Wyjazdy te – oprócz korzyści wewnętrznych - przynoszą
przede wszystkim wspólne publikacje i projekty badawcze oraz skutkują nawiązaniem ważnych dla
stypendystów znajomości i kontaktów. Wszyscy zgodnie oceniają wyjazd jako niezwykle cenny dla ich kariery
zawodowej, a połowa dodaje, że został doceniony także i w ich macierzystej instytucji. Bardzo pozytywnie są
oceniane procedury związane z uzyskaniem stypendium, szczególnie pozytywnie są oceniani także pracownicy
FNP, którzy są głównym źródłem informacji o stypendiach. Znaczna częśd stypendystów programu Kolumb
bierze lub brała udział także w innych programach Fundacji. Gdyby mogli wyjechad ponownie, to - głownie ze
względu na atrakcyjnośd i prestiż - również wybraliby stypendium FNP, które oceniane jest jako równie
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prestiżowe jak stypendium Fulbrighta, ale na tle innych stypendiów bardziej atrakcyjne i o wiele bardziej
dostępne.
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Leuven
Stypendium Towarzystwa Max Planck w Niemczech
CEEPUS
stypendium DAAD
stypendium doktorskie fundacji zagranicznych (mieszane lub tylko Soros) w Szkole Nauk Społecznych; Instytut
Nauk o Czlowieku w Wiedniu; New School University w Nowym Jorku
British Council
Miasto Paryż i Maison des de l'Houme
Natural Science and Engineering Research Council of Canada
NSF/NATO
Mellon Fund
Instytut Szwedzki
stypendium Rektora UMK dla młodych naukowców
OECD
Stypendium Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej
stypendium miasta Poznania dla młodych naukowców
Stypendia z UJ
Stypendim ufundowane przez Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC)
Stypendium Fundacji im. Krzyżanowskiego
Stypendium dla kobiet kooczących pracę habilitacyjną w dziedzinach bio-medycznych- Firmy L`Oreal Polska,
przy współpracy UNESCO
Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii
Fundacja European Society of Endocrinology
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