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Niniejszy raport jest wynikiem ewaluacji projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Projekt ten miał na celu wzmocnienie potencjału
doktorantów oraz naukowców z polskich jednostek naukowych w zakresie zarządzania nauką i badaniami
naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji
naukowej.
Do 2013 roku oferta projektu SKILLS była skierowana wyłącznie do laureatów i stypendystów FNP.
Od 2013 roku w projekcie mogą wziąć udział: pracownicy naukowi zatrudnieni w polskich jednostkach
naukowych, doktoranci z polskich jednostek naukowych, absolwenci studiów doktoranckich do 12
miesięcy od uzyskania stopnia doktora. Projekt SKILLS realizowany jest w latach 2011-2015 przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Badanie ma na celu analizę wszystkich elementów składający się na całokształt programu SKILLS:
 Szkolenia – Tematyka oferowanych szkoleń dotyczy takich zagadnień jak: zarządzanie
badaniami naukowymi, zarządzanie zespołami naukowymi, współpraca interdyscyplinarna,
transfer technologii, przedsiębiorczość, negocjacje dla naukowców, prezentacja wyników badań
naukowych, autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych, pisanie tekstów naukowych,
upowszechnianie nauki oraz zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem. Łącznie w ramach
projektu zostały zorganizowane 154 szkolenia, w których wzięło udział 2378 naukowców.

 Akademia Menadżerów Programowych (AMP) – Celem Akademii jest podnoszenie umiejętności
w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy
między menadżerami nauki w Polsce. Akademia Menadżerów Programowych to oferta
adresowana do pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum
Nauki.. W ramach tego elementu Projektu SKILLS oferowane są szkolenia, seminaria i warsztaty
oraz zagraniczne wyjazdy studyjne i staże. Program Akademii obejmuje następujące obszary
tematyczne: systemy oceny i wyboru projektów badawczych do finansowania, nauka i
szkolnictwo wyższe oraz polityka naukowa w Polsce i innych krajach, własność intelektualna,
komercjalizacja wyników badań naukowych i transfer technologii, zarządzanie programem
grantowym, monitoring i ewaluacja, etyka w nauce.
 Program Mentoringu (moduł mentoringowy i coachingowi) – Celem modułu coachingowego jest
udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu
kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Program umożliwia pracę pod okiem
doświadczonego coacha. Moduł ten został uruchomiony w lipcu 2014 roku a pierwsze sesje
coachingowe odbyły się w ostatnim kwartale 2014 roku. Ostatnie sesje coachingowe mogą odbyć
się w listopadzie 2015 roku. Planowana liczba uczestników tego modułu to około 40 osób. Z kolei
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moduł mentoringowy ma na celu umożliwienie uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w
Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o
uznanym dorobku naukowym. Realizacja programu rozpoczęła się w 2012 roku a ostatni nabór
do niego został zaplanowany na I kwartał 2015 roku. Większość mentorów pochodzi z zagranicy.
 Staże – Celem tego elementu Projektu SKILLS jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia
kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi,
współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach
stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Czas trwania stażu wynosi od
miesiąca do 6 miesięcy. Realizacja programu stażowego rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku.
Zakładana liczba osób, które odbędą staż wynosiła około 80 osób.

 Konkurs IMPULS – Celem konkursu jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój
umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości: I nagroda: 120 tys. zł, II nagroda: 100 tys.
zł, III nagroda: 80 tys. zł. Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część
subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne
wsparcie dla laureata. Zakładana liczba laureatów konkursu wynosiła 30 osób.
 Konkurs eNgage - Celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji
nauki oraz prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących
naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Ponadto konkurs miał na celu
wspieranie inicjatyw służących kreowaniu pozytywnego wizerunku nauki i naukowców oraz
promowanie kariery naukowej wśród młodzieży jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej.
Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości do 45 tys. złotych, przy czym 80% nagrody
stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu konkursowego, a 20%
nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata. Zakładana liczba laureatów konkursu wynosiła 45
osób.

 Konkurs popularyzatorski Inter – Celem konkursu jest promocja badań interdyscyplinarnych i
rozwój umiejętności popularyzowania nauki. Konkurs polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu
publicznie autorskiego projektu naukowego o charakterze interdyscyplinarnym. Zwycięzcy
konkursu zdobywają nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II
nagroda) oraz 80 tys. złotych (III nagroda), – z czego 80% nagrody stanowi część subwencyjna
na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie
dla laureata. Zakładana liczba nagród w konkursie wynosiła 45.
Głównym celem badania ewaluacyjnego jest analiza adekwatności, użyteczności i skuteczności wsparcia
oferowanego w ramach projektu SKILLS. Program ten ma za zadanie udoskonalić kwalifikacje w zakresie
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zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej
oraz kształtowanie postaw proinnowacyjnych.
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W poniższym rozdziale zostaną przedstawione najważniejsze wyniki badania ewaluacyjnego Projektu
SKILLS. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów przedstawione są w późniejszych
rozdziałach.
Wykres 1. Podział uczestników badania ze względu na płeć (N=1158)

44%
56%

Kobieta

Mężczyzna

Wśród uczestników badania nieznacznie przeważały kobiety, których było o 12 p.p. więcej niż mężczyzn.
Stanowiły one 56% wszystkich badanych.
Wykres 2. Deklarowany stopień naukowy uczestników badania w momencie przystąpienia do projektu
SKILLS oraz w momencie przeprowadzania badania (N=1158)
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Największą grupa uczestników Projektu SKILLS, w momencie przeprowadzania badania, posiadała tytuł
doktora (55%). Drudzy pod względem liczebność byli magistrzy (35%). Zdecydowanie mniejszy odsetek
uczestników stanowili doktorzy habilitowani (10%) oraz profesorowie (1%). W trakcie trwania Projektu
SKILLS 75 osób uzyskało tytuł doktora, 32 doktora habilitowanego oraz 5 naukowców otrzymało tytuł
profesora. Zgodnie z tymi danymi można uznać, że zaplanowane działania w Projekcie SKILLS trafiły do
określonej na początku grupy docelowej – młodych naukowców, którzy są na początkowym etapie swojej
kariery zawodowej.
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Wykres 3. Profil uczestników badania – wiek (N=1086)
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Co prawda w Projekcie SKILLS przeważały osoby z grupie wiekowej 25-40 lat, to uczestnikami byli
naukowcy w niemalże każdym wieku. Najmłodszy badany miał 24 lat, najstarszy zaś 67 lat. Średnia
wieku uczestników wyniosła zaś 33,5 lat.
Wykres 4. Profil uczestników badania – reprezentowane dziedziny (N=1158)
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Największa liczba uczestników Projektu SKILLS reprezentowała nauki biologiczne (przyrodniczne).
Stanowili oni blisko 1/5 wszystkich badanych (18,9%). Następną najbardziej liczną grupą byli
przedstawiciele nauk technicznych (18%) oraz chemicznych (15,3%).
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Wykres 5.Deklarowany przez uczestników rok przystąpienia do Projektu SKILLS (N=1158)
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Zgodnie z deklaracjami koordynatorów Projektu SKILLS działania zostały zintensyfikowane w drugiej
połowie trwania programu. Największa liczba badanych przystąpią do projektu w 2014 roku (38%) oraz
w 2015 roku (25%)
Wykres 6. Czy przed przystąpieniem do projektu SKILLS korzystał(a) Pan(i) ze wsparcia Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej? (N=1158)

35%
Tak
65%

Nie

Ponad 1/3 uczestników (35%) Projektu SKILLS korzystała wcześniej z innych programów realizowanych
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Natomiast 65% badanych wzięła udział po raz pierwszy
w działaniach Fundacji.
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Wykres 7. Rodzaj programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w jakich brali udział uczestnicy Projektu
SKILLS
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Wśród uczestników Projektu SKILLS, którzy już wcześniej korzystali ze
grupę stanowili laureaci projektu START (31%). Następnymi w kolejności
POWROTY/HOMING (10%). Natomiast ¼ badanych zadeklarowała,
działaniach FNP. Wśród nich największa liczba osób deklarowała
konferencyjnego, grantów KOLUMB oraz programu FOCUS.

wsparcia Fundacji, największą
był program TEAM (19%) oraz
że wzięła udział w innych
skorzystanie ze stypendium

Wykres 8. Zadowolenie z udziału w programie wśród uczestników poszczególnych modułów Projektu SKILLS
(N=1158)
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Uczestnicy wszystkich modułów w ramach projektu SKILLS deklarowali bardzo duże zadowolenie z
udziału w programie. Jedynie w ramach Szkoleń 1% uczestników uznał, że jest niezadowolony z
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zaoferowanego wsparcia. Z największą aprobatą spotkały się Staże oraz INTER – w tych programach
osób bardzo zadowolonych było odpowiednio 92% oraz 87%.
Wykres 9. Czy dany program wpłynął na wprowadzenie usprawnień w miejscu pracy? (N=1158)
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Większość uczestników Projektu SKILLS stwierdziła, że wpłynął on na wprowadzenie usprawnień w ich
miejscu pracy. Zadeklarowały tak wszystkie osoby, które wzięły udział w Coachingu. Stwierdziło tak
również 77% laureatów konkursu INTER oraz 76% mentoringowanych. Największy odsetek odpowiedzi
negatywnych pojawił się wśród uczestników Szkoleń (41%), AMP (34%) oraz IMPULSU (33%)
Wykres 10. Czy dany program wpłynął na macierzystą instytucję uczestnika? (N=1158)
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W porównaniu do wcześniejszego wykresu zdecydowanie mniej osób stwierdziło, że Projekt SKILLS
wpłynął na ich instytucję macierzystą. Co ciekawe to właśnie zdaniem uczestnicy Coachingu oraz
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Mentoringu byli wobec tego najbardziej sceptyczni (jednocześnie najczęściej deklarowali oni, że SKILLS
umożliwił im wprowadzenie usprawnień na swoim stanowisku pracy).
Wykres 11. Czy dany program wpłynął na Pana(i) karierę naukową/zawodową? (N=1158)
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Zdecydowana większość uczestników Projektu SKILLS stwierdziła, że udział w programie wpłynął na ich
karierę naukową. Zadeklarowali tak wszyscy uczestnicy Coachingu, Staży oraz konkursu INTER i
IMPULS. Najbardziej sceptyczni, co do wpływu SKILLS na karierę zawodową byli uczestnicy Akademii
Menażerów Programowych. Wśród nich 12% badanych stwierdziło, że Projekt nie ma wpływu na ich
karierę,
a
22%
z nich nie miała na ten temat sprecyzowanego zdania.
Wykres 12. Czy rekomendował(a)by Pan(i) udział w programie swoim koleżankom i kolegom ze środowiska
naukowego? (N=1158)
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Praktycznie wszyscy uczestnicy Projektu SKILLS deklarowali, że rekomendowaliby w nim udział swoim
koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego. Odmiennego zdania było jedynie 5% badanych, którzy
wzięli udział w Szkoleniach.
Wykres 13. Czy Pana(i) zdaniem dany program był unikatowy? (N=1158)
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Zdecydowana większość uczestników SKILLS uznała, że projekt ten był unikatowy i nie ma jego
odpowiedników w Polsce. O innowacyjności programu najbardziej przekonani byli uczestnicy konkursów
eNgage (100%), INTER (93%) oraz IMPULS (92%).
Wykres 14. Czy udział w projekcie SKILLS umożliwił Panu (i) integrację i wymianę doświadczeń z innymi
uczestnikami programów FNP? (wskaźnik badany wśród wszystkich uczestników projektu za wyjątkiem
Akademii Menadżerów Programowych;) (N=1108)

16%
Tak

8%

Nie
Trudno powiedzieć

77%

Ponad ¾ respondentów (77%) uznało, że dzięki Projektowi SKILLS mieli oni możliwość wymianę
doświadczenia i integrację z innymi uczestnikami programów FNP. Jedynie 8% badanych na to pytanie
odpowiedziało negatywnie. Warto zaznaczyć, że większość z nich byli to uczestnicy szkoleń.
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Wykres 15. Czy dzięki udziałowi w projekcie SKILLS nawiązał\-a Pan\Pani krajową bądź międzynarodową
współpracę związaną z prowadzonymi przez Pana(ią) badaniami? (Wskaźnik badany wśród wszystkich
uczestników projektu za wyjątkiem Akademii Menadżerów Programowych) (N=1108)

17%

24%
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

59%

Na pytanie „dzięki udziałowi w projekcie SKILLS nawiązał\-a Pan\Pani krajową bądź międzynarodową
współpracę związaną z prowadzonymi przez Pana(ią) badaniami?” większość uczestników odpowiedziała
negatywnie (59%). Jedynie co czwarty badany (24%) odpowiedział na to pytanie twierdząco, a 17 % z
nich nie miało sprecyzowanego zdania.
Wykres 16. Odsetek osób deklarujących wzrost umiejętności w zarządzaniu zespołami naukowymi.
(Wskaźnik badany wśród osób, które ukończyły: szkolenia z zarządzania projektami badawczymi, szkolenia z
zarządzania zespołami naukowy oraz staże) (N=469)

9%

12%
Nie
Trudno powiedzieć

Tak

79%

Blisko 4/5 badanych (79%), którzy ukończyli: szkolenia z zarządzania projektami badawczymi, szkolenia
z zarządzania zespołami naukowy oraz staże, przyznało, że udział w Projekcie SKILLS umożliwił im
zdobycie nowych umiejętności z zakresu zarządzania zespołami naukowymi. Jedynie 9% było innego
zdania, a 12 % respondentów nie miało na ten temat jednoznacznej opinii.
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Wykres 17. Deklaracja wzrostu umiejętności w zarządzaniu projektami badawczymi (wskaźnik badany wśród
osób, które ukończyły: szkolenia z zarządzania projektami badawczymi, szkolenia z zarządzania zespołami
naukowymi oraz staże) (N=469)

17%
8%

Trudno powiedzieć
Nie
Tak

75%

Równie duży odsetek badanych – 75, uznał ,że Projekt SKILLS umożliwił im zwiększenie umiejętności
w zarządzaniu projektami badawczymi. Odpowiedź negatywną udzieliło 8%, a 17% respondentów
zaznaczyło opcję „Trudno powiedzieć”.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLENIACH
Szkolenia w ramach projektu SKILLS skierowane były do pracowników naukowych zatrudnionych
na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktorantów polskich
jednostek naukowych oraz absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia
doktora, a także uczestniczek i uczestników Akademii Menadżerów Programowych, którzy ukończyli co
najmniej cztery szkolenia z oferty Akademii.
W ramach działań w projekcie SKILLS Fundacja oferowała szkolenia podnoszące umiejętności
z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu technologii
i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej oraz szkolenia z zakresu
upowszechniania nauki.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że projekt SKILLS wyrósł z idei szkoleń, a w swojej pierwotnej wersji
miał na nich bazować. Tak określił to jeden z przedstawicieli Fundacji: Ten projekt ma charakter
szkoleniowy i staraliśmy się, żeby wszystkie działania można było przez ten pryzmat szkoleń zrobić
i pokazać.
Do 30 czerwca 2015 r. zorganizowano 206 szkoleń, w których udział wzięło 3 219 osób.
Początkowo planowano, że przeszkolonych zostanie 600 osób. W niniejszym badaniu udział wzięło 1025
respondentów, co stanowi 32% wszystkich uczestników szkoleń.
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WYNIKI BADAŃ
Wykres 18. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o szkoleniach realizowanych w ramach projektu SKILLS?
(N=1025)

Ze strony internetowej FNP

42%

Ze stron internetowych dedykowanych dla
przedstawicieli świata nauki

9%

Od osób, które wcześniej brały udział w
projekcie SKILLS

10%

Od współpracowników\współpracowniczek

8%

Od przełożonego\promotora

5%

Z ulotek\ materiałów promocyjnych\ e-maili
dystrybuowanych przez uczelnię

4%

Z newslettera FNP

11%

Z mediów społecznościowych

2%

Z innego źródła, jakiego?

5%

Nie pamiętam

4%
0%

20%

40%

60%

Podobnie jak o innych modułach projektu SKILLS, większość uczestników dowiedziało się o nich
ze strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (42%), a kolejne 11% z jej newslettera. Co dziesiąty uczestnik
dowiedział się o szkoleniach od osób, które wcześniej brały udział w szkoleniach. O 1 p.p. mniej (9%)
beneficjentów dowiedziało się o tej formie wsparcia ze stron internetowych zawierających informacje
o programach dedykowanych dla przedstawicieli świata nauki, a 8% od współpracowników
i współpracowniczek. Od przełożonego informację tę otrzymało 5% beneficjentów, a 4% z materiałów
promocyjnych i ulotek rozpowszechnianych przez uczelnię. Aż 4% badanych nie potrafiło, przypomnieć
sobie skąd powzięły wiadomość, natomiast 5% badanych wskazało na inne źródła, takie jak newslettery
poszczególnych uczelni, biura obsługi badań czy maile rozsyłane przez Fundację do laureatów
wcześniejszych projektów.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wypowiedź przedstawicielki Fundacji, z której wynika, że dobra
marka przyciąga potencjalnych kandydatów: Praktykowaliśmy takie sprawdzone metody jak mail,
dzwoniliśmy, albo organizowaliśmy jakieś spotkanie informacyjne. Nawet później, gdy się rozszerzyliśmy,
to bardzo konserwatywnie informowaliśmy, na przykład poprzez stronę internetową albo ulotki. Nawet
najbardziej ograniczone metody przynosiły efekty, do tego stopnia, że na każde szkolenie aplikowało
przynajmniej dwa razy więcej ludzi niż mieliśmy miejsc. De facto do dzisiaj tak jest, mimo że robimy
przykładowo dziesiąte szkolenie z jakiegoś tematu. To powoduje, że nie musimy się imać wymyślnych
form komunikacji.
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Wykres 19. Proszę zaznaczyć wszystkie tematy szkoleń, w których brał(a) Pan(i) udział (N=1025)

Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

17%

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)

12%

Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy:
V. Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

13%

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)

13%

Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

3%

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

2%

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)

11%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)

2%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)

12%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z
o.o.)

5%

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

10%

Negocjacjei (trener R. Buszta)

11%

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)

10%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van
den Brul)

14%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)

4%

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

3%

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

14%

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)

1%

Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)

16%

Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A.
Binney; R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)

15%

Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson;
P. Toombs; E. Gillaspy)

17%
0%

20%
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Udział beneficjentów w poszczególnych szkoleniach był dość rozproszony. Najwięcej, 17%
badanych zadeklarowało, że wzięło udział w szkoleniach z zarządzania projektami badawczymi (VITAE,
trenerzy: Anne Goodman; Tim Bentham; Rodney Day; Dee-Ann Johnson) oraz w szkoleniach
z zakresu upowszechniania nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson; Paul Toombs; Emma Gillaspy),
dalsze 16% wskazało na szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań (trenerki: Helen Goulding oraz
Claire Ainsworth). Natomiast 15% ankietowanych uczestniczyło w szkoleniach z zakresu prezentacji
wyników badań (ECCONECT, trenerzy: Alison Binney; Robbie Mitchell; James Hutson; Kristin Alford;
Tom Dixon).
Zainteresowaniem cieszyły się także szkolenia z negocjacji. Brało w nich udział 10-11% adresatów
(w zależności od obsady trenerskiej). Tak oceniła to przedstawicielka Fundacji: Myślałam, że negocjacje
są już przereklamowane i banalne, a teraz ludzie dzwonią i okazuje się, że przydałoby się jeszcze to
przedłużyć. Takich głosów jest wiele. To mnie zaskoczyło.
Najmniej, bo tylko 1% respondentów wzięło udział w szkoleniach z zakresu pisania tekstów naukowych
(MACMILLAN, trenerzy: Magdalena Skipper, Clare Thomas, Peter Gorsuch, Joerg Heber), a 2%
wskazało na szkolenia z przedsiębiorczości (FastTrac® TechVenture™) oraz szkolenie z zakresu
komercjalizacji wyników prac badawczych (IGNITE, Cambridge).
Trzeba zauważyć, że informacje na temat jakości szkoleń szybko rozprzestrzeniały się, co powodowało,
że niektóre szkolenia były oblegane, a niektóre nie cieszyły się zainteresowaniem, co może tłumaczyć
w kontekście wyżej przywołanych wyników wypowiedź przedstawicielki Fundacji: Zdarzały się też
nieudane szkolenia. Sama teoria, zero praktyki, a to było w Cambridge. Czasami trenerzy po prostu nie
potrafili pracować z naukowcami.
Zdaniem uczestników dużą zaletą szkoleń był ich bogaty wybór: Lista szkoleń jest bardzo zróżnicowana,
co pozwala każdemu na wybór szkolenia odpowiedniego dla jego etapu kariery naukowej.
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Wykres 20. Zadowolenie z uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach wraz ze wskazaną średnią na skali 15, gdzie "1" oznacza zdecydowane niezadowolenia, a "5" oznacza zdecydowane zadowolenie

Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)
Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)
Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy:
V. Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)
Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)

1
1 9
1

3

Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van
den Brul)

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)
Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)

Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)
Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A.
Binney; R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson;
P. Toombs; E. Gillaspy)

43
77

16

28

52

33

61

23

13

1

64

1 12

4,37

178

4,66

119

4,59

134

4,17

129

4,77

30

4,24

25

4,56

115

4,50

22

45

41

1

4,28

118

4,18

56

4,47

104

4,27

116

3,95

99

4,54

143

4,78

39

4,48

31

4,60

145

4,27

11

4,42

159

4,28

151

4,32

170

2

3 5
1
1 10

52

3 7

38

27

26 7

61

1

34

51

16

6

38

34

34

1

60

1

8 5

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)
Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

34

23

5

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)

66

19

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)

Negocjacjei (trener R. Buszta)

71

28

4

4

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

25

3

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z
o.o.)

50

2

Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)

39

3

82
39

24

26

9
1
2 6

18

58

68
9

64

38

1
3 11

53
40

2 9
0%

5

46

42
20%

46
40%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

1

100%
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Uczestnicy bardzo wysoko oceniali poziom swojego zadowolenia z uczestnictwa
w poszczególnych szkoleniach. Warto tu zwrócić uwagę, że większość szkoleń otrzymała najwyższe
oceny ponad połowy uczestników. Nie obyło się także bez słabszych kursów, jednak stały monitoring ze
strony Fundacji pozwalał na bieżąco eliminować nietrafione szkolenia. Tak skomentowała to
przedstawicielka Fundacji: Oczywiście zdarzały się przypadki, że świetnie prezentował się profil
kandydata na papierze, ale, gdy podejmowaliśmy realną współpracę, okazywało się, że coś nie działa.
Metoda prób i błędów.
Zdaniem jednej z uczestniczek wartościowy był cały zakres tematyczny oferty szkoleń: Kursy dotyczą
wielu aspektów tzw. "miękkich umiejętności", które są potrzebne w pracy naukowej. Często brak jest tego
typu szkoleń w placówkach naukowych. Kursy prowadzone są przez profesjonalistów zajmujących się
tego typu szkoleniami w całej Europie, dzięki czemu ich poziom jest odpowiedni. Ponadto, kursy są
interaktywne i umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów i znajomości.
Odnosząc się do wyników, trzeba zauważyć, że szkolenie z autoprezentacji i wystąpień
publicznych (trener: Mirosław Oczkoś) otrzymało najwyższą ocenę (5 w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest
oceną najniższą a 5 oceną najwyższą) od 82% uczestników, a średnia ocena tego szkolenia wyniosła aż
4,78. Także szkolenie z przedsiębiorczości (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes, Bedfordshire) otrzymało
bardzo wysoką ocenę, aż 4,77.
Najniżej oceniono szkolenie z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trenerzy: Adam Kostrzewa) – otrzymało ono jedynie 3,95 jako ocenę średnią. W odniesieniu
do oceny tego szkolenia aż 16% badanych wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, a 10%
uczestników oceniło je negatywnie. Nisko oceniono także szkolenie z zakresu pisania tekstów naukowych
(MACMILLAN, trenerzy: Magdalena Skipper, Clare Thomas, Peter Gorsuch, Joerg Heber). Otrzymało ono
ocenę średnią 4.27, przy czym 18% badanych wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, a 9%
uczestników oceniło je negatywnie.
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Wykres 21. Integracja i wymiana doświadczeniami z innymi uczestnikami programów FNP, a udział
w poszczególnych szkoleniach

Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

82%

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)

3% 15%

89%

Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting,
trenerzy: V. Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

2% 9%

85%

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)

2% 13%

74%

6%

Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

20%

93%

3% 3%

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

88%

12%

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)

87%

2%11%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z
o.o.)

91%

95%

5%

86%

Negocjacjei (trener R. Buszta)

3% 12%

78%

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van
den Brul)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M.
Oczkoś)

5%

76%

9%

15%

87%

13%

71%

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

3%

26%

3% 16%

81%

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)
Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)
Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A.
Binney; R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann
Johnson; P. Toombs; E. Gillaspy)

91%

9%

76%

9%

84%

20%

40%

15%

3% 13%

89%
0%

17%

1% 9%

90%

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

Nie

3% 14%

82%

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

Tak

9%

1% 10%
60%

80%

100%

Trudno powiedzieć

Nad powyższym wykresie zostało postawione pytanie „Czy udział w projekcie SKILLS umożliwił
Panu(i) integrację i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programów FNP?” wraz z deklaracją
uczestnictwa badanych w danym szkoleniu. Ponad 70% uczestników wszystkich szkoleń stwierdziło, że
SKILLS dał im możliwość wymiany doświadczenia z innymi uczestnikami programów Fundacji.
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Największy odsetek takich osób to badani, którzy brali udział w szkoleniach z zakresu komercjalizacji
wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z o.o.), z przedsiębiorczości (ENTERPRISERS, Wyboston
Lakes, Bedfordshire), z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (IGNITE, Cambridge) oraz
pisania tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: Magdalena Skipper, Clare Thomas, Peter Gorsuch,
Joerg Heber) – ponad 90% uczestników tych szkoleń przyznało, że udało im się wymienić poglądy
z innymi uczestnikami SKILLS. Wskaźnik ten najniższy, poniżej 75%, był wśród uczestników szkolenia
z zakresu współpracy interdyscyplinarnej (trener: Edward Potworowski) oraz 'Szkolenia z zakresu pisania
tekstów naukowych’ (trener: Edward Potworowski).
Możliwość nawiązania kontaktu z innymi naukowcami w ramach projektu SKILLS podkreślają
słowa uczestników:
- Umożliwili Państwo osobom ze środowiska naukowego dostęp do szkoleń wspomagający dalszy rozwój
w zakresie realizacji projektów badawczych. Szczególnie ważny był interdyscyplinarny udział uczonych
z całej Polski.
- Projekty SKILLS oferują duży wybór tematyki szkoleń skierowanych do ludzi z różnych dziedzin. Są to
szkolenia moim zdaniem dla wszechstronnej grupy słuchaczy – w odniesieniu do osób, z którymi brałam
udział w szkoleniu o negocjacjach. Ciekawe jest zetknąć się z innymi uczestnikami szkolenia i zobaczyć,
że ich problemy są podobne do naszych.
- Oferta szkoleniowa pozwala osobom z różnych środowisk naukowych na spotkanie i wymianę
doświadczeń. Dodatkowo oferta skierowana jest do wszystkich naukowców, nie tylko tych najbardziej
wybitnych.
- Świetni uczestnicy, którzy inspirują i od których można się bardzo wiele nauczyć.
- Dzięki udostępnieniu młodym naukowcom nie tylko szeregu szkoleń, ale także wzajemnego kontaktu
program SKILLS wspiera międzydyscyplinarne relacje w środowisku naukowym. Dzięki tego typu
inicjatywom powstają nowe współprace naukowe.
- Niezwykle cenne było również poznanie osób z polskiego środowiska naukowego, których zapoznanie
w inny sposób mogłoby być trudne. Umożliwiło to wymianę doświadczeń dotyczących pracy naukowej
i porównanie modelów pracy w różnych środowiskach naukowych.
Szkolenia w grupie złożonej z przedstawicieli nauk różnych dziedzin powodują też pewnego typu
problemy np. brak możliwości wymiany doświadczenia specyficznego dla danego środowiska oraz
niemożność pogłębienia wybranego tematu:
- Minusem jest skierowanie szkolenia do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, przez co
przekazywana wiedza i umiejętności są bardzo ogólne, poza tym dialog naukowy między uczestnikami
jest utrudniony.
- Dobór uczestników nie zawsze pozwalał na nawiązanie współpracy. Często byłam jedynym
przedstawicielem własnej dziedziny, a zdecydowana większość osób specjalizowała się w naukach
ścisłych. Okazało się to problematyczne, chociażby podczas szkolenia dotyczących zarządzania
projektem. Inne dziedziny mają różne priorytety i cele. Ostatecznie udało się osiągnąć wspólny cel
podczas pracy grupowej, jednak w przypadku większej liczby osób z pokrewnych dyscyplin praca
mogłaby okazać się bardziej efektywna.
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Wykres 22. Nawiązanie krajowej, bądź międzynarodowej współpracy związanej z prowadzonymi badaniami,
a udział w poszczególnych szkoleniach (N=1025)
Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

22%

63%
41%

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)

Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy: V.
Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

50%

22%

47%

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

48%

52%

25%
50%

22%

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra symulacyjna
(trener: A. Kostrzewa)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van den
Brul)

21%

60%
62%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)

23%

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

23%

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M. Skipper, C.
Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)
Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)
Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A. Binney; R.
Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson; P.
Toombs; E. Gillaspy)

13%
23%

58%

15%
19%

63%
64%

14%
27%

9%

26%

57%

16%

25%

56%

20%

29%
0%

15%

49%

27%

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

13%

64%

29%

9%
18%

54%

37%

Negocjacjei (trener R. Buszta)

19%
27%

23%

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

20%

49%

28%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z o.o.)

10%

32%

64%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z. Krzewiński)

12%

43%

32%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE, Cambridge)

Nie

22%
53%

Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes, Bedfordshire)

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)

9%

55%

35%

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)

Tak

14%

20%

54%
40%

18%
60%

80%

100%

Trudno powiedzieć

W przypadku każdego szkolenia 20% uczestników zdeklarowało się, że udział w projekcie
SKILLS umożliwił im nawiązanie współpracy krajowej, bądź międzynarodowej związanej z prowadzonymi
badaniami. Wskaźnik ten był zdecydowanie wyższy, osiągnął powyżej 60%, wśród osób, które
zrealizowały szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (IGNITE, Cambridge),
z autoprezentacji i wystąpień publicznych (trener: Mirosław Oczkoś) oraz pisania tekstów naukowych
(MACMILLAN, trenerzy: Magdalena Skipper, Clare Thomas, Peter Gorsuch, Joerg Heber).
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Wykres 23. Czy dzięki uczestnictwu w Szkoleniach wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia, nowe rozwiązania na
swoim stanowisku pracy? (N=1025) 1

Średnia
Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

20%

63%

16%

2,95

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)

14%

78%

8%

3,16

Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy:
V. Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

13%

81%

7%

3,17

47%

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)
Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

38%

20%

73%

7%

40%

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

56%

29%

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)

16%

4%

49%

23%

22%

64%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)

44%

41%

2,52
3,18
2,71
2,83

14%

3,16

15%

2,52

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z
o.o.)

8%

73%

4%

4,02

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

8%

75%

4%

4,05

26%

Negocjacjei (trener R. Buszta)
Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)

66%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van den
Brul)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)

64%

19%

25%

Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A. Binney;
R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)

23%

Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson;
P. Toombs; E. Gillaspy)

0%

3,01
3,38

18%

60%

24%
80%

3,34

2,92

12%

47%

3,12

3,22

21%

65%

40%

2,11

14%

54%

20%

15%

16%

64%

30%

2,89

26%

74%

18%

16%

18%

65%

11%

Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)

Tak

58%

10%

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)

Nie

19%

25%

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)
Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

58%

2,98
2,79

100%

Trudno powiedzieć

Na pytanie: „czy dzięki uczestnictwu w Szkoleniach wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia, nowe
rozwiązania na swoim stanowisku pracy?”, największy odsetek odpowiedzi pozytywnych odnotowano
wśród uczestników szkolenia z zarządzania zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy: Valeska
1

W ramach kategorii „Tak” zostały zakwalifikowane odpowiedzi „Zdecydowanie tak” oraz „Raczej tak”, natomiast w ramach kategorii
„NIE” zostały zakwalifikowanie odpowiedzi „Zdecydowanie nie” oraz „Raczej nie”.
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Russo; Thomas Frick; Sue Hewitt; Saso Kocevar; Tobias Maier) – 81% oraz szkolenia z zarządzania
zespołem naukowym (trenerka: Susanne Marx) - 78%. Zdecydowanie najniżej ocenionym w tym aspekcie
było szkolenie z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra symulacyjna (trener: Adam
Kostrzewa), które uzyskało jedynie 19% pozytywnych odpowiedzi. Niższe wyniki, przekładające się na
średnią z pytań na poziomie 2,52, uzyskało szkolenie z zakresu współpracy interdyscyplinarnej (trener:
Edward Potworowski) oraz szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (trener:
Zbigniew Krzewiński).
Praktyczność przekazywanej wiedzy podkreślał następującymi słowami jeden z uczestników: Szkolenie
prowadzone przez profesjonalistów, którzy znają się na temacie, wiedzą co chcą przekazać i mają
pomysł w jaki sposób to zrobić. Próbują wydobyć z uczestników motywację do działania i rozwinąć
kreatywne myślenie, nie tylko w trakcie szkolenia, ale i po nim. Wszak wiedza i umiejętności nabyte przez
uczestników mają posłużyć im w przyszłości.
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Wykres 24. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) szkolenie swoim koleżankom i kolegom ze środowiska
naukowego? (N=1025)

Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

1%
6%

34%

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)

27%
1%
4% 19%

3%

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

4%

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)

Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z
o.o.)
Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)
Negocjacjei (trener R. Buszta)
Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van
den Brul)

28%

45%

24%

12%

24%

3,69

5% 129

3,20

30

3,80

25

3,29

2% 114

3,65

22

3,57

35%

117

3,38

56

3,27

5%

47%

8%

4% 13%
38%
1%
11%
24%

63%

1% 104

3,51

5% 6%

60%

3% 115

3,45

4%

46%

25%

8% 13%

37%

35%

2% 4%

Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A.
Binney; R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)

5% 7%

Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson;
P. Toombs; E. Gillaspy)

2% 4%
0%

Raczej tak

6%

99

3,06

1% 142

3,63

39

3,79

81%

31

3,71

76%

2% 145

3,73

11

3,50

1% 159

3,57

3% 151

3,36

4% 169

3,48

28%

67%
85%

9% 9%

Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)

Raczej nie

2% 134

16%

59%

32%

5% 10%
3%
Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)
3% 13%
1%
3% 18%
Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

Zdecydowanie nie

3,70

69%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M.
Oczkoś)

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)

119

83%

16%

5%
2%
9%

3,51

74%

13%

5%

2% 178

71%

4% 19%

Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

M

57%

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx) 0% 2%
Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy:
V. Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

N

73%
28%

9%
65%

35%

50%

37%
20%

53%
40%

Zdecydowanie tak

60%

80%

100%

Trudno powiedzieć

W przypadku każdego szkolenia zdecydowana większość uczestników rekomendowałby udział
w nim swoim koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego. Ponad 95% uczestników rekomendowało
szkolenie z zarządzania zespołem naukowym (trenerka: Susanne Marx), z przedsiębiorczości
(ENTERPRISERS, Wyboston Lakes, Bedfordshire), z autoprezentacji i wystąpień publicznych (trenerka:
Caroline van den Brul) oraz z autoprezentacji i wystąpień publicznych (trener: Mirosław Oczkoś).
Najmniej rekomendowanym szkoleniem było zaś szkolenie z przedsiębiorczości (FastTrac®
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TechVenture™). Zdaniem uczestników, w porównaniu do innych szkoleń dostępnych na rynku, szkolenia
w ramach projektu SKILLS oferowały możliwość zdobycia przydatnej wiedzy: Większość szkoleń,
w których uczestniczyłam, gwarantowały jedynie certyfikat, a przekazywana wiedza była zbyt ogólna. To
szkolenie miało wysoką wartość merytoryczną. Nie tylko dawało certyfikat, ale wiedzę
i umiejętności.
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Wykres 25. W jakim stopniu szkolenie przyczyniło się do udoskonalenia kwalifikacji w obszarach
określonych w tabeli – Zarządzanie projektami? (N=1025)2
Średnia: 4,49
Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

5,37

5,26

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)
Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy: V.
Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

5,13
4,29

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)
Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

5,27
4,56

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

4,68

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)

5,32
4,76
4,59

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z o.o.)

4,88

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

4,56

Negocjacjei (trener R. Buszta)
Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van den
Brul)

4,48
3,30
4,23

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)

4,42

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

3,63

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)
Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)
Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)
Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A. Binney;
R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson; P.
Toombs; E. Gillaspy)

4,00
3,69
3,83
4,05
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Szkoleniami, które w największym stopniu przyczyniły się do udoskonalenia kwalifikacji
w zakresie zarządzania projektami, było to związane z zarządzania projektami badawczymi (VITAE,
trenerzy: Anne Goodman; Tim Bentham; Rodney Day; Dee-Ann Johnson) oraz szkolenie z zakresu
komercjalizacji wyników prac badawczych (IGNITE, Cambridge). Najsłabiej ocenionymi w tym obszarze
były zaś szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych (trenerka: Caroline van den Brul) i z zakresu
pisania tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun).

2

Odpowiedzi były wyrażone na skali od 1 do 5, gdzie „1” było oceną najniższą, a „5” oceną najwyższą.
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Wykres 26. Wykres 10. W jakim stopniu szkolenie przyczyniło się do udoskonalenia kwalifikacji w obszarach
określonych w tabeli – Zarządzanie zespołami badawczymi? (N=1025) 3
Średnia: 4,39
Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

4,95

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)

5,83

Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy: V.
Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

5,83
4,02

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)
Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

5,27

3,92

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

3,99

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)

5,32
4,34
4,23

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z o.o.)

5,26

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

4,90

Negocjacjei (trener R. Buszta)
Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van den
Brul)

4,02
3,44
4,46

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)

3,81

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

3,34

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)
Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)
Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)
Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A. Binney;
R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson; P.
Toombs; E. Gillaspy)

3,91
3,67
3,76
3,85
4,39
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Szkoleniami, które w największym stopniu przyczyniły się do udoskonalenia kwalifikacji
w zakresie zarządzania zespołami badawczymi, było szkolenie z zarządzania zespołem naukowym
(trenerka: Susanne Marx) oraz szkolenie o tej samej nazwie prowadzone przez HFP consulting, trenerzy:
Valeska Russo; Thomas Frick; Sue Hewitt; Saso Kocevar; Tobias Maier. Najsłabiej ocenionymi
szkoleniami w tym obszarze było zaś szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych (trenerka:
Caroline van den Brul) i z zakresu pisania tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun).

3

Odpowiedzi były wyrażone na skali od 1 do 5, gdzie „1” było oceną najniższą, a „5” oceną najwyższą.
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Wykres 27. W jakim stopniu szkolenie przyczyniło się do udoskonalenia kwalifikacji w obszarach
określonych w tabeli – Umiejętność w zakresie komunikacji naukowej? (N=1025)4
Średnia: 5,30
Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A.
Goodman; T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

4,90
5,17

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)
Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy: V.
Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

5,25
5,00

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)
Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes,
Bedfordshire)

5,80
4,32

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

5,15

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE,
Cambridge)
Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z.
Krzewiński)

4,56

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z o.o.)

4,55

5,64

5,35

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

5,13

Negocjacjei (trener R. Buszta)
Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: A. Kostrzewa)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van den
Brul)

3,98
5,82

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)
Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

5,68

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

5,67

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M.
Skipper, C. Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)
Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C.
Ainsworth)
Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A. Binney;
R. Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson; P.
Toombs; E. Gillaspy)

5,64
5,81
5,85
5,60
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Szkoleniami, które w największym stopniu przyczyniły się do udoskonalenia kwalifikacji
w zakresie umiejętność w obszarze komunikacji naukowej było szkolenie z autoprezentacji i wystąpień
publicznych (trenerka: Caroline van den Brul), z zakresu prezentacji wyników badań (trenerki: Helen
Goulding oraz Claire Ainsworth), a także szkolenie o tej samej nazwie prowadzone przez ECCONECT,
trenerzy: Alison Binney; Robbie Mitchell; James Hutson; Kristin Alford; Tom Dixon). Najsłabiej ocenionymi
szkoleniami w tym zakresie, było zaś szkolenie z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem gra symulacyjna (trener: Adam Kostrzewa).

4

Odpowiedzi były wyrażone na skali od 1 do 5, gdzie „1” było oceną najniższą, a „5” oceną najwyższą.
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Wykres 28. Czy zdecydował(a)by się Pan(i) na udział w szkoleniu w przypadku, gdy byłoby płatne? (N=1025)
Zarządzanie projektami badawczymi (VITAE, trenerzy: A. Goodman;
T. Bentham; R. Day; Dee-Ann Johnson)

57%
51%

Zarządzanie zespołem naukowym (trenerka: S. Marx)
Zarządzanie zespołem naukowym (HFP consulting, trenerzy: V.
Russo; T, Frick; S. Hewitt; S. Kocevar; T. Maier)

47%

Przedsiębiorczość (FastTrac® TechVenture™)

48%

Przedsiębiorczość (Fuentek, trenerki: Laura A. Schoppe)

50%

43%

39%

28%

39%

21%

Pisanie tekstów naukowych (MACMILLAN, trenerzy: M. Skipper, C.
Thomas, P. Gorsuch, Joerg Heber)

13%
45%

39%

Pisanie tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun)

16%

25%

53%
20%

9%

34%

58%

0%

16%

45%

50%

Prezentacjai wyników badań (ECCONECT, trenerzy: A. Binney; R.
Mitchell; J. Hutson; K. Alford; T. Dixon)
Upowszechnianie nauki (VITAE, trenerzy: Dee-Ann Johnson; P.
Toombs; E. Gillaspy)

13%

46%

45%

Prezentacja wyników badań (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

17%

31%
40%

16%
12%

67%
42%

Pisanie tekstów naukowych (trener: E. Potworowski)

17%

20%

49%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trener: M. Oczkoś)

19%

31%

64%

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (trenerka: C. van den Brul)

18%

33%

51%

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra symulacyjna
(trener: A. Kostrzewa)

14%

18%

48%

Negocjacjei (trener R. Buszta)

11%
23%

64%

Negocjacje (trenerki: H. Goulding oraz C. Ainsworth)

16%

36%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (MARIFA Sp. z o.o.)

12%
10%

36%

58%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (trener: Z. Krzewiński)

Tak

24%
23%

41%

Komercjalizacja wyników prac badawczych (IGNITE, Cambridge)

12%

30%
65%

Przedsiębiorczość (ENTERPRISERS, Wyboston Lakes, Bedfordshire)

16%

37%

46%

Współpraca interdyscyplinarna (trener: E. Potworowski)

Nie

26%

5

60%

16%
80%

100%

Trudno powiedzieć

Zdecydowanie największy odsetek (67%) uczestników gotów byłby zapłacić za szkolenie
z autoprezentacji i wystąpień publicznych (trener Mirosław Oczkoś). Był to wynik, który niemalże
zdeklasował pozostałe szkolenia. Znaczna część (powyżej 45%) respondentów była również skłonna
zapłacić za szkolenie z zakresu pisania tekstów naukowych (trener: Jean-Luc Lebrun), z zakresu pisania
tekstów naukowych (trener: Edward Potworowski) oraz za szkolenie o tej samej nazwie prowadzone
przez MACMILLAN, trenerzy: Magdalena Skipper, Clare Thomas, Peter Gorsuch, Joerg Heber. Mniej niż
20% respondentów było gotowych ponieść koszty szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac
badawczych (MARIFA Sp. z o.o.) oraz z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem - gra
symulacyjna (trener: Adam Kostrzewa).
5

W kategorię „Tak” zostały zakwalifikowane odpowiedzi „Zdecydowanie tak” oraz „Raczej tak”, natomiast w kategorię „NIE” został y
zakwalifikowanie odpowiedzi „Zdecydowanie nie” oraz „Raczej nie”.
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Warto podkreślić, że gotowość do zapłaty za szkolenie nie wynika najczęściej z ich niskiego
poziomu, lecz braku środków finansowych niektórych naukowców:
- Uważam, że najmocniejszą stroną tej części projektu SKILLS jest profesjonalizm przygotowania. Bardzo
istotny jest również fakt, że szkolenia są sponsorowane przez Fundację. Wielu młodych naukowców nie
byłoby stać na opłacenie sobie takiego szkolenia we własnym zakresie.
- Największą dla mnie zaletą tego rodzaju projektu jest możliwość doskonalenia zawodowego
i naukowego. Gdybym musiała pokryć koszty szkoleń i noclegów z własnej kieszeni z pewnością nie
uczestniczyłabym w żadnym z nich, ponieważ podobne szkolenia są drogie i przekraczają możliwości
finansowe przeciętnego doktoranta.
- Szkolenia są darmowe - co jest najważniejszym elementem, gdyż jako młody naukowiec nie dysponuje
obecnie własnymi środkami, aby móc za nie samodzielnie zapłacić.
Wykres 29. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru osób uczestniczących w szkoleniach
pozwoliła na wybór najlepszych uczestników ? (N=1025)

1% 5%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

42%

Raczej tak

40%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

12%

Ponad połowa (52%) uczestników badania uznało, iż strategia i procedura wyboru osób
uczestniczących w szkoleniach pozwoliła na wybór najlepszych, w tym zdaniem 12% ankietowanych było
”Zdecydowanie tak”. Tylko 6% uczestników stwierdziło, że strategia i procedura wyboru nie pozwoliła na
wybór najlepszych. Aż 42% beneficjentów nie miało sprecyzowanego zdania w tej kwestii i wybrało
wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. W tym miejscu interesująca jest uwaga przedstawicielki
Fundacji: Nasze szkolenia są postrzegane jako trudno dostępne.
Potwierdzają to słowa uczestników, którzy doceniają rygorystyczne warunki rekrutacji:
- Oferta szkoleń jest o tyle ciekawa, że jest na nią przeprowadzany proces rekrutacji skierowany do
zamkniętej grupy osób. Dzięki temu był odpowiedni dobór uczestników szkolenia, a osoby biorące w nim
udział wystarczająco zmotywowane.
- Procedur wyboru uczestników nie znam, ale uważam, że pozwoliły na dobór odpowiednich
i kompetentnych osób. Dzięki takim szkoleniom ambitni naukowcy mogą uczyć się nowych umiejętności
od profesjonalistów oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami, ucząc się od siebie
nawzajem.
Wśród słabych stron procesu rekrutacji, uczestnicy wskazywali na brak uzasadnień akceptacji lub
odrzucenia ich aplikacji: brak jasnych reguł rekrutacyjnych, brak informacji o ilości osób kwalifikowanych
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na dane szkolenie, brak wiadomości, dlaczego nie zostało się zakwalifikowanym (poza "dużym
zainteresowaniem").
Dodatkowo problemem były nie do końca jasne reguły wyboru uczestników:
- Niejasny wybór kandydatów - teoretycznie przejrzyste kryteria doboru osób, jednak część uczestników
zdawała się nie być zainteresowana w pełni istotą prezentowanych treści. Na część szkoleń moja
aplikacja została odrzucona i właściwie podczas rozmowy telefonicznej z pracownikami Fundacji nie
udało się uzyskać informacji z jakiego powodu.
- Podobnie jak zaznaczyłem na wstępie, moje wątpliwości budzi procedura doboru uczestników szkoleń.
Jest niejasna, niejawna i z tego, co mi wiadomo, wyniki nie są podawane do wiadomości publicznej.
- Niejasne kryteria kwalifikacji - nie wiadomo kto i dlaczego był zakwalifikowany na dane szkolenie
(inaczej - jakie kryteria należy spełnić, by móc skorzystać ze szkoleń). Kryterium uczestniczenia
w projektach jest krzywdzące - nie zawsze uczestnictwo w projektach jest uzależnione od własnej
aktywności i zaangażowania.
Wykres 30. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o szkoleniu? (N=1025)

1% 1%
27%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

70%

Trudno powiedzieć

Walorem szkoleń, podobnie jak i innych modułów projektu SKILLS, była współpraca
z przedstawicielami Zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Aż 70% ankietowanych odpowiedziało
„Zdecydowanie tak” na pytanie „Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a)
Pan(i) wszystkie niezbędne informacje o szkoleniu?”. Dalsze 27% respondentów wybrało wariant „Raczej
tak”. Odpowiedzi „Trudno powiedzieć” oraz „Raczej nie” udzieliło na to pytanie tylko po 1% badanych.
Tak współpracę z pracownikami Fundacji podsumowują uczestnicy:
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony profesjonalnym przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń.
Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Kontakt z pracownikami FNP był błyskawiczny i dostarczał
wszystkich niezbędnych informacji. Co więcej, pracownicy FNP są niezmiernie życzliwi w stosunku do
uczestników szkoleń.
- Żadna inna instytucja nie dba tak o swoich stypendystów i laureatów jak Fundacja.
- Mocną stroną obsługi projektu są koordynatorzy. Osoby miłe, kompetentne, uczynne - przez ich
profesjonalizm, przyjazne nastawienie oraz kompetentną postawę, naprawdę zachęcają do kontaktu
z Fundacją.
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Jakość tej współpracy bardzo wysoko ocenili także trenerzy, z którymi prowadzono wywiady
w jakościowej części badania:
- Szkoda, że projekt SKILLS dobiega końca. Jeśli chodzi o Fundację, uważam, że to świetny projekt
i doskonałe wykonanie.
- Nasza współpraca z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej układała się fantastycznie, byliśmy doskonale
przyjęci, wszystko przebiegało świetnie, nie było żadnych problemów.
Wykres 31. Czy informacje dotyczące szkoleń były podane w przejrzysty sposób? (N=1025)

1% 1%
Zdecydowanie nie

29%

Raczej nie

Raczej tak
Zdecydowanie tak

68%

Trudno powiedzieć

W opinii aż 97% respondentów informacje dotyczące szkoleń były podane w przejrzysty sposób.
Wariant „Zdecydowanie tak” wybrało 67% badanych. Odpowiedzi „Trudno powiedzieć” oraz „Raczej nie”
udzieliło na to pytanie tylko po 1% badanych.
Wykres 32. Czy udział w szkoleniach wpłynął, może wpłynąć pozytywnie na Pana(i) rozwój naukowy, karierę?
(N=1020)

7% 1% 3%

Zdecydowanie nie
Raczej nie

43%
47%

Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

Warto zauważyć, że aż 90% respondentów uznało, iż udział w szkoleniach wpłynął lub może
wpłynąć pozytywnie na ich rozwój naukowy czy karierę, przy czym 47% ankietowanych uznało, że jest tak
zdecydowanie. Uczestnicy jakościowej części badania jednoznacznie podkreślali ogromne znaczenie
szkoleń oraz wpływu na ich rozwój.
Tak wpływ projektu SKILLS na swój rozwój zawodowy opisali respondenci:
- Pozwala skupić się na umiejętnościach, do których na co dzień nie przywiązujemy wagi, a które
wywierają ogromny wpływ na naszą efektywność i jakość pracy. Dzięki udziałowi w projekcie SKILLS po
raz pierwszy w życiu zaczęłam się zastanawiać nad sposobem zarządzania sobą i projektami, nad
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którymi pracuję. Dzięki temu projektowi nawiązałam również bardzo owocną współpracę i po raz pierwszy
w życiu realizowałam interdyscyplinarny projekt naukowy. Dzięki temu rozwijam się jako naukowiec.
- Z mojej perspektywy, jest to wzmocnienie umiejętności miękkich w szczególności wśród naukowców
niebędących humanistami. Pozwala to na komunikowanie się w łatwiejszy sposób z ludźmi spoza nauki,
czy to uczniami podczas eventów popularyzatorskich, czy przedstawicielami biznesu/przemysłu.
Wykres 33. Czy Pana(i) zdaniem oferta szkoleń w ramach projektu SKILLS jest unikalna (nie ma dostępnych
innych szkoleń takiego typu na rynku polskim)? (N=1020)

Zdecydowanie jest unikalna

26%

Jest unikalna

46%

Jest podobna do innych szkoleń dostępnych
na rynku

10%

Niczym nie różni się od innych oferowanych
szkoleń

1%

Nie mam zdania

18%
0%

20%

40%

60%

Zaproponowaną ofertę szkoleniową, jako unikalną oceniło 72% respondentów, przy czym 26%
ankietowanych określiło szkolenia jako zdecydowanie unikalne, a 46% jako unikalne. Kolejne 10%
respondentów stwierdziło, iż są one podobne do innych ofert dostępnych na rynku. Co ciekawe, 18%
ankietowanych nie miało w tej kwestii zdania. Tak ocenił to przedstawiciel Fundacji: Na samym początku
powiedzieliśmy sobie, że Fundacja będzie się tym odróżniała od innych firm szkoleniowych działających
w Polsce, że my w istotnym stopniu oprzemy się na zagranicznej myśli szkoleniowej. W Polsce
w ówczesnym czasie właściwie wyspecjalizowanych szkoleń dla naukowców nie było.
Oferta projektu SKILLS zdecydowanie różniła się od programu oferowanego na uczelniach
wyższych, a także od oferowanych na rynku komercyjnym oraz przez programy publiczne. Potwierdzają
to słowa respondentów:
- W trakcie doktoratu na uczelni mieliśmy różne zajęcia, ale były na tak skrajnie niskim poziomie, że
jedyne co robiły to demotywowały - wtedy zacząłem jeździć na szkolenia z projektu SKILLS i była to dla
mnie bardzo ważna zmiana, ponieważ wreszcie mogłem się uczyć czegoś pożytecznego.
- Żadna inna instytucja wspierające naukę w Polsce nie oferuje tak szerokiej oferty szkoleń dla
naukowców. Szkolenia są bardzo dobrze sprofilowane.
- Bardzo wysoki poziom szkoleń jest zupełnie unikalny w skali krajowej. Zapisując się na szkolenie FNP
jestem pewny, że się nie zawiodę, jeżeli chodzi o poziom szkolenia.
- Jest to jedyny znany mi projekt, który umożliwia pracownikom szkolenia na bardzo wysokim poziomie,
dzięki którym mamy możliwość rozwój naukowego i zawodowego!
Analizując wyniki dotyczące zadowolenia uczestników ze szkoleń trzeba mieć na uwadze
trudności, jakie towarzyszyły tworzeniu tej oferty. Tak ujął to członek zespołu Fundacji: Specyfika
programu rzuciła nam ograniczenia i tryb wyboru trenerów. Stosowanie zasady konkurencyjności
w praktyce było czasami dość kłopotliwe. Tym bardziej, kiedy wchodziliśmy na grunt, gdzie nie było oferty
rynkowej.
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Wykres 34. Mocne strony Szkoleń wskazywane przez uczestników (N=1020)

Praca trenerów i sposób prowadzenia szkoleń

23,3%

Współpraca z naukowcami z innych dziedzin i krajów

18,5%

Tematyka szkoleń (różnorodna, dostosowana do trendów
rozwoju nauki)

16,0%

Brak opłaty za udział w projekcie

10,5%

Strona logistyczna projektu

10,3%

Rozwój kompetencji

9,3%

Szkolenie dostosowane do specyfiki pracy naukowej

7,2%

Szkolenia prowadzone przez zagranicznych trenerów

6,7%

Rozwój kompetencji miękkich (m.in. komunikacji)

6,0%

Szkolenia w języku angielskim

4,3%

Umiejętność mówienia o nauce i prezentacji wyników badań

4,1%

Praca w małych grupach

4,0%

Szkolenia z tematyki niedostępnej na studiach i innych
szkoleniach

3,7%

Wysoki poziom uczestników

3,4%

Metody łączenia nauki i biznesu

2,5%

Praca nad planowaniem rozwoju i kariery

2,4%

Umiejętność pisania wniosków grantowych i publikacji
naukowych

2,0%

Rozwój kompetencji zarządzania projektami

1,9%

Miła atmosfera podczas szkoleń

1,8%

Szkolenia prowadzone w różnych miastach

1,8%

Rozwój komptencji zarządzania zespołem

1,7%

Dobrze przygotowane materiały szkoleniowe

1,3%

0,0%

20,0%

40,0%

W opinii uczestników projektu SKILLS, najmocniejszą stroną była praca trenerów i sposób
prowadzenia szkoleń (23,3% wskazań). Oddają to poniższe wypowiedzi:
- Bardzo profesjonalni i znakomicie przygotowani prowadzący. Istotne było to, że wszystkie szkolenia były
prowadzone przez instruktorów z krajów, w których obszary: implementacji badan naukowych,
współdziałania nauki i biznesu oraz propagowania nauki są lepiej rozwinięte.
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- Szkolenie prowadzone przez Susan Marx to najlepsze zajęcia, w jakich udało mi się w życiu
uczestniczyć, a były prowadzone bez użycia programu PowerPoint, czy innych elektronicznych narzędzi.
Jestem zachwycona szkoleniami SKILLS.
- Świetni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, bardzo dobrze znający przedmiot szkolenia
i posiadający doskonałe umiejętności trenerskie. Szkolenie dostosowane do odbiorców - pracowników
jednostek naukowych (znajomość specyfiki i uwarunkowań pracy).
- Odpowiednie podejście nauczycieli do słuchaczy było tu atutem. Sam raczej stronię od czynnego
udziału podczas zajęć, więc jeśli jakiś nauczyciel jest w stanie zachęcić mnie do interakcji z innymi
i zmotywować do pracy w grupie, a tak też było, jestem pełen podziwu dla ich umiejętności
interpersonalnych. Znają się na swojej pracy.
Współpraca z naukowcami z innych dzień i krajów była atutem projektu SKILLS w opinii 18,5%
beneficjentów. Tak uzasadniali to beneficjenci:
- Atutem było zaproszenie do współpracy światowej klasy tutorów. Brawo za przyjęte kryterium jakości
bez względu na kraj pochodzenia.
- Najmocniejszą stroną szkoleń była możliwość spotkania aktywnych naukowców z innych dziedzin.
Pozwoliło mi to na nawiązanie kilku bardzo cennych kontaktów. W wyniku zdobycia tych kontaktów
wykonuję aktualnie prace badawcze z pogranicza uczenia maszynowego i astrofizyki galaktyk.
Jednocześnie opracowałem i przygotowałem program szkolenia z zakresu praw autorskich, które będzie
prowadzone dla pracowników mojego instytutu. Zachęcam FNP do organizowania spotkań
interdyscyplinarnych.
Z kolei 16% respondentów zwróciło uwagę na tematykę szkoleń jako różnorodną i dostosowaną
do trendów w nauce:
- Wszystkie szkolenia, w jakich uczestniczyłam zdecydowanie, poszerzają horyzonty na najwyższym
światowym poziomie, w tych dziedzinach związanych z nauką, o której w Polsce do tej pory nikt poza
FNP nie myśli poważnie, a które światowa nauka już jakiś czas temu przyjęła jako bardzo ważne. Mam tu
na myśli głównie zarządzanie zespołami naukowymi i public engagement. Dzięki tym szkoleniom patrzę
na swoją pracę w bardziej nowoczesny sposób i potrafię ją znacznie efektywniej wykonywać.
- Szkolenia w projekcie SKILLS oferują duży wybór tematyki szkoleń skierowanych do ludzi z różnych
dziedzin. Są one moim zdaniem dla wszechstronnej grupy słuchaczy – patrząc na osoby,
z którymi brałam udział w szkoleniu o negocjacjach. Ciekawe jest zetknąć się z innymi uczestnikami
i zobaczyć, że ich problemy są podobne do naszych.
- Najmocniejszą stroną była przede wszystkim praktyka. Na większości szkoleń uczestnicy tylko siedzą
i słuchają wykładu trenera, a podczas szkolenia SKILLS każdy uczestnik wielokrotnie musiał przygotować
sam różne prace, omówić je oraz zaprezentować, następnie poddane to było opinii trenerów oraz
uczestników.
W opinii niespełna 11% mocną stroną projektu był brak opłaty za udział, a także strona
logistyczna projektu: Ogromną zaletą jest bezpłatność szkolenia po zakwalifikowaniu uczestników
w drodze konkursowej. Pracownicy naukowi nie są w stanie pokryć kosztów takich szkoleń ze środków
prywatnych, a jednostki naukowe raczej nie organizują podobnych szkoleń dla swoich pracowników.
Niewiele ponad 9% adresatów zauważyło, że udział w projekcie pozwolił im na poszerzenie
umiejętności, w tym także na rozwój kompetencji miękkich (6%). Oddaje to wypowiedź jednego
z uczestników: Pracownicy sektora nauki mają bardzo ograniczony dostęp do szkoleń rozwijających
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umiejętności z zakresu zarządzania i kompetencji miękkich, a są one im równie potrzebne, jak
pracownikom firm i korporacji.
Aż 7,2% zauważyło, że szkolenie dostosowane było do specyfiki pracy naukowej. Ilustruje to
następująca refleksja jednego z uczestników: Projekt Szkolenia idealnie wpisał się w lukę, która istniała
i wciąż istnieje w polskim systemie szkolnictwa. Wszystkie propozycje szkoleń były trafione i dotyczyły
ważnych aspektów pracy naukowej, które nie są pierwszorzędne, ale w dzisiejszych czasach wpływają na
skuteczność prowadzonych badań i poszukiwania funduszy na te badania.
Dla beneficjentów atutem było także to, że szkolenia prowadzili zagraniczni trenerzy (6,7%). Celnie
ilustruje to wypowiedź jednego z uczestników: Bardzo dużym plusem jest to, że szkolenia były
prowadzone przez obcokrajowców, którzy często mają inne podejście do życia i problemów - poszerza to
znacząco horyzonty uczestników. Projekty SKILLS są stosunkowo łatwo i bezpłatnie dostępne, co jest
szczególnie ważne dla naukowców rozpoczynających swoją karierę naukową. Sprawia to, w połączeniu
z bardzo różnorodną i jakże ciekawą tematyką organizowanych szkoleń, że projekty SKILLS wniosły
zapewne bardzo wiele pozytywnych zmian w uczestnikach.
Co ważne, 3,4% adresatów zwróciło uwagę na to, że atutem szkoleń w projekcie SKILLS był
także wysoki poziom uczestników: Bardzo wysoki poziom szkoleń jest zupełnie unikalny w skali krajowej.
Zapisując się na szkolenie FNP jestem pewny, że się nie zawiodę, jeżeli chodzi o poziom szkolenia. Byli
tu świetni uczestnicy, którzy inspirują i od których można się bardzo wiele nauczyć. Te szkolenia
naprawdę bardzo zmieniły moją karierę i skierowały ją na lepszy tor!
Jeśli chodzi o inne atuty respondenci, wskazywali też na to, że szkolenia prowadzone były
w języku angielskim, dawały możliwość pracy w małych grupach oraz to, że uczyły metod łączenia nauki
i biznesu
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Wykres 35. Słabe strony szkoleń wskazywane przez uczestników (N=1025)
Zbyt mało szkoleń (liczba miejsc)

9,3%

Zbyt krótki czas trwania szkolenia

9,1%

Brak jasnych kryteriów rekrutacji

7,2%

Sposób prowadzenia szkolenia

5,0%

Zły dobór uczestników do tematyki szkoleń
(interdyscyplinarność)

4,0%

Dystans - szkolenia tylko w dużych miastach

3,4%

Zbyt ogólne treści na szkoleniu

3,3%

Zbyt duża intensywność szkoleń

Trudności techniczne i logistyczne

2,6%
2,2%

Nieadekwatność szkolenia do specyfiki naukowej

1,8%

Zbyt dużo teorii

1,5%

Niski poziom szkolenia

1,5%

Brak podziału na szkolenia dla początkujących i
zaawansowanych

1,4%

Uczestnicy i ich motywacja

1,4%

Mała integracja grupy - brak czasu

1,2%

Niedopasowanie szkolenia do kompetencji i i oczekiwań
uczestników szkolenia

1,2%

Zbyt rygorystyczne kryteria rekrutacji

1,2%

Nieznajomość polskich realiów przez trenerów
zagranicznych

1,2%

Mało informacji przed szkoleniem

1,0%

0,0%

20,0%

Wypada podkreślić, że aż 21,4% uczestników badania na pytanie o słabe strony szkoleń
w projekcie SKILLS stwierdziła, że nie ma uwag. W opinii 9,3% adresatów tych działań mankamentem
była jednak zbyt mała liczba szkoleń (liczba miejsc), a 9,1% uznało, że szkolenia trwały zbyt krótko.
W opinii 7,2% beneficjentów słabą stroną szkoleń był brak jasnych zasad rekrutacji, w tym brak
przejrzystych kryteriów rekrutacji, brak informacji zwrotnej o ocenie aplikacji, zbyt późna wiadomość
o naborze, brak procedury odwoławczej, obszerny formularz zgłoszeniowy
Dla 5% uczestników mankamentem szkoleń był sposób ich prowadzenia: Szkolenia z zakresu
działalności komercyjnej były bardzo niskiej jakości. Niektórzy trenerzy byli niekompetentni.
W szczególności MARIFA wystawiła trenerów, których wypowiedzi często obrażały inteligencję
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uczestników. Należy też zauważyć, że szkolenia te były przesiąknięte kapitalistyczną ideologią
neoliberalną i zachęcały do zachowań nieetycznych oraz szkodliwych społecznie.
Dla 4% słabą stroną szkoleń był zły dobór uczestników do tematyki szkoleń: Minusem jest
skierowanie szkolenia do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, przez co przekazywana wiedza
i umiejętności są bardzo ogólne, poza tym dialog naukowy między uczestnikami jest utrudniony.
Szkolenia powinny być ponadto dostępne w języku polskim - nie we wszystkich dziedzinach posługiwanie
się angielskim jest powszechne i wymagane.
Dla 3,4% problemem był dystans (szkolenia tylko w dużych miastach), z kolei dla 3% mankamentem była
zbyt ogólna treść na szkoleniach, a w opinii 2,6% zbyt duża intensywność szkoleń.
Na trudności techniczne i logistyczne wskazało 2,2% uczestników, a 1,8% wskazało na
nieadekwatność szkoleń do specyfiki pracy naukowej: Zatrudnianie osób do prowadzenia szkolenia, aż
z Australii budzi duże zdziwienie i pytania o gospodarowania funduszami przez FNP. Czy nie ma
w Polsce albo krajach ościennych odpowiednich specjalistów? Większa część szkolenia dotyczyła
sposobów posługiwania się narzędziami takimi jak Facebook czy Twitter. To jest zwykłe marnotrawstwo
pieniędzy! Pracownik naukowy da sobie radę z obsługą bez pomocy. Szkolenie powinno dotyczyć kwestii
teoretycznych komunikacji problemów naukowych do społeczeństwa.
Ponadto szkolenia zawierały zbyt dużo teorii w opinii 1,5%. Niewiele ponad 1% beneficjentów
wskazywało na takie problemy, jak nieznajomość polskich realiów przez trenerów, mała integracja grupy,
czy niska motywacja uczestników. Oddają to poniższe wypowiedzi:
- Integracja osób z tak różnych kręgów naukowych generowała problemy: różnice postaw, doświadczeń
projektowych i języka. Z jednej strony jasne jest, że projekt dotyczył współpracy interdyscyplinarnej,
powinien łączyć ludzi z różnych dziedzin. Niestety, cześć osób w ogóle nie miała doświadczenia
w ćwiczeniach z komunikacji i pracy grupowej, co wpływało niezbyt pozytywnie na dynamikę szkolenia.
- Wybór zagranicznych trenerów: z jednej strony, jest oczywiście atutem programu, ponieważ poznajemy,
w jaki sposób sytuacja naukowców wygląda za granicą; jednak z innej strony kompletna niewiedza
trenerów o polskich realiach nie zawsze pozwala zastosować ich wiedzę w naszych warunkach.
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PODSUMOWANIE MODUŁU SZKOLEŃ
Celem szkoleń organizowanych w ramach projektu SKILLS było podnoszenie kompetencji
polskich naukowców przede wszystkim w obszarze umiejętności miękkich. Tematyka oferowanych
szkoleń była bardzo szeroka i dotyczyła takich zagadnień, jak: zarządzanie badaniami naukowymi,
zarządzanie
zespołami
naukowymi,
współpraca
interdyscyplinarna,
transfer
technologii,
przedsiębiorczość, negocjacje dla naukowców, prezentacja wyników badań naukowych, autoprezentacja
i sztuka wystąpień publicznych, pisanie tekstów naukowych, upowszechnianie nauki oraz zarządzanie
innowacyjnym przedsiębiorstwem.
Badanie wykazało, że szkolenia w ramach projektu SKILLS cieszyły się dużą popularnością,
oceniany były jako elitarne i trudnodostępne. Duży wysiłek po stronie Fundacji włożony w selekcję
wysokiej klasy trenerów oraz dobór programów szkoleniowych poskutkował wysokimi ocenami po stronie
uczestników. W całej ofercie pojawiły się szkolenia, które z uwagi na osobę trenera, czy kształt programu
nie spotkały się z przychylnym przyjęciem adresatów. Niemniej jednak badanie wykazało, że dla wielu
beneficjentów udział w szkoleniu był celem samym w sobie, a nie jedynie drogą do kolejnych modułów
projektu SKILKKS. O szkoleniach dobrze świadczy także fakt, że po ich zakończeniu wielu uczestników
pozostaje w kontakcie z trenerami.
W obszarze szkoleń rekomendowano kontynuację tych, które są istotne dla rozwoju naukowego,
a nie znajdują finansowania w ofercie innych podmiotów szkoleniowych.
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AKADEMIA
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PROGRAMOWYCH
EWALUACJA PROJEKTU SKILLS
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PODSTAWOWE INFORMACJE
PROGRAMOWYCH

O

AKADEMII

MENADŻERÓW

Celem Akademii Menadżerów Programowych było podnoszenie umiejętności w zakresie
zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między
menadżerami nauki w Polsce. Oferta była adresowana do pracowników Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także osób zatrudnionych na etatach naukowych w innych
instytucjach działających na rzecz kształcenia w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania edukacji.
W ramach Akademii oferowane były szkolenia, seminaria i warsztaty prowadzone przez
renomowanych ekspertów z Polski, a także zagranicy oraz międzynarodowe wyjazdy studyjne, staże w
głównych instytucjach finansujących badania naukowe. Udział w Akademii był dla uczestników bezpłatny.
Program Akademii obejmował takie obszary jak: systemy oceny i wyboru projektów; nauki
i szkolnictwa wyższego; polityki naukowej w Polsce, także w innych krajach; własności intelektualnej;
komercjalizacji wyników badań naukowych; transferu technologii; zarządzania programem grantowym;
monitoringu i ewaluacji oraz etyki w nauce.
W Akademii Menadżerów Programowych łącznie udział wzięło 86 osób, z czego 50 w niniejszym
badaniu, co stanowi 58% wszystkich uczestników.
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WYNIKI BADAŃ
Wykres 36. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udział w Akademii Menadżerów Programowych? (N=50)

Jestem bardzo niezadowolony(a)

2%
Jestem niezadowolony(a)

42%

Nie jestem ani zadowolony(a)
ani niezadowolony(a)

56%

Jestem zadowolony(a)
Jestem bardzo zadowolony(a)
Trudno powiedzieć

Udział w Akademii został ogólnie oceniony pozytywnie przez uczestników objętych badaniem
ilościowym. 42% uczestników było bardzo zadowolonych z udziału w AMP, a 56% wybrało wariant
odpowiedzi „Jestem zadowolony”. Co istotne, żaden z ankietowanych nie uznał, że udział w Akademii był
przyczyną niezadowolenia, choć 2% respondentów odpowiedziało „Nie jestem ani zadowolony, ani
niezadowolony”. Satysfakcja beneficjentów z udziału w AMP wynikała w dużej mierze z dopasowania
oferty i jej kształtu do potrzeb. Tu cenna wydaje się uwaga prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN
w latach 2011-2015: Ta pożyteczność jest wielowymiarowa. Gdybym miał powiedzieć, co uważam za
najistotniejsze w Akademii - to, że brali w niej udział głównie koordynatorzy dyscyplin, czyli kluczowe
osoby, które prowadziły procesy oceny od strony administracyjnej, pilnowały różnych ważnych rzeczy, w
tym przestrzegania zasad etycznych. Ci ludzie, którzy do nas przychodzili i zajmowali stanowiska byli
pracownikami naukowymi, stosunkowo młodymi, ale po doktoracie i ze sporym dorobkiem, także
doświadczeniem zagranicznym. Byli więc dobrymi naukowcami. Głównie obawiałem się o, którzy nie mieli
tego otarcia międzynarodowego, że będą patrzyli w sposób zaściankowy, wynikający z pewnych
niezależnych od nich kwestii, na przykład, systemowych. Mieliśmy dobre wzorce, ale one niekoniecznie
były wzorcami ogólnopolskimi, na przykład jak należy oceniać projekty naukowe, jak finansować naukę.
My też przykładaliśmy wielką wagę, żeby zasady etyczne były przestrzegane, aby nie było żadnych
kompromisów, ukłonów w kierunku hierarchii czy zasłużonych profesorów. Zależało mi na pewnego
rodzaju wyrównaniu poziomów wszystkich pracowników tego szczebla. Akademia, dzięki szkoleniom
i wyjazdom do Stanów czy Europy Zachodniej, pokazała uczestnikom jeszcze dobitniej, że to, co my
robimy w NCN nie jest niedorzeczne, tylko stanowi dobrą praktykę światową i myślę, iż stanowi
największą wartość tego programu. To wszystko utwierdzało koordynatorów dyscyplin w tym, że warto to
robić.
Rolę AMP Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk dostrzega w następujący
sposób: Jest to doskonała okazja, aby członkowie naszego zespołu, którzy już są albo niedługo będą
odpowiedzialni za zarządzanie programami, zdobyli nowe umiejętności i wiedzę od pracowników oraz
instytucji, które posiadają już kilkuletnie doświadczenie w finansowanie nauki. Akademia jest narzędziem
niezbędnym, aby szybko pozyskać tę wiedzę.
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Wykres 37. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w Akademii Menadżerów Programowych? Proszę
wskazać maksymalnie trzy czynniki motywacyjne (N=50)

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy nt. systemów oceny i
wyboru projektów (peer-review)

40%

Dalszy rozwój kariery zawodowej

40%

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy nt. własności
intelektualnej, komercjalizacji wyników

32%

Podniesienie umiejętności w zakresie zarządzania
programami grantowymi i stypendialnymi

32%

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy nt. nauki i szkolnictwa
wyższego oraz polityki nauk

28%

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy nt. zarządzania w
nauce

26%

Nawiązanie kontaktów z innymi menadżerami nauki za
granicą

26%

Podniesienie kompetencji w zakresie współpracy między
menadżerami nauki w Polsce,

18%

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy nt. wystąpień
publicznych i współpracy z mediami

10%

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy nt. ewaluacji

10%

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w Akademii
Menadżerów Programowych

6%
0%

20%

40%

60%

Motywacje uczestników do udziału w Akademii były bardzo zróżnicowane. Najwięcej wskazań (po
40%) otrzymały dwa czynniki: zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących
systemów oceny i wyboru projektów (peer review), a także dalszy rozwój kariery naukowej. Blisko 1/3
badanych (32%) wskazań uzyskały z kolei zdobycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej własności
intelektualnej, komercjalizacji wyników i podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania programami
grantowymi i stypendialnymi. O 5 p.pl mniej beneficjentów wskazało na zdobycie i usystematyzowanie
wiedzy oraz umiejętności dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, oraz polityki nauk, a 1/4 na dalsze
dwa czynniki: potrzebę zdobycia i usystematyzowania wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania
w nauce oraz nawiązywania kontaktów z innymi menadżerami nauki za granicą.
1/5 ankietowanych wybrała jako czynnik motywujący podniesienie kompetencji w zakresie
współpracy między menadżerami w Polsce: Do tej pory nie było takiej inicjatywy, a dzięki niej mogliśmy
poznać kolegów i koleżanki z NCBR, co jest bardzo przydatne z tego punku widzenia, że czasem ze sobą
współpracujemy, a to okazało się później pomocne. Inny uczestnik stwierdził natomiast: Kontakty z NCBR
i nami stały się dużo łatwiejsze.
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Co dziesiąty respondent wskazał na potrzebę zdobycie i usystematyzowanie wiedzy
i umiejętności dotyczących wystąpień publicznych i współpracy z mediami oraz ewaluacji. Tylko 6%
ankietowanych kierowało się chęcią uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w AMP.
Dobrze motywacje uczestników i pewne zmiany w tym zakresie oddaje wypowiedź przedstawiciela
zespołu Fundacji: Patrząc z dzisiejszej perspektywy, dostrzegam, że wszyscy koordynatorzy dyscyplin
nie znali się na naszym programie, a to byli najlepsi ludzie NCN. W przypadku NCBR brały udział osoby,
które były mocno zmotywowane. Dopiero w kolejnym naborze zadziałały trochę inne mechanizmy, na
przykład wtedy zaczęli pojawiać się ludzie z wyższych szczebli, na przykład pani dyrektor, która pewnie
na początku patrzyła na to bardzo sceptycznie. Po jakimś czasie dopiero dane jednostki przekonywały
się, że to może być coś atrakcyjnego. Później pojawił się efekt, że programem zaczęły się interesować
osoby z tego drugiego szeregu w rozumieniu pośrednio uczestniczących w procesie, nie bezpośrednio
zaangażowanych, na przykład prawnicy albo ludzie zespołów wsparcia, którzy nie zajmują się
konkursami, a bardziej obsługą realizowanych grantów. Nasza komisja była przeciwna wtedy, kiedy nie
dostrzegaliśmy związku i odnosiliśmy wrażenie, że aplikujący kandydaci mają bardziej turystyczne
podejście. Zauważyliśmy to zwłaszcza w trakcie ostatniego naboru. Aplikowały na przykład panie z działu
finansowego, żeby zwiększyć sobie szanse na awans w przyszłości, ale my raczej patrzyliśmy no na to
w taki sposób, jaki to będzie miało związek z ich pracą wykonywaną obecnie.
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Wykres 38. Ocena wybranych aspektów Akademii Menadżerów Programowych (N=50)

Czy dla cele AMP były jasno sformułowane?

72%

Czy udział w AMP przyczynił się do podniesieni
umiejętności w zakresie zarządzania programami 4% 6%
grantowymi i stypendialnymi?
Czy udział w AMP poszerzył Pana(i) wiedzę?

4%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie udziału w AMP
jest przydatna i potrzebna?

Czy wiedzę zdobytą podczas udziału w AMP wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?
Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy
dotyczącej wystąpień publicznych i współpracy z mediami?

26%

60%

24%

24%

2%
6%

72%

14%

36%

12% 6%

50%
46%

8% 10%

32%

22%

36%

4%

20%

4%

2%

Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy
dotyczącej systemów oceny i wyboru projektów (peer4% 8%
review)?
Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy
dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki
4% 12%
naukowej w Polsce i innych krajach?
2%
Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy
dotyczącej własności intelektualnej, komercjalizacji
2% 26%
wyników badań naukowych i transferu technologii?
Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy 4%
6%
dotyczącej zarządzania w nauce?

44%

40%

54%
40%

24%
52%

28%

Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy
2% 10% 14%
dotyczącej etyki w nauce?

34%
38%

Czy zaproponowane programowe limity uczestnictwa w
wydarzeniach w ramach AMP były adekwatne do Pana(i) 4% 8% 14%
oczekiwań?
0%

28%

24%

Czy udział w AMP umożliwił Panu(i) podniesienie wiedzy
4% 10%
dotyczącej ewaluacji?

20%

2%
2%
6%
10%4%

20%

4%

36%
62%

40%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

10% 2%
80%

100%

Prawie wszyscy beneficjenci Akademii uznali jej cele za jasno sformułowane. Tak priorytety te
zdefiniowała jedna z uczestniczek: W zasadzie myślę, że cele AMP były trzy: pierwszy z nich, nawet taki
trochę mniejszy, to jest cel integracyjny. Adresatami tego programu są zarówno pracownicy NCN, jak
i NCBR. Jako cel drugi, znacznie ważniejszy, myślę, że chodziło też o to, żebyśmy nawiązali jakieś
kontakty międzynarodowe i przy okazji między Fundacją, jako cel pośredni i to się na pewno udało.
Przede wszystkim sądzę, że Fundacja chciała, aby pracownicy administracji publicznej pracujący
w sektorze nauki trochę zetknęli się ze światem zewnętrznym, żebyśmy mieli okazję zobaczyć, jakie są
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praktyki za granicą, jak pewne rzeczy się robi, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty. To bym
traktowała jako najważniejszy aspekt Akademii. Trzecia rzecz to są w zasadzie moduły tematyczne,
w których byliśmy uczeni dobrych praktyk, na przykład, z zakresu etyki zarządzania projektem, różnych
miękkich szkoleń typu zarządzania strategicznego.
Cele uczestników zwięźle prezentuje wypowiedź jednego z nich: Moim celem było zapoznać się
z praktykami i sposobem działania w innych krajach, które mogłyby posłużyć jako cenne źródło inspiracji.
Na pytanie „Czy udział w Akademii Menadżerów Programowych przyczynił się do podniesienia
Pana(i) umiejętności w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi?”, aż 60%
badanych odpowiedziało „Raczej tak”, a 24% „Zdecydowanie tak”. Po 6% respondentów wybrało wariant
odpowiedzi „Ani tak, ani nie” oraz „Trudno powiedzieć”.
Najwięcej wskazań dla odpowiedzi „Zdecydowanie tak” padło w odniesieniu do odpowiedzi na
pytanie o poszerzenie wiedzy w wyniku udziału w AMP. Bardzo zadowolonych osób było tu aż 72%.
Także 86% uczestników stwierdziło, iż wiedza ta jest przydatna i potrzebna, chociaż 12% respondentów
zadeklarowało, że raczej nie wykorzystuje jej w swojej pracy zawodowej.
Uczestnicy bardzo krytycznie odnieśli się do oceny wpływu uczestnictwa w Akademii na
podniesienie wiedzy dotyczącej wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Tu, aż 18% odpowiedzi
było negatywnych, a dalsze 22% ambiwalentnych („Ani tak, ani nie”). Uczestnicy sceptycznie odnieśli się
także do wpływu w zakresie podniesienia wiedzy dotyczącej własności intelektualnej, komercjalizacji
wyników badań naukowych i transferu technologii (26% odpowiedzi „Ani tak, ani nie”), podniesienia
wiedzy dotyczącej zarządzania w nauce (24% odpowiedzi „Ani tak, ani nie”) oraz podniesienia wiedzy
dotyczącej ewaluacji (28% odpowiedzi „Ani tak, ani nie”). Jeśli chodzi o wpływ udziału na podniesienie
wiedzy w zakresie etyki w nauce, to 74% respondentów oceniło go pozytywnie, 12% negatywnie, a 14%
ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”.
Zaproponowane programowe limity uczestnictwa w wydarzeniach w ramach AMP, zdaniem ponad 70%
były one adekwatne, w opinii 12% nie były, a 14% ankietowanych wybrało „Ani tak, ani nie”.
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Wykres 39. Proszę zaznaczyć wszystkie tematy szkoleń, w których brał(a) Pan(i) udział. (N=50)

Etyka w nauce; prowadzący: Sean Philpott-Jones,
Joanna Różyńska, Paweł Łuków

72%

Własność intelektualna, komercjalizacja wyników
badań naukowych i transfer technologii; prowadzący:
Adam Kostrzewa)

54%

Systemy oceny i wyboru projektów (peer-review);
prowadzący: Maria Nedeva

48%

Systemy oceny i wyboru projektów (peer-review);
prowadzący: CRDF Global (Charles Dunlap and
Cristina Atencio)
Nauka i szkolnictwo wyższe oraz polityka naukowa w
Polsce i innych krajach; prowadzący: prof. Marek
Kwiek

42%

42%

Metody bibliometryczne; prowadzący: Uniwersytet w
Leiden

42%

Własność intelektualna, komercjalizacja wyników
badań naukowych i transfer technologii; prowadzący:
MATIMOP Izrael

34%

Wystąpienia publiczne i prowadzenie paneli
eksperckich; prowadzący: Wojciech Zatorski

32%

Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami;
prowadzący: Jacek Rozenek

30%

Własność intelektualna, komercjalizacja wyników
badań naukowych i transfer technologii; prowadzący:
Zbigniew Krzewiński

20%

Zarządzanie projektem; prowadzący: ZWM-Speyer

20%

Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami (w jęz
angielskim): prowadzący: Helen Goulding & Claire
Ainsworth

18%

Zarządzanie strategiczne; prowadzący: ZWM-Speyer

10%
0%

20%

40%

60%

80%

Spośród wszystkich szkoleń, największą popularnością cieszyło się szkolenie z zakresu etyki
w nauce – (prowadzenie: Sean Philpott-Jones, Joanna Różyńska, Paweł Łuków), wzięło w nim udział
72% badanych. Ponad połowa respondentów uczestniczyła w szkoleniu z zakresu własności
intelektualnej, komercjalizacja wyników badań naukowych i transferu technologii (prowadzący: Adam
Kostrzewa), a 48% beneficjentów wskazało na szkolenie z systemów oceny i wyboru projektów
(prowadzenie: Maria Neveda). Po 42% wskazań otrzymały szkolenia z systemu oceny i wyboru projektów
‘peer-review’ (prowadzący: CRDF Global, Charles Dunlap and Cristina Atencio) oraz szkolenie z metod
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bibliometrycznych (prowadzący: Uniwersytet w Leiden). Co trzeci respondent brał udział w szkoleniu
dotyczącym własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu technologii
(prowadzący: MATIMOP Izrael), w szkoleniu z wystąpień publicznych i prowadzeniu paneli eksperckich
(prowadzenie Wojciech Zatroski) oraz szkoleniu z wystąpień publicznych i współpracy
z mediami (prowadzenie Jacek Rozenek). Co piąty uczestnik Akademii wziął udział w szkoleniu z zakresu
własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i transfer technologii (prowadzący:
Zbigniew Krzewiński), oraz szkoleniu z wystąpień publicznych i współpracy z mediami (prowadzący:
Helen Goulding & Claire Ainsworth) oraz w szkoleniu z zarządzania projektem (prowadzący: ZWMSpeyer) Co dziesiąty wybrał natomiast szkolenie z zarządzania strategicznego (prowadzący ZWMSpeyer).
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że szkolenia były bardzo pozytywnie oceniane przez beneficjentów, co
oddają poniższe wypowiedzi:
- Spotkania cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. W zależności od tego czym się kto zajmuje w pracy
zawodowej, mógł sobie wybrać odpowiednie szkolenie i takie które były bliższe tej tematyce.
- Właściwie bardzo trudno jest mi wskazać jakieś minusy, ponieważ jestem ogromnym fanem tego
projektu.
Wykres 40. Szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z mediami (prowadzący: Jacek Rozenek)
(N=15)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

7% 7%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

7% 7%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

20%

40%

27%

33%

7% 7% 13%

47%

7% 13%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

27%

27%

40%

13%

27%

40%

67%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

7%

13%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie szkolenia
jest przydatna i potrzebna?

7%

13%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

7%

20%

20%

33%
40%

27%
40%

20%

53%

20%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

7% 7% 7%

53%

27%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

7% 7% 7%

53%

27%

0%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

20%

Ani tak, ani nie

40%

Raczej tak

60%

80%

100%

Zdecydowanie tak
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W opinii ponad połowy beneficjentów, szkolenie z zakresu wystąpień publicznych i współpracy
z mediami prowadzone przez Jacka Rozenka spełniło ich oczekiwania, a dla 87% zakres spotkania był
interesujący. Ponad 2/3 uczestników (67%) uznało, że nauczanie podniosło ich wiedzę, a połowa z nich
uznała, iż miało pozytywny wpływ na ich umiejętności. Zdaniem 80% badanych, wiedza uzyskana
podczas tego kształcenia okazała się przydatna i pożyteczna, a także była przekazywana w ciekawy
sposób. Zdecydowana większość (81%) respondentów wykorzystuje ją w swojej pracy zawodowej.
Umiejętności zdobyte podczas instruktażu jako przydatne oceniło 73% ankietowanych, a 81%
wykorzystuje je w swojej pracy zawodowej.
Niemniej jednak aż 14% uczestników uznało, że cel szkolenia nie był dla nich jasny, a 13% wybrało tu
wariant „Ani tak, ani nie”. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na odsetek negatywnych odpowiedzi sięgający
kilkunastu punktów w odniesieniu do każdego obszaru podlegającemu ocenie. Także w jakościowej
części badania padały bardzo krytyczne uwagi na temat tego właśnie kursu: Celebryci nie nadają się do
szkolenia naukowców, to było nieudane.
Wykres 41. Szkolenie z wystąpień publicznych i współpracy z mediami (w jęz. angielskim), prowadzący Helen
Goulding & Claire Ainsworth (N=9)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

22%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

22%

78%

11%

67%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

11%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

11%

89%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

11%

89%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

11%

89%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie szkolenia
jest przydatna i potrzebna?

11%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

11%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

78%

44%

22%
0%

44%

22%

33%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

11%

56%

22%

44%

33%
20%

40%

44%
60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

100%
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Wszyscy beneficjenci szkolenia z wystąpień publicznych i współpracy z mediami stwierdzili, że
spełniło ono ich oczekiwania, jego zakres był interesujący, a cele jasno określone. Warto zwrócić uwagę
na fakt, iż odsetek odpowiedzi „Zdecydowanie tak” sięga tu nawet 90. Także wszyscy uczestnicy uznali,
że udział w spotkaniu podniósł ich wiedzę, a blisko 80% respondentów uznało, że podniosło ono ich
umiejętności. Zdaniem 90% uczestników, wiedza i umiejętności uzyskane podczas tego szkolenia są
przydatne i pożyteczne. Wszyscy podkreślili też, że wiedza prezentowana była w ciekawy sposób. Ponad
2/3 respondentów (67%) wykorzystuje ją w swojej pracy zawodowej, a 77% korzysta w pracy ze
zdobytych umiejętności. Trzeba zauważyć, że w odniesieniu do żadnego z obszarów podlegających
ocenie nie padły oceny negatywne.
Wykres 42. Szkolenie z wystąpienia publicznego i prowadzenia paneli eksperckich, prowadzący: Wojciech
Zatorski (N=15)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?
Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?
Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

6% 13%

50%

6% 6% 6%
6%

19%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób? 6% 6% 13%
Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

56%

25%

38%

38%

25%

6% 13%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

31%

44%

6%

56%

13% 6% 6%

25%

50%

25%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

6% 13%

63%

19%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

6% 13%

63%

19%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

19%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

19%
0%

50%

19%

63%
20%

40%

13%
19%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i prowadzenia paneli eksperckich
odnotowano odpowiedzi negatywne lub ambiwalentne („Ani tak, ani nie”) sięgające nawet kilkunastu
procent. 3/4 uczestników szkolenia prowadzonego przez Wojciecha Zatorskiego uznało, iż spełniło ono
ich oczekiwania, a w opinii 81% zakres tego szkolenia był interesujący.
Tyle samo uczestników (81%) uznało, że udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę i umiejętności, choć, aż
12% respondentów wybrało negatywne odpowiedzi w odniesieniu do oceny przyrostu umiejętności.
Zdaniem 82% uczestników, wiedza uzyskana podczas tego szkolenia jest przydatna i pożyteczna. Jeśli
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chodzi o to, czy wiedzę tę przekazywano w ciekawy sposób respondenci wyrażali bardzo zróżnicowane
opinie. Warto zauważyć, że blisko 1/5 respondentów nie ma okazji wykorzystania jej w swojej pracy
zawodowej. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia jako przydatne oceniło 82% ankietowanych, którzy
wykorzystują je także w swojej pracy zawodowej.
Co ciekawe, co piąty uczestnik nie miał jasności w odniesieniu do celów tego szkolenia, a dla 6% był on
zdecydowanie niejasny.
Wykres 43. Szkolenie z zakresu systemu oceny i wyboru projektów (peer review), prowadzący: Maria Nedeva
(N=24)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

8%

38%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?
Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

25%

33%

4%

42%

54%

4%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

46%

50%
21%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

0%

54%
29%

33%

4%

50%

29%

25%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

46%

29%

17%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

42%

54%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?
Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

54%

25%

29%

20%

46%
42%

29%

40%

38%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu systemu oceny i wyboru projektów prowadzonego przez
Marię Nedeva odnotowano wysokie oceny, dość równomiernie rozłożone na warianty odpowiedzi „Raczej
tak” i „Zdecydowanie tak”. Natomiast 79% uczestników tego szkolenia uznało, iż spełniło ono ich
oczekiwania, a w opinii 96% zakres tego szkolenia był interesujący. Także wszyscy uczestnicy byli
zdania, że wiedza przekazywana była w ciekawy sposób. Cele szkolenia były jasne praktycznie dla
wszystkich uczestników.
Zdaniem 92% uczestników uznało, że udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę. Wysoko oceniono
również jej przydatność i możliwość wykorzystania w życiu zawodowym. 3/4 beneficjentów uznało, że
udział w szkoleniu podniósł ich umiejętności, a co szósty uznał, że są one przydatne i możliwe do
wykorzystania w codziennej pracy. Odsetek uczestników wybierających wariant odpowiedzi „Ani tak, ani
nie” w odniesieniu do możliwości wykorzystania w pracy zdobytej wiedzy i umiejętności sięga 30%.
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Wykres 44. Szkolenie z zakresu systemu oceny i wyboru projektów (peer-review); prowadzący: CRDF Global
- Charles Dunlap and Cristina Atencio (N=21)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

5% 5%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

19%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

38%
52%

14%

24%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

43%

10%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

5% 14%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

10%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
5%
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?
0%

43%

48%
33%

52%

33%

48%

19%

5%

29%
52%

24%
20%

5%

57%

48%

19%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
5%
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

29%

38%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób? 5% 14%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

52%

19%

52%
40%

5%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

5%

14% 5%
80%

100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu systemu oceny i wyboru projektów prowadzonego przez
CRDF Global odnotowano dość wysokie oceny, rozłożone na warianty odpowiedzi „Raczej tak”
i „Zdecydowanie tak”. Zdaniem 82% uczestników uznało, iż spełniło ono ich oczekiwania, a w opinii 92%
zakres był interesujący. Według 81% badanych było zdania, że wiedza przekazywana na tym szkoleniu
była w ciekawy sposób. Cele były jasne dla 82% uczestników, 14% wybrało tu odpowiedź „Ani tak, ani
nie”, a kolejne 5% wariant „Trudno powiedzieć”.
W opinii 92% uczestników udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę. Dość wysoko oceniono
również jej przydatność i możliwość wykorzystania w życiu zawodowym. Udział w szkoleniu podniósł
umiejętności zdaniem 81% beneficjentów, a ponad 70% oceniło je jako przydatne i możliwe do
wykorzystania w codziennej pracy. Odsetek uczestników wybierających wariant odpowiedzi „Ani tak, ani
nie” w odniesieniu do możliwości wykorzystania w pracy zdobytej wiedzy i umiejętności sięga tu 20%,
a 5% beneficjentów wybrało „Raczej nie”.
Szkolenia z zakresu systemu oceny i wyboru projektów w opinii uczestników cieszyły się dużym
powodzeniem z kilku powodów. Tak uzasadniła to jedna z uczestniczek: Wszyscy chwalili peer review.
Brało się to z wysokiej jakości prowadzonych zajęć, jaki i poruszanej tematyki. Wysoka jakość wynikała
z pokazania tego zagadnienia z różnych stron dzięki zatrudnieniu trenerów z kilku krajów świata. Był
trener z krajów skandynawskich, z Austrii i ze Stanów Zjednoczonych. Pokazywano, na przykład, kto
recenzuje w danych agencjach. Prezentowane też były statystyki jak oceniane są projekty
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w poszczególnych krajach. Wynikało z nich, że najostrzej oceniają Niemcy. Druga grupa to pracownicy
administracyjni zatrudnieni w biurze. Uczestnicy brali udział bardzo aktywnie w tym szkoleniu.
Wykres 45. Szkolenie z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki naukowej w Polsce i innych
krajach, prowadzący: prof. Marek Kwiek (N=21)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę? 5% 14%
Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
5%
umiejętności?

19%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

14%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

14%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?
Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

14%

19%
19%

24%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

24%

24%

19%

14% 5%

38%

24%

40%

19%

38%
33%

38%
20%

19%

48%

19%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
5% 14%
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

19%

38%

14% 10%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

19%

33%

24%

24%

0%

33%
43%

14%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

29%

24%

19%
10%

38%

14%
19%

24%
60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

5%

14% 5%
80%

100%

W odniesieniu do oceny szkolenia z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki naukowej
w Polsce i innych krajach prowadzonego przez prof. Marka Kwieka, badania ujawniło wiele negatywnych
oraz ambiwalentnych opinii po stronie uczestników. Odsetek osób negatywnie oceniających przydatność
wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, a także możliwość wykorzystania wiedzy w pracy
zawodowej sięga 25. Równie liczna jest grupa beneficjentów wybierających wariant odpowiedzi „Ani tak,
ani nie”. Jeśli chodzi o sposób przekazywania wiedzy, to aż 14% oceniło go jako zdecydowanie
nieciekawy, kolejne 14% jako raczej nieciekawy, a 19% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Ani
tak, ani nie”. Z kolei oceny bardzo pozytywne w poszczególnych obszarach sięgają jedynie kilkunastu
procent.
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Wykres 46. Szkolenie z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i
transferu technologii; prowadzący: Adam Kostrzewa (N=27)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę? 4%
Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?
Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?
Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?
Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

4%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

26%

37%

48%

33%

11% 4%

56%

37%

22%

7% 11%

0%

44%
33%

30%

4%

41%

41%

4% 7%

4%

33%

44%

7% 4%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?
Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

52%

4% 11%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

44%

19%
20%

41%

33%

26%

37%

30%

22%

4%

26%

40%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

26%
26%
80%

4%
100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań
naukowych i transferu technologii prowadzonego przez Adama Kostrzewę, odnotowano zdecydowanie
wysokie oceny, rozłożone dość równomiernie na warianty odpowiedzi „Raczej tak” i „Zdecydowanie tak”.
Według 82% uczestników szkolenia spełniło ich oczekiwania, choć 11% badanych wybrało tu
wariant odpowiedzi „Raczej nie”. W opinii 89% ankietowanych zakres tego szkolenia był interesujący,
a wiedza przekazywana w ciekawy sposób. Cele szkolenia były jasne dla 85% uczestników, 11% wybrało
„Ani tak, ani nie”, a kolejne 4% „Raczej nie”.
Zdaniem 96% respondentów udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę, 74% uznało tę wiedzę, jako
przydatną i potrzebną, ale jedynie 56% wykorzystuje ją w codziennej pracy. Z kolei 70% badanych
przyznało, że udział w szkoleniu podniósł ich umiejętności i oceniło je jako przydatne, tylko 52%
respondentów wykorzystuje je w codziennej pracy.
Odsetek uczestników wybierających odpowiedzi negatywne lub wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”
w odniesieniu do możliwości wykorzystania w pracy zdobytej wiedzy i umiejętności sięga tu ponad
dwudziestu procent.
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Wykres 47. Szkolenie z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i
transferu technologii, prowadzący: MATIMOP Izrael (N=17)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

12%

88%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

6%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

6%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

6%

29%

65%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

6%

29%

65%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

6%

35%
24%

24%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

24%

12%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
6%
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?
0%

71%

24%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

59%

71%
18%

59%

12%
18%

24%
20%

59%
18%

53%

12%
40%

6%

53%
60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

6%
80%

100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań
naukowych i transferu technologii prowadzonego przez MATIMOP Izrael, odnotowano zdecydowanie
bardzo wysokie oceny, ze znaczną przewagą odpowiedzi „Zdecydowanie tak”. Tak ocenił je jeden
z uczestników jakościowej części badania: Dla mnie arcyciekawy był moduł, który dotyczył
komercjalizacji, którą my się w ogóle nie zajmujemy, ale to szkolenie było fantastyczne. Nie uczyliśmy się
teorii, tylko wysłuchaliśmy praktyków i to było świetne.
Aż 95% uczestników szkolenia uznało, iż spełniło ono ich oczekiwania, a w opinii 94% ankietowanych
zakres tego szkolenia był interesujący, a wiedza przekazywana w ciekawy sposób. Cele szkolenia były
jasne dla 95% uczestników.
Wszyscy beneficjenci uznali, że udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę, a 94% oceniło tak
przyrost umiejętności. Z kolei 77% respondentów uznało zdobytą wiedzę za przydatną i potrzebną, a 71%
respondentów wykorzystuje ją w codziennej pracy zawodowej. Jeśli chodzi i wykorzystywanie zdobytej
wiedzy w pracy zawodowej to trzeba zauważyć, że odsetek sięgający 12, wybrał tu wariant odpowiedzi
„Raczej nie”. 53% uczestników uznało, że wykorzystuje w pracy zawodowej zdobyte na szkoleniu
umiejętności, po 18% ankietowanych wybrało tu wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie” i „Raczej nie”,
a 12% wariant „Zdecydowanie nie”.
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Wykres 48. Szkolenie z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i
transferu technologii, prowadzący: Zbigniew Krzewiński (N=10)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

10%

30%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

20%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

20%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

20%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

50%

20%

60%

30%

60%

30%

60%

20%

40%

10%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

20%
0%

40%

70%
30%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

30%

30%

10%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?
Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

50%

10%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

60%

20%
50%

40%
20%

40%

20%

40%
60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań
naukowych i transferu technologii prowadzonego przez Zbigniewa Krzewińskiego, odnotowano bardzo
wysokie oceny, rozłożone na warianty odpowiedzi „Raczej tak” i „Zdecydowanie tak”. Choć 60%
uczestników szkolenia uznało, iż spełniło ono ich oczekiwania, to aż 10% wybrało odpowiedź „Raczej
nie”, a 30% wariant „Ani tak, ani nie”. Niemniej jednak zakres tego szkolenia był interesujący dla 90%
ankietowanych. W opinii 80% wiedza przekazywana była w ciekawy sposób. Cele były jasne dla 80%
uczestników.
90% beneficjentów uznało, że udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę, a 80% oceniło tak przyrost
umiejętności. 80% respondentów uznało kształcenie jako przydatne i potrzebne, a 70% wykorzystuje ją
w codziennej pracy zawodowej. 90% badanych uważa zdobyte umiejętności za przydatne i potrzebne,
a 80% respondentów wykorzystuje je w codziennej pracy zawodowej.
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Wykres 49. Szkolenie z zakresu zarządzania projektem; prowadzący: ZWM-Speyer (N=10)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

10%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

10%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

10%

60%

30%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

10%

60%

30%

50%
70%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?
Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

20%

70%
10%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

10%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

10%

30%
60%

20%
20%

10% 10%
0%

30%

60%

20%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

40%

20%

20%

60%

20%

50%

20%

60%
40%

20%
60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

100%

W odniesieniu do szkolenia z zakresu zarządzania projektem prowadzonego przez ZWM-Speyer,
odnotowano dość wysokie oceny, przy czym wariant odpowiedzi „Raczej tak” był wybierany przez
ankietowanych znacznie częściej niż „Zdecydowanie tak”. Wszyscy uczestnicy szkolenia ocenili je jako
interesujące, a 90% uznało, iż jego cele były jasno sformułowane.
Wysoka liczba - 90% beneficjentów uznało, że udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę
i umiejętności. Z kolei 80% respondentów oceniło zdobyte kwalifikacje jako przydatne i potrzebne.
Wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej 70% badanych, a 80% korzysta z nowo zdobytych
umiejętności. Co dziesiąty uczestnik szkolenia nie wykorzystuje jednak ani zdobytej wiedzy, ani
umiejętności, a dodatkowo ocenia je jako nieprzydatne.
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Wykres 50. Szkolenie z zakresu etyki w nauce, prowadzący: Sean Philpott-Jones, Joanna Różyńska, Paweł
Łuków (N=36)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

8% 6%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?
Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

36%

14% 8%
3%8%

50%
39%

39%

47%

42%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób? 6% 6%

39%

50%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
6% 8%
interesujący?

36%

50%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

8% 11%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

11%

17%

36%

8%

22%

36%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

39%

42%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia
3% 8% 19%
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?
Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

8%
0%

28%

39%

25%
20%

33%
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40%

6%
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60%
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W odniesieniu do szkolenia z zakresu etyki w nauce odnotowano zdecydowanie wysokie oceny,
rozłożone dość równomiernie na warianty odpowiedzi „Raczej tak” i „Zdecydowanie tak”. Zdaniem 81%
uczestników szkolenie spełniło ich oczekiwania, choć 8% uczestników wybrało „Raczej nie”. W opinii 86%
ankietowanych zakres tego szkolenia był interesujący, a wiedza przekazywana była w ciekawy sposób
zdaniem 89% beneficjentów. Cele szkolenia były jasne dla 89% uczestników, 8% „Ani tak, ani nie”,
a kolejne 3% „Raczej nie”.
86% uczestników uznało, że udział w szkoleniu podniósł ich wiedzę, a jako przydatną i potrzebną
określiło to kształcenie 69% respondentów, podczas gdy 70% z nich wykorzystuje ją w codziennej pracy.
Z kolei 78% badanych uznało, że udział w szkoleniu podniósł ich umiejętności. 64% oceniło je jako
przydatne i możliwe do wykorzystania w pracy zawodowej.
Odsetek uczestników wybierających odpowiedzi negatywne lub wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”
w odniesieniu do możliwości wykorzystania w pracy zdobytej wiedzy i umiejętności oraz uznania jej za
przydatną sięga dwudziestu procent, a odpowiedzi negatywne blisko dziesięciu.
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Wykres 51. Szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego, prowadzący: ZWM-Speyer (N=5)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

20%

40%

40%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
umiejętności?

20%

40%

40%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

40%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

20%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
interesujący?

60%
40%

40%

40%

60%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

20%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

20%

60%

20%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

20%

60%

20%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

20%

60%

20%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

20%

60%

20%

0%

40%

20%

40%

40%

60%
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80%

100%

Szkolenie z zarządzania strategicznego prowadzone przez ZWM-Spreyer zostało przez
uczestników ocenione bardzo krytycznie, a jego ocena na tle pozostałych wypada najsłabiej. Warto
zwrócić uwagę, że beneficjenci wybierali bardzo często wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, a odsetek
odpowiedzi negatywnych sięgał w większości aspektów podlegających ocenie 20. Warto zauważyć, że
cele szkolenia nie były jasne dla 40% adresatów. W opinii aż 20% uczestników, szkolenie zdecydowanie
nie spełniło ich oczekiwań, a wiedza przekazywana była w sposób nieciekawy. Jedynie 20%
respondentów pozytywnie oceniło możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu
w pracy zawodowej, oceniając je jako przydatne i potrzebne.
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Wykres 52. Szkolenia z zakresu metod biblio metrycznych, prowadzący: Uniwersytet w Leiden (N=21)

Czy udział w szkoleniu poszerzył Pana(i) wiedzę?

33%

Czy udział w szkoleniu podniósł Pana(i)
5%
umiejętności?

67%
43%

Czy cele szkolenia były jasno sformułowane?

52%

48%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób?

52%

43%

Czy zakres szkolenia był Pana(i) zdaniem
5%
interesujący?

57%

29%

62%

Czy szkolenie spełniło Pana(i) oczekiwania?

14%

33%

48%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia jest przydatna i potrzebna?

5% 10%

33%

52%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
szkolenia są przydatne i potrzebne?

10% 10%

Czy wiedzę zdobytą podczas szkolenia wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy zawodowej?
Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

24%
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0%

20%
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W odniesieniu do szkolenia z zakresu metod bibliometrycznych prowadzonego przez Uniwersytet
w Leiden, odnotowano bardzo wysokie oceny, rozłożone dość równomiernie na warianty odpowiedzi
„Raczej tak” i „Zdecydowanie tak”. Wszyscy uczestnicy szkolenia uznali, że szkolenie poszerzyło ich
wiedzę, która dodatkowo była przekazywana w ciekawy sposób, a cele były jasno sformułowane. Zakres
szkolenia był interesujący w opinii 95% uczestników, natomiast 5% uczestników wybrało „Ani tak, ani nie”.
85% uczestników uznało, iż wiedza zdobyta podczas szkolenia jest przydatna i potrzebna, a 71%
respondentów wykorzystuje ją w codziennej pracy. Odsetek uczestników, którzy zadeklarowali, że
umiejętności nie wykorzystują, wynosi jednak 24. Z kolei aż 95% uczestników uznało, że udział
w szkoleniu podniósł ich umiejętności, 81% oceniło je jako przydatne, a 72% widzi możliwość
wykorzystania ich w pracy zawodowej, w przeciwieństwie do tych (19%), którzy zadeklarowali, iż są one
nieprzydatne.
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Wykres 53. Ocena pracy trenera

Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z
mediami; prowadzący: Jacek Rozenek

5,09
5,07
4,93

Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z
mediami (w jęz angielskim): prowadzący: Helen Goulding &
Claire Ainsworth

Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych i prowadzenia
paneli eksperckich; prowadzący: Wojciech Zatorski

6,89
6,78
6,78
4,97
4,70
4,94
6,29
5,92
5,92

Szkolenie z zakresu systemu oceny i wyboru projektów
(peer-review); prowadzący: Maria Nedeva
Szkolenie z zakresu systemu oceny i wyboru projektów
(peer-review); prowadzący: CRDF Global (Charles Dunlap
and Cristina Atencio)
Szkolenie z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz
polityki naukowej w Polsce i innych krajach; prowadzący:
prof. Marek Kwiek

6,10
5,76
5,62
4,95
4,14
4,29

Szkolenie z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji
wyników badań naukowych i transferu technologii;
prowadzący: Adam Kostrzewa)

6,37
6,04
6,04

Szkolenie z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji
wyników badań naukowych i transferu technologii;
prowadzący: MATIMOP Izrael

6,88
5,81
6,47

Szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań
naukowych i transferu technologii; prowadzący: Zbigniew
Krzewiński

6,20
5,70
5,70
5,70
5,70
5,50

Szkolenie z zakresu zarządzania projektem; prowadzący:
ZWM-Speyer

6,26
5,75
5,69

Szkolenie z zakresu etyki w nauce; prowadzący: Sean
Philpott-Jones, Joanna Różyńska, Paweł Łuków
Szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego;
prowadzący: ZWM-Speyer
Szkolenie z zakresu metod bibliometrycznyh; prowadzący:
Uniwersytet w Leiden

Merytoryczne przygotowanie trenera

4,40
4,20
4,20
6,62
6,33
6,24

0,00
2,00
4,00
6,00
Stosowane metody szkoleniowe
Program szkolenia

8,00

W sprawie oceny merytorycznego przygotowania trenerów oraz stosowanych metod
szkoleniowych, najwyższe oceny otrzymały trenerki Helen Goulding i Claire Ainsworth, prowadzące
szkolenia z wystąpień publicznych i współpracy z mediami (6.89 za przygotowanie merytoryczne i 6.78 za
stosowane metody). Także zaproponowany przez te trenerki program szkolenia oceniono najwyżej
(6.78). Wysoką ocenę za przygotowanie merytoryczne otrzymali także trenerzy z MATIMOP w Izraelu,
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prezentujący szkolenia z zakresu własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych
i transferu technologii (6.88 ). Najniżej oceniono merytoryczne przygotowanie kardy trenerskiej szkolenia
z zakresu zarządzania strategicznego ZWM-Spreyer (4.40). Jeśli chodzi o najniżej ocenionego trenera
z uwagi na stosowane metody szkoleniowe, był nim w opinii adresatów prof. Marek Kwiek, prowadzący
szkolenie z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki naukowej w Polsce i innych krajach (4.14).
Bardzo nisko oceniono także metody szkoleniowe stosowne podczas szkolenia z zarządzania
strategicznego oraz zaproponowany program szkolenia (4.20). Program szkolenia prof. Marka Kwieka
oceniono jedynie na 4.29. Oceny te pokrywają się z opiniami formułowanymi podczas jakościowej części
badania ewaluacyjnego:
- Spotkałam się z opinią, że polityka naukowa była oceniana trochę niżej, ponieważ był kłopot
z prowadzącym.
- Szkolenie z polityki naukowej było prowadzone na niskim poziomie.
Wykres 54. Proszę zaznaczyć w ilu wizytach studyjnych brał Pan(i) udział? (N=50)

1

14%

2

16%

3

32%

4

18%

5

10%

Nie pamiętam

10%
0%

20%

40%

Blisko 1/3 beneficjentów (32%) wzięło udział w trzech wyjazdach, 18% uczestniczyło w czterech,
a 16% w dwóch. 14% wzięło udział tylko w jednej wizycie, a co dziesiąty beneficjent w pięciu. Według
opinii adresatów, udział w dużej liczbie wyjazdów był utrudniony z uwagi na krótki czas informowania
o planowanym wyjeździe oraz trudność w pogodzeniu obowiązków zawodowych z uczestnictwem
w wizytach studyjnych. Tak ocenił to jeden z uczestników: Bardzo duże wzmożenie następowało podczas
jesieni, dużo było organizowanych bardzo interesujących dla mnie szkoleń i wyjazdów, ale nie mogłem
sobie pozwolić na wszystkie w związku z brakiem czasu. Gdyby spotkania były równomiernie rozłożone
w ciągu całego roku, wtedy mógłbym skorzystać w pełni. Sugerowałbym umiejętnie je podzielić. Na
przełomie kwietnia i czerwca był bardzo wzmożony plan zorganizowania wszelkich działań, ale pewnie
podyktowane było to zakończeniem programu.
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Wykres 55. Ocena wyjazdów studyjnych (N=50)

Czy udział w wizycie studyjnej poszerzył Pana(i)
wiedzę?

20%

80%

Czy udział w wizycie studyjnej podniósł Pana(i)
2%
umiejętności?
Czy cele wizyty studyjnej były jasno sformułowane?

46%

2% 10%

48%

Czy wiedza była przekazywana w ciekawy sposób? 4%

56%

48%

4%

50%

50%

12%

44%

Czy wiedzę zdobytą podczas wizyty studyjnej
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

4% 18%

Czy umiejętności zdobyte podczas szkolenia
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy zawodowej?

4%
0%

44%

42%

Czy wizyta studyjna spełniła Pana(i) oczekiwania? 2%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
wizyty studyjnej są przydatne i potrzebne?

40%

50%

Czy zakres wizyty studyjnej był Pana(i) zdaniem
2%
interesujący?

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie wizyty
studyjnej jest przydatna i potrzebna?

50%

24%
20%

34%

2%

42%

2%

44%

32%
40%

44%

36%
60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

4%
100%

Odnotowano bardzo wysokie oceny, rozłożone dość równomiernie na warianty odpowiedzi
„Raczej tak” i „Zdecydowanie tak”. Tak wartość wizyt opisał jeden z uczestników jakościowej części
badania: Dla mnie najbardziej przydatne były wizyty studyjne, tam pojawiało się mnóstwo tematów, które
mogą być inspirujące i ciekawe. Inspirujące rozmowy, które prowadziliśmy, podpowiadały nowe
rozwiązania i dawały do myślenia.
Zdaniem Dyrektora NCBiR Leszka Grabarczyka: Gdyby AMP skończyło się tylko na szkoleniach, to
byłoby to narzędzie liche. Jeśli naszym celem jest pozyskanie maksymalnie praktycznej wiedzy, które
umożliwią błyskawiczne przełożenie na nasze działanie, to same szkolenia mają małą możliwość
wprowadzenia wartości dodanej. Jedynie spotkanie z praktykami, najlepiej w ich organizacjach przynosi
dużą wartość dodaną.
Wszyscy uczestnicy tej formy wsparcia ocenili, iż wizyta poszerzyła ich wiedzę. 98% uczestników
zadeklarowało, że udział w wizycie podniósł ich umiejętności, jej zakres był interesujący i spełniła ich
oczekiwania. Zdaniem 88% adresatów, cel wizyt był jasno określony, choć 10% respondentów wybrało tu
wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, a 2% „Raczej nie”.
Na pytanie „Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie wizyty studyjnej jest przydatna i potrzebna?”,
44% respondentów odpowiedziało „Zdecydowanie Tak”, 50% „Raczej tak”, 4% „Ani tak, ani nie”, a 2%
„Trudno powiedzieć”. Jeśli chodzi o wykorzystywanie tej wiedzy w pracy zawodowej, to odsetek osób
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wybierających odpowiedzi „Raczej nie” wzrósł do 4, a osób wybierających wariant „Ani tak, ani nie”,
podniósł się do 18.
Na pytanie: „Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie wizyty studyjnej są przydatne
i potrzebne?”, 42% respondentów odpowiedziało „Zdecydowanie Tak”, 44% „Raczej tak”, 12% „Ani tak,
ani nie”, a 2% „Trudno powiedzieć”. W sprawie wykorzystywania tych umiejętności w pracy zawodowej
odsetek osób wybierających odpowiedzi „Raczej nie” wyniósł 4, a liczby osób zaznaczających „Ani tak,
ani nie” do 24.
Wykres 56. Czy Pana(i) zdaniem dobór instytucji, do których organizowane były wizyty studyjne był trafny?
(N=50)

0%
2%

4%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

48%

Raczej tak

46%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

94% badanych uznało, że wybór instytucji, w których organizowano wizyty studyjne był trafny.
Podkreślali oni zróżnicowanie wizytowanych placówek, w których można było przejrzeć się bogatemu
spektrum koncepcji dofinansowania badań naukowych i rozwoju innowacyjności. Argumentują to słowa
uczestnika: Rozmawialiśmy zarówno z agencjami grantowymi, fundacjami, jak i instytucjami naukowymi
w różnych krajach. Dzięki temu mieliśmy przegląd różnych modeli finansowania w zależności zarówno od
kraju, celu danej instytucji, jak i źródeł finansowania. Ciężko byłoby w tak krótkim czasie zdobyć
przeglądową wiedzę na ten temat. Możliwość zdobycia rozległej wiedzy zauważa, także inny beneficjent
AMP: Pobyt w takich ośrodkach grantowych jak ERC, NIH, NSF, CRDF czy NASA jest nie do
przecenienia. To instytucje posiadające olbrzymie doświadczenie w finansowaniu badań naukowych.
Jestem niezmiernie zadowolony z faktu, że dzięki programowi SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
mogłem uczestniczyć w szkoleniach wyjazdowych i poznać metody ich działania.
Uwagi krytyczne w stosunku do wyboru wizytowanych jednostek wyraziło jedynie 4%
ankietowanych. Dotyczyły one przede wszystkim braku sprofilowania wyjazdów pod NCBiR lub NCN.
Zdaniem uczestników, ze względu na różny profil tych jednostek, warto by organizować dany wyjazd
studyjny wyłącznie pod kątem jednej z nich: Ze względu na to, że grupy uczestniczące w wizytach
studyjnych są łączone, a NCN i NCBR mają inny zakres działalności i procedury, nie ma możliwości tak
dobrać wszystkich instytucji, żeby ich zakres działalności odpowiadał każdej instytucji.
Istotną uwagę krytyczną dotyczącą organizacji wizyt studyjnych sformułowała jedna z uczestniczek,
respondentka biorąca udział w jakościowej części badania: Jeżeli chodzi o wyjazdy mam kilka uwag
krytycznych. Dotyczą one głównie organizacji. Zwłaszcza pod koniec tego programu wyjazdy były
planowane ze zbyt małym wyprzedzeniem. Dowiadywaliśmy się o wyjeździe na dwa tygodnie przed.
W przypadku pracowników naszego działu to jest stanowczo za krótki czas, ponieważ bardzo dużo
podróżujemy.
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Wykres 57. Czy Pana(i) zdaniem instytucje przyjmujące uczestników na wizyty studyjne były przygotowane
do przyjęcia uczestników? (N=50)

2% 4%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

42%

Raczej tak

50%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

Uczestnicy niemalże jednogłośnie stwierdzili, że instytucje przyjmujące ich podczas wizyt
studyjnych były dobrze przygotowane, aby ich przyjąć. Z takim poglądem zgodziło się 92% badanych.
Odmiennego zdania było 4% badanych, w których opinii tego rodzaju instytucje nie miały wiedzy, kto ich
odwiedza, jaki jest cele wizyty oraz jakie informacje warto przekazać.
Warto zwrócić uwagę na wypowiedź jednego z uczestników jakościowej części badania: Zdarzyło się
parę takich sytuacji na miejscu, że do spotkania nie dochodziło, ponieważ podobno nie było to omówione
na sto procent, ale ponieważ program był wypełniony maksymalnie, nie była to znacząca luka
w harmonogramie. Pojawiały się takie spotkania, na których rozstrzał ludzi zajmujących się różnymi
sprawami a uczestniczącymi tam był tak ogromny, że w zasadzie to spotkanie nie miało sensu, co
w delikatny sposób sugerowali trenerzy.
Wykres 58. Czy brał(a) Pan(i) udział w stażu zagranicznym w ramach Akademii Menadżerów Programowych?
(N=50)

12%
Tak
Nie

88%

W opinii zarówno przedstawicieli Zespołu Fundacji, jak i uczestników staż był niewystarczająco
wykorzystanym narzędziem wsparcia i rozwoju w ramach AMP. Udział wzięło jedynie 12% uczestników.
Tak skomentował to jeden z respondentów: Akademia składała się z wyjazdów
i szkoleń, staże właściwie nie odbyły się, były zorganizowane za późno. To był stracony element,
zdecydowanie. Na fali entuzjazmu, że przystąpiliśmy do projektu, wiele osób zapisywało się na wszystkie
możliwe szkolenia. Sposób organizacji międzynarodowych wyjazdów był falowy, więc trudno było sobie
coś zaplanować. Zabrakło mi czasu i wiary, że tak po prostu się uda.
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W związku z tym jedna z uczestniczek sformułowała następującą rekomendację: Staże wprowadziłabym
z większym wyprzedzeniem. Dałabym uczestnikom pół roku na zastanowienie i przemyślenie wszystkich
aspektów dokładnie, żeby mieli oni czas na nawiązanie kontaktów.
Odmienne zdanie na temat organizacji staży wyraził przedstawicieli kierownictwa instytucji biorących
udział w programie Akademii Menadżerów Programowych. Jego zdaniem samodzielna organizacja stażu
jest istotnym czynnikiem weryfikującym zaangażowanie, samodzielność i umiejętności kandydatów: Nie
rezygnowałabym z oczekiwania od osoby, która chce wyjechać staż dojrzałego podejścia, aby
zdefiniowała dlaczego chce wyjechać, dlaczego chce wyjechać do danej instytucji i jak sobie to wyobraża
(…) Dobrze byłoby, aby list lub inne pismo do instytucji zagranicznej był wysłany również z instytucji,
która finansuje i organizuje taki staż. (…) Ja rozumiem, że im jest trudno reagować na indywidualne
pytania, ale mogli zebrać propozycje i zorientować się czy jest to możliwe. Można wtedy ograniczyć
jedynie do pogłębienia wiedzy o danej instytucji, którą już odwiedzaliśmy. Fundacja miała już te furtki
otwarte. (…) Gdyby Fundacja dokończyła sama kontakt z zagranicznymi instytucjami to byłoby dużo
łatwiej. Problem byłaby wtedy duża liczba zgłoszeń, ale można by było wybrać najbardziej rozsądna
osoby do tego. (…) Strzelanie do instytucji, że się przyjedzie na staż, nawet jeśli ma się zabezpieczenie,
jeśli nie ma się przygotowania do tego, jest po prostu trudne. Trzeba mieć wcześniej kontakty.
Wykres 59. Średnia ocen programu stażowego (skala od 1 do 5, gdzie „1” oznaczał odpowiedź
„Zdecydowanie nie”, a „5” oznaczał odpowiedź „Zdecydowanie tak”) (N=6)

Czy umiejętności zdobyte
podczas stażu wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy
zawodowej?
Czy wiedzę zdobytą podczas
stażu wykorzystuje Pan(i) w
swojej pracy zawodowej?

4,67

Czy udział w stażu poszerzył
Pana(i) wiedzę?
4,90
4,80

4,83

Czy udział w stażu podniósł
Pana(i) umiejętności?

4,70

4,60
4,50 4,50

4,50

4,40

4,83

Czy cele stażu były jasno
sformułowane?

4,30

Czy umiejętności, które zdobył(a) 4,67
Pan(i) w trakcie stażu są
przydatne i potrzebne?
4,83
Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i)
w trakcie stażu jest przydatna i
potrzebna?

4,83

Czy zakres stażu był Pana(i)
zdaniem interesujący?

4,83

Czy staż spełnił Pana(i)
oczekiwania?

Program stażowy we wszystkich obszarach zaznaczonych na powyższym wykresie został
oceniony bardzo wysoko. Praktycznie nie zdarzały się odpowiedzi negatywne: „Raczej nie” oraz
„Zdecydowanie nie”. We wszystkich poruszanych aspektach średnia ocen wahała się pomiędzy 4,5
a 4,83. Najniższa średnia została uzyskana w pytaniach: „Czy udział w stażu podniósł Pana(i)
umiejętności?” oraz „Czy umiejętności zdobyte podczas stażu wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy
zawodowej?”.
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Wykres 60. Czy dzięki uczestnictwu w Akademii Menadżerów Programowych wprowadził(a) Pan(i)
usprawnienia na swoim stanowisku pracy? (N=50)

20%

2%
Zdecydowanie nie

32%

Raczej nie
Raczej tak

16%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

30%

Blisko połowa beneficjentów (46%) dokonało usprawnień na stanowisku pracy w wyniku udziału
w AMP, a 32% uczestników badania ilościowego uznało, że raczej nie wprowadzili oni ulepszeń. Jedynie
2% wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie nie”, natomiast opcję „Trudno powiedzieć” wybrał co piąty
badany.
Wykres 61. Czy Pana(i) zdaniem procedura wyboru uczestników biorących udział w Akademii Menadżerów
Programowych była klarowna i przejrzysta? (N=50)

12% 4%

16%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak

30%

Zdecydowanie tak

38%

Trudno powiedzieć

Tylko 68% respondentów biorących udział w badaniu ilościowym jako klarowną i przejrzystą
ocenili strategię i procedurę wyboru uczestników biorących udział w Akademii. W opinii 30%
ankietowanych była ona zdecydowanie klarowna, natomiast zdaniem 38% była raczej przejrzysta.
16% beneficjentów oceniło procedurę jako raczej nieklarowną, a dalsze 4% jako zdecydowanie
nieklarowną. 12% beneficjentów wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.
Tak proces rekrutacji opisał jeden z przedstawicieli Zespołu Fundacji: Rekrutacja była dwuetapowa.
Pierwszy etap polegał na tym, że dana instytucja sama wewnętrznie typuje osoby, które miały akceptację
instytucji, przez co mogły wziąć w nim udział. W drugim etapie rekrutacji kierowaliśmy się swoją
niezależną oceną. W tym celu powołaliśmy Komisję, zaprosiliśmy do niej dwie osoby – jedną z NCBR,
a drugą z NCN. Chodziło nam o specjalistów, którzy mieli niezależne pojęcie o funkcjonowaniu tych
instytucji, mające udział w prowadzeniu programów grantowych.
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Wykres 62. Czy Pana(i) zdaniem, procedura wyboru osób uczestniczących w Akademii Menadżerów
Programowych pozwoliła na wybór najlepszych uczestników? (N=50)

6%
16%
32%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

10%

36%

Trudno powiedzieć

Prawie połowa badanych (46%) stwierdziła, że procedura wyboru osób uczestniczących
w Akademii Menadżerów Programowych pozwoliła na wybór najlepszych uczestników. Na ten temat 1/3
ankietowanych nie potrafiła zająć jednoznacznego stanowiska. Natomiast 22% respondentów uznało, że
proces selekcji mógł być lepiej przeprowadzony. Najczęściej pojawiającym się zarzutem był udział
w Programie osób, które nie były zainteresowane rozwojem swojej wiedzy i doświadczenia, a były np.
nastawione jedynie na wyjazdy zagraniczne, które traktowały jako turystyczne. Dodatkowo zdaniem
jednego uczestnika, niektóre osoby, które powinny wziąć udział, nie mogły w ogóle aplikować do
Akademii: Niezrozumiale były niektóre wybory. Nie pozwolono osobom z pewnych działów wziąć udział
w AMP z niewyjaśnionych przyczyn, mimo że merytorycznie mogły one się bardzo rozwinąć dzięki
programowi.
Niezadowolenie potęgował fakt braku szczegółowej informacji zwrotnej z procesu rekrutacji: Nie
przedstawiono uczestnikom uzasadnienia ich przyjęcia lub odrzucenia, zabrakło punktacji (albo była, ale
nie została ujawniona).
Zastrzeżenia respondentów budziły również kryteria wyboru uczestników poszczególnych wyjazdów
studyjnych. W przeprowadzonej ankiecie pojawiły się głosy, że nie weryfikowano w sposób wnikliwy
przydatności poszczególnych szkoleń wyjazdów w stosunku do zadań osób przyjętych do Akademii.
Dobrze oddaje to także wypowiedź jednej z uczestniczek: Z moich obserwacji wynika, że przede
wszystkim pomyślnie rekrutację przeszli pracownicy takiego pionu merytorycznego, u nas koordynatorzy
dyscyplin, którzy odpowiadają za konkursy, albo pracownicy działu obsługi, którymi zawiaduję.
Pracownicy innych komórek, bardziej specyficznych jak organizacyjnych na przykład w sektorze
finansowym nie zostali zakwalifikowani do programu. Nie chcę wypowiadać się pejoratywnie, ale mam
wrażenie, że w pierwszych naborach zdecydowanie łatwiej było się dostać, natomiast później, kiedy
wzrastała dobra marka całego AMP, było coraz gorzej. Pojawiło się więcej chętnych, a ilość miejsc
pozostawała taka sama.
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Wykres 63. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o Akademii Menadżerów Programowych? (N=50)

4% 6%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

38%

Raczej tak
Zdecydowanie tak

52%

Trudno powiedzieć

90% beneficjentów oceniło wsparcie ze strony pracowników Fundacji pozytywnie. Jedynie 6%
uznało, że raczej nie otrzymali wszystkich niezbędnych informacji na temat Akademii, a 4% adresatów
wybrała wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. Dobrze oddaje to wypowiedź jednej z uczestniczek: Nic
nie zmieniłabym, ponieważ organizacja była na bardzo wysokim poziomie, a kontakty z życzliwymi
pracownikami Fundacji przebiegały bez zarzutu, mając na uwadze niełatwą liczbę prowadzonych działań
oraz ilość uczestników w programie.
Pozytywnie wyrażano się również na temat spotkań konsultacyjnych w takcie trwania projektów, które
miały na celu poznania opinii uczestników i zaplanowanie ewentualnych zmian:
- Fundacja zbierała informacje, w którym kierunku powinny być organizowane staże tak, aby były dla nas
optymalne. Weryfikacja własnych poglądów i propozycji, aby zorganizować je jak najlepiej w stosunku do
naszych potrzeb i możliwości realizacji była bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli pojawiały się jakieś
sugestie, Fundacja realizowała je krok po kroku.
- Fundacja podeszła do organizacji Akademii w rozsądny i właściwy sposób. Chciała zorientować się,
jakie są realne potrzeby. Zorganizowała spotkania, na którym można było swobodnie się wypowiedzieć
i w wyniku tego współpracę, jak i cały program, należy ocenić bardzo dobrze.
Wykres 64. Czy informacje dotyczące udziału w Akademii Menadżerów Programowych były podane w
przejrzysty sposób? (N=50)

8% 2%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

42%

48%

Raczej tak

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

Prawie wszyscy uczestnicy badania (90%) stwierdzili, że informacje dotyczące Akademii
Menadżerów Programowych były podane w klarowny i przejrzysty sposób. Odmienną opinię
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zaprezentowała tylko jedna osoba, która zwróciła uwagę na późne informowanie uczestników
o terminach wyjazdów oraz ich częstą zmianę. Tego typu głosy pojawiały się także w toku prowadzonych
wywiadów z uczestnikami.
Wykres 65. Czy Pana(i) zdaniem, dzięki Akademii Menadżerów Programowych, zawiązała się ścisła
współpraca zawodowa pomiędzy NCBR a NCN? (N=50)

20%

0%
10%

Zdecydowanie nie
Raczej nie

34%

Raczej tak
Zdecydowanie tak

36%

Trudno powiedzieć

Zdaniem 70% beneficjentów dzięki Akademii zawiązała się ścisła współpraca zawodowa między
NCBR a NCN, przy czym 36% ankietowanych wybrało tu wariant „Zdecydowanie tak”. W opinii 10%
respondentów Akademia raczej się do tego nie przyczyniła, a 20% badanych wybrało odpowiedź „Trudno
powiedzieć”.
Tak uzasadniła potrzebę utworzenia AMP w tym kontekście jedna z uczestniczek: AMP była niezwykle
potrzebna z kilku względów: pierwszym było przede wszystkim współdziałanie dwóch agencji. Drugi to
szkolenia. One były bardzo przydatne i potrzebne zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy powstają dwie nowe
agencje i wielu rzeczy trzeba się nauczyć. Pracuję w zespole współpracy międzynarodowej i z częścią
tych tematów spotkałam się wcześniej, ale, tak czy inaczej, było to uzupełnienie naszej dotychczasowej
wiedzy. Cały pomysł na ten program i treści merytoryczne oceniam bardzo wysoko.
Bardzo cenna wydaje się też refleksja jednego z uczestników: Na początku miałem mieszane uczucia
wobec takiego pomysłu współpracy, wydawało mi się, że to nie jest dobre, a wręcz naciągane. Z biegiem
czasu uważam, że aspekt był interesujący i może być w przyszłości obiecujący w zakresie wymiany
informacji pomiędzy tymi dwoma instytucjami. Można dyskutować i wymieniać się opiniami, co jest bardzo
korzystne dla rozwoju. Na początku nie dostrzegałem aspektu współpracy, która być może powstanie
z tego. Uważałem, że obie instytucje są odrębnymi, demokratycznymi jednostkami, a tworzenie projektu,
w ramach którego urzędnicy będą się spotykać i razem wyjeżdżać za niepotrzebne i bezsensowne.
Zdaniem przedstawiciela dyrekcji jednej z instytucji, AMP spowodował przede wszystkim lepszą wymianę
informacji pomiędzy pracownikami obu instytucji: To, że pracownicy instytucji uczestniczyli
w AMP, przekłada się na drobne, codzienne i przyjazne gesty. Częściej przekazywane są wiadomości
oraz szybsze reagowanie na pewne rzeczy. To, że pracownicy brali udział w AMP, powoduje, że
wdrażanie niektórych projektów jest znacznie szybsze i bezproblemowe.
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Wykres 66. Czy dzięki uczestnictwu w Akademii Menadżerów Programowych nawiązał(a) Pan(i) współpracę
zawodową z zagranicznymi ośrodkami wspierania nauki?

10% 12%

Zdecydowanie nie

10%

Raczej nie
Raczej tak

18%

Zdecydowanie tak

50%

Trudno powiedzieć

Na pytanie „Czy dzięki uczestnictwu w Akademii Menadżerów Programowych nawiązał(a) Pan(i)
współpracę zawodową z zagranicznymi ośrodkami wspierania nauki”, 62% uczestników odpowiedziało
negatywnie. Jedynie 18% ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”, a 10%
„Zdecydowanie tak”.
Wykres 67. Czy w przypadku, gdyby udział w Akademii Menadżerów Programowych był płatny,
zdecydował(aby) się Pan(i) na udział w tym programie?

14%

Zdecydowanie nie

28%

Raczej nie

22%
6%

Raczej tak

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

30%

W odpowiedzi na pytanie „Czy w przypadku, gdyby udział w Akademii menedżerów
Programowych był płatny, zdecydował(by) się Pan(i) na udział w tym programie?” tylko 36%
respondentów potwierdziło. Aż 22% wybrało wariant odpowiedzi „Raczej nie”, a po 14% „Zdecydowanie
nie”. 28% beneficjentów odpowiedziało „Trudno powiedzieć”.
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Wykres 68. Ile byłby(aby) Pan(i) skłonna zapłacić za tego rodzaju wsparcie? (N=18)

do 3000 zł

50%

od 3001 do 5000 zł

17%

od 5001do 7000 zł

6%

od 7001 do 9000zł

6%

powyżej 9000zł

6%

Trudno powiedzieć
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20%

40%
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Połowa uczestników Akademii byłaby skłonna zapłacić za tego rodzaju wsparcie kwotę do 3000
złotych, a 17% respondentów od 3001 do 5000 złotych. Po 6% beneficjentów zdecydowałoby się na
udział w AMP, gdyby koszt udziału wynosił od 5001 do 7000 złotych, od 7001 do 9000 złotych lub nawet
powyżej 9000 złotych. Aż 17% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.
Wykres 69. Czy udział w Akademii Menadżerów Programowych wpłynął lub może wpłynąć pozytywnie na
rozwój Pana(i) kariery zawodowej? (N=50)

22%

12%

Zdecydowanie nie

Raczej nie
Raczej tak

28%

38%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

Zdaniem 66% beneficjentów, udział w AMP wpłynął lub może wpłynąć pozytywnie na rozwój ich
kariery zawodowej. W opinii 12% respondentów raczej to nie nastąpi, a 22% nie miało zdania na ten
temat.
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Wykres 70. Czy udział w Akademii Menadżerów Programowych miał Pana(i) zdaniem wpływ na instytucję
w której Pan(i) pracuje? (N=50)
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Zdecydowanie nie
Raczej nie
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16%
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Zdaniem 48% badanych Akademia Menadżerów Programowych wpłynęła na instytucje,
w których pracują uczestnicy. Udział w niej pozwolił przede wszystkim na podniesienie kwalifikacji
zawodowych, które wykorzystywane są w ramach pełnionych obowiązków. Wielu respondentów
stwierdziło, że zdobyta przez nich wiedza pozwoliła na opracowanie nowych zasad oceny wniosków
o finansowanie projektów badawczych, zmianę sposobu konstrukcji instrumentów pomocowych,
wdrożenie dodatkowych metod monitorowania projektów oraz przygotowanie kodeksu dobrych praktyk
naukowych.
Dodatkowo AMP przyczyniła się do zwiększenia współpracy pomiędzy pracownikami w ramach
poszczególnych instytucji, jak i między Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju: Pozwolił na wymianę doświadczeń z pracownikami różnych pionów i działów, nawiązanie
również mniej formalnych kontaktów, które ułatwiają obecnie pracę. Ponadto, wiedza, dobre praktyki
poznawane podczas szkoleń służyły do opracowywania założeń systemu oceny projektów, kryteriów.
Stanowiły pretekst do dyskusji pomiędzy pracownikami instytucji, w jakim stopniu takie rozwiązania
można również u nas wprowadzić.
Niestety ponad połowa respondentów stwierdziła, że Akademia nie miała wpływu na ich
macierzystą organizację albo też nie mają w tym zakresie sprecyzowanego zdania. Istotnym problemem
może być brak instytucjonalnego systemu implementowania lub dzielenie się rozwiązaniami
podpatrzonymi w odwiedzanych zagranicznych instytucjach. Pomimo tego, że AMP wpłynął na
indywidualny rozwój uczestników, ich zdaniem nie przełożyło się to na zmianę w instytucji. Potwierdzają
to słowa badanych:
- NCN jest młodą instytucją, a pracownicy nie mieli wcześniej doświadczenia w pracy związanej
z zarządzaniem nauką. Dlatego zarówno szkolenia, jak i, a może przede wszystkim wizyty studyjne
pozwoliły podnieść kompetencje pracowników i utwierdzić w pewnych standardach, które są również
w innych instytucjach finansujących badania na świecie. Odrębną kwestią jest to, że niestety te
kompetencje nie są świadomie wykorzystywane przez NCN, za to procentują w kontaktach pracownicy wnioskodawcy/eksperci.
- Nie ma follow-up z tego projektu. Wyjeżdżają pracownicy, którzy zdobywają pewną wiedzę i tak
naprawdę nie mają jej gdzie przekazać. Szkoda, że zabrakło podsumowania wniosków
i spostrzeżeń, które płyną, jako lekcje, rekomendacje, sugestie dla działalności naszej firmy. Zabrakło
poziomu, że dyskutuje się na dany temat z dyrekcją i zastanawia, co można wprowadzić. Wielka szkoda.
Świadomość i wiedza indywidualnych uczestników znacznie wzrosła. Dla indywidualnych osób jest to
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bardzo ciekawe, wartościowe i rozwijające. Zabrakło działań systemowych, które pozwoliłby zmienić
instytucje.
Brak wpływu AMP na organizacje uczestniczące potwierdzają również przedstawiciele kadry
kierowniczej tych instytucji: Akademia nie wpłynęła i nie miała wpłynąć na instytucje. Nigdy nie
widzieliśmy takiego celu AMP. Za organizację naszej instytucji odpowiada kierownictwo i to na naszych
barkach ciąży odpowiedzialność za działanie instytucji. My Akademię postrzegamy, jako możliwość do
podwyższenia kompetencji pracowników, a nie coś, co może spowodować zmianę naszych instytucji. Nie
możemy przenieść w prosty sposób wzorców z instytucji zagranicznych, ponieważ są bariery i różnice
prawne oraz kulturowe.
Wykres 71. Czy Pana(i) zdaniem Akademia Menadżerów Programowych w ramach projektu SKILLS jest
unikalna (nie ma dostępnych innych programów takiego typu na rynku polskim)? (N=50)

Zdecydowanie jest unikalna

44%

Jest unikalna

34%

'Jest podobna do innych programów dostępnych
na rynku
'Niczym nie różni się od innych oferowanych
programów rozwojowych

0%
0%

Nie mam zdania

22%
0%

20%

40%

60%

Według 78% ankietowanych, oferta Akademii Menadżerów Programowych jest unikalna, przy
czym 44% z nich stwierdziło, że jest zdecydowanie unikalna. 22% badanych nie miało zdania na ten
temat, a żaden z uczestników nie wyraził opinii negatywnej. Warto tu przytoczyć wypowiedź prof.
Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN w latach 2011-2015, która uzasadnia unikatowy charakter tej oferty:
Akademia rozszerzyła horyzonty. Uważam, że kluczowi ludzie w agencji, koordynatorzy dyscyplin,
uczestnicząc w tych szkoleniach, jeżdżąc do dobrych instytucji dzielących pieniądze na naukę w świecie,
widząc jak się tam działa, mieli szersze perspektywy. Zobaczyli, jak się pracuje gdzie indziej, pozbywali
się też kompleksów. Ważne jest, że uświadomili sobie, iż nie ma znaczących różnic między nimi a nami.
Te szczegółowe korzyści, że ktoś się czegoś nauczył czy czegoś dowiedział, to oczywiście też jest
przydatne i drugoplanowe. Doświadczenie w postaci perspektyw jest najważniejsze.
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Wykres 72. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) udział w tego typu programie swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska menadżerów nauki? (N=50)

Zdecydowanie nie

32%

Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

68%

Trudno powiedzieć

Wszyscy respondenci rekomendowałaby udział w Akademii swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska menadżerów nauki. W toku jakościowej części badania opinie formułowane w tym zakresie
były także jednoznacznie pozytywne.
Wykres 73. Mocne strony Akademii Menadżerów Programowych wskazane przez uczestników (N=50)

Możliwość poznania praktyki działań
zagranicznych instytucji

74%

Szkolenia

38%

Kompleskowa i zróżnicowany program

14%

Dobra organizacja

12%

Pogłębienie relacji NCN-NCBR

8%

Wymiana doświadczenia

8%

Zbudowanie sieci kontaktów

8%

Dostosowanie do potrzeb uczestników

8%

Możliwość odbycia stażu

6%

Bezpłatny udział

4%
0%

20%

40%

60%

80%

Zdaniem uczestników największą zaletą Akademii Menadżerów Programowych były wizyty studyjne, na
których mogli oni poznać praktykę działań zagranicznych instytucji. Uczestnicy docenili możliwość
poznania sposobu prac najbardziej renomowanych placówek wspierających rozwój nauki. Dzięki
spotkaniom z zagranicznymi kolegami mogli oni uzyskać unikatową i bardzo cenną z ich punktu widzenia
wiedzę. Tak mówi o tym jeden z beneficjentów: Wizyty studyjne, w których wzięłam udział, odbywały się
w wielu różnych instytucjach, które finansują badania z ramienia państwa, w instytucjach pozarządowych,
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w ministerstwach nauki oraz na uczelniach, co pozwoliło zapoznać się z wieloma kwestiami oraz
problemami i ich rozwiązaniem w zależności od rodzaju instytucji.
Następnym wskazanym, mocnym punktem Akademii były szkolenia. Na ich istotną rolę zwróciło
uwagę 38% ankietowanych. Podkreślony został dobry wybór doświadczonych trenerów, różnorodność
tematów, praktyczność nauczanej wiedzy oraz wysoki poziom merytoryczny. Tymi słowami ujmuje to
jeden z uczestników: Uważam, że oferowane szkolenia, na które byli zapraszani specjaliści z innych,
zagranicznych instytucji zajmujących się finansowaniem badań jest wyjątkowe i osobiście nie miałabym
możliwości brania udziału w nich, gdyby nie udział w Akademii. Również wizyty studyjne w zagranicznych
instytucjach to unikalne i cenne doświadczenie, które w duże mierze było możliwe dzięki prestiżowi
międzynarodowemu, jaki posiada Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Za kompleksowy i zróżnicowany program AMP doceniło 14% respondentów. Ich zdaniem
Akademia pozwalała na rozwój zawodowy oraz zdobycie doświadczenia dzięki całościowemu i spójnemu
podejściu do tematyki wspierania rozwoju badań naukowych: Nie znam innych projektów i programów
szkoleniowych, które traktują tak szeroko i kompetentnie sprawy związane z pracą i poszerzeniem wiedzy
osób pracujących na rzecz nauki i badań naukowych. Warto przytoczyć słowa jeszcze jednego
uczestnika programu: Unikalność Akademii Menadżerów Programowych polega na jej kompleksowym
charakterze. AMP oferuje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz stażach.
Jednocześnie umożliwia integrację wewnątrz organizacji, pomiędzy organizacjami NCBR-NCN oraz
nawiązywanie kontaktów z organizacjami z zagranicy. AMP łączy w sobie element: studiów
podyplomowych, kursów językowych, stażów zagranicznych, współpracy zagranicznej czy integracji
w jednym miejscu i czasie.
Akademia została również doceniona przez 12% badanych za dobrą organizację. Uczestnicy
zwracali uwagę na bardzo dobrze przygotowane szkolenia oraz wyjazdy zagraniczne. Nie wiele mniej, bo
8% respondentów podkreśliło, że dzięki AMP zawiązała się bliższa współpraca pomiędzy NCBR oraz
NCN, pomiędzy instytucjami polskimi a zagranicznymi oraz zdobyli ciekawe i ważne kontakty zawodowe:
Nie spotkałem się z żadnym innym projektem, który umożliwiałby tak cenne wyjazdy zagraniczne do
innych instytucji finansujących naukę. Całość była dobrze zorganizowana, a sam udział członków różnych
polskich agencji umożliwiał wymianę doświadczeń między naszymi instytucjami.
Także 8% respondentów zwróciło uwagę na fakt, że program Akademii był zaprojektowany
i dopasowany do ich potrzeb. Ponadto koordynatorzy AMP byli otwarci na propozycję i sugestie
uczestników co do przyszłych działań. Wśród innych wymienianych zalet programu wskazywano
możliwość zrealizowania stażu oraz bezpłatny charakter Akademii.
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Wykres 74. Słabe strony Akademii Menadżerów Programowych wskazane przez uczestników (N=50)

Źle zaplanowany kalendarz wyjazdów

36%

Niejasne kryteria rekrutacji uczestników
na wyjazdy studyjne

18%

Małe zróżnicowanie tematyki szkoleń

18%

Organizacja szkoleń

12%

Ograniczona dostępność wyjazdów

8%

Inne

8%

Napięty harmonogram wizyt

6%

Ustanowienie limitu programowego

6%

Organizacja wyjazdów zagraniczny

6%
0%

20%

40%

Zdaniem badanych największym minusem AMP był źle zaplanowany kalendarz wyjazdów
studyjnych. Ten problem wskazało 36% ankietowanych. Ich zdaniem terminy wyjazdów studyjnych były
podawane zbyt późno i często wydarzenia były skumulowane w krótkim odcinku czasu Dodatkowo
brakowało spisu wszystkich planów destynacji wyjazdów tak, aby uczestnicy mogli wybrać dla siebie
najbardziej korzystne i interesujące instytucje zagraniczne. Ten stan rzeczy obrazuje kilka wypowiedzi
uczestników:
- Można byłoby lepiej zaplanować harmonogram wizyt studyjnych w 5-letnim projekcie AMP, w tym nabór
na staż. Wizyty studyjne powinny odbywać się bardziej regularnie, a nie kumulować w jednym okresie,
pod koniec realizacji projektu i perspektywy. Niekiedy udział w wizycie studyjnej wiązał się
z koniecznością rezygnacji z innej równie interesującej.
- Terminy wyjazdów i szkoleń nie są rozłożone systematycznie, najczęściej są skumulowane w jednym
czasie, po czym są miesiące przerwy, gdzie nie dzieje się nic. Musiałam rezygnować z interesujących
mnie szkoleń czy wyjazdów z powodu braku czasu.. Tym samym nie można zaplanować żadnej „ścieżki”
szkoleń dla siebie. Po fakcie wiem, że należało się zgłaszać od razu i dopiero po zakwalifikowaniu
wybierać ciekawe spotkania z tych, na które się dostałam.
- Czasami organizacja wizyt wyglądała trochę chaotycznie np. przez kilka miesięcy nie było żadnych ofert
i nagle w krótkim okresie było ich kilka na raz. Nie sposób wtedy w pełni skorzystać z programu Akademii,
aby wyjechać i jednocześnie wywiązać się z obowiązków zawodowych. Podobnie ze szkoleniami: też
przez dłuższy czas nie było żadnej oferty, a później zostały zorganizowane w krótkim odstępie. Myślę, że
większe rozłożenie w czasie szkoleń i wizyt byłyby optymalne.
Kolejną słabą stronę stanowiły niejasne kryteria rekrutacji uczestników na wyjazdy studyjne.
Według opinii 18% badanych brakowało klarownych zasad doboru osób na poszczególne wydarzenia.
Nie mieli oni również dostępu do informacji dlaczego ich kandydatura w danym przypadku została
odrzucona: Brak kryteriów doboru uczestników do poszczególnych wyjazdów studyjnych (np. osoby
zajmujące się badaniami stosowanymi i komercjalizacją nie mogły pojechać na wyjazdy dedykowane tym
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tematom natomiast dostały się na wyjazdy dedykowane głównie badaniom podstawowym, brak
uzasadnienia dla odmowy udziału w wizytach studyjnych).
Blisko 1/5 respondentów (18%) wskazało na małe zróżnicowanie tematyki szkoleń. Ich zdaniem
powinny być one bardziej wyspecjalizowane. Innym tematem związanym ze szkoleniami była kwestia ich
organizacji. Najczęściej problemami w tym zakresie były kwestie terminów szkoleń: Informacje o nich
pojawiały się zbyt późno oraz , często zmieniane.
Kwestię napiętych harmonogramów wizyt zagranicznych, limitu programowego oraz sposobu
organizacji wyjazdów zagranicznych wskazało jako element wymagający poprawy 6% respondentów. Ich
zdaniem pobyt na terenach zagranicznych instytucjach często był zbyt intensywny, co powodowało
problemy z koncentracją uczestników. Limity programowe były postrzegane, jako element zbędny.
Niektóre osoby czuły się zmuszone do realizowania elementów Akademii pomimo tego, że nie miały na to
czasu, ani takiej potrzeby. Inni nie mogli skorzystać z organizowanych wydarzeń, ponieważ zrealizowali
już minimum programowe. W zakresie organizacji wyjazdów respondenci zwracali uwagę na różny
charakter działalności NCN oraz NCBR. Ich zdaniem wydarzenia powinny być dedykowane raz jednej,
a raz drugiej instytucji: Trudnością było pogodzenie zainteresowań części uczestników z NCN i NCBR,
ponieważ NCN jest nastawiony na badania naukowe, a NCBR na komercjalizację i nie zawsze
wizytowane podmioty trafiały w oczekiwania oraz potrzeby wszystkich uczestników. Dodatkowo według
opinii badanych wyjazdy zagraniczne były niewystarczająco zaplanowane, ponieważ instytucje
przyjmujące nie wiedział czym zajmują się uczestnicy Akademii i co byłoby dla nich interesujące:
Czasami zdarzało się, że przedstawiciele przyjmujących nas instytucji twierdzili, że nie otrzymali
informacji, w jakim celu w zasadzie ich odwiedzamy. Nie wiem, co ostatecznie stanowi w tym przypadku
źródło problemu, ale warto wypracować jasną ścieżkę przepływu informacji pomiędzy uczestnikami,
organizatorami, a instytucjami przyjmującymi.
W zrealizowanym badaniu 8% respondentów wskazało na inne problemy. Jednym z nich było
brak wspólnych wydarzeń organizowanych dla pracowników NCN i NCBR oraz dla naukowców. Tym
samym środowiska naukowców i administracji zostały rozdzielone, nie mogąc poznać wzajemnej
perspektywy. Innym wskazywanym minusem AMP był zbyt krótki okres trwania programu oraz brak
mechanizmów i procedur umożliwiających gromadzenie oraz dzielenie się zdobytą wiedzą: Brak
możliwości dostępu do materiałów zgromadzonych w wyniku wszystkich wizyt studyjnych i szkoleń w wyniku wizyt uczestnicy zgromadzili wiele materiałów, prezentacji, lecz żaden z uczestników nie był
w stanie odbyć wszędzie wizyt studyjnych. Nie ma określonego miejsca/linku/chmury/dysku, z którego
można byłoby pobrać interesujące prezentacje, broszury, raporty.
Taką sugestię zmian zarekomendował przedstawiciel Zespołu Fundacji z perspektywy zrealizowanych
działań: Gdybym miał czas, żeby przygotować się po raz drugi, najpierw stworzyłbym gotową ofertę,
rekrutował osoby przez jakiś czas, a dopiero później otworzył część szkoleniową. A my zrobiliśmy dwie
rzeczy jednocześnie: rekrutując i szkoląc nowych uczestników w tym samym czasie, często przy
jednoczesnym poszukiwaniu szkoleniowców. Najbardziej sensowna kolejność polega na zdaniu części
szkoleniowej, albo przynajmniej jakiegoś jej fragmentu, ponieważ szkolenie uczy różnych umiejętności
przydatnych podczas wyjazdu.
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PODSUMOWANIE
PROGRAMOWYCH
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AKADEMII

MENADŻERÓW

Celem Akademii Menadżerów Programowych było podnoszenie umiejętności w zakresie
zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między
menadżerami nauki w Polsce. Badanie ewaluacyjne wykazało, że cel ten udało się w dużej mierze
zrealizować. Kluczowy w tym przedsięwzięciu był intensywny udział w dobrze dobranych, a także
zaplanowanych szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych.
Szkolenia zostały ocenione pozytywnie. Zdaniem uczestników umożliwiły one zdobycie
pożytecznej wiedzy i zdolności, które stosowane są w pracy zawodowej. Badani wyrazili swoją aprobatę
również wobec trenerów uczestniczących w programie. Najbardziej cenionym punktem Akademii były
jednak wyjazdy studyjne do najbardziej renomowanych instytucji zajmujących się finansowaniem badań
naukowych. Zarówno zdaniem uczestników, jak ich przełożonych, był to możliwie najbardziej
zintensyfikowany sposób nauki. Niestety nie udało się wykorzystać potencjału staży, z których finalnie
skorzystało jedynie kilka osób. Wynika to przede wszystkim z trudności samodzielnego zorganizowania
szkolenia przez zainteresowaną osobą, jak i późnym rozpoczęciu rekrutacji na staże w stosunku do
czasu trwania całej Akademii. Pomimo tego AMP należy uznać za kompleksowy i bardzo dobrze
przemyślany program.
Udział w AMP przyczynił się do integracji pracowników Narodowego Centrum Nauki oraz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pozwolił im na wymianę opinii oraz doświadczeń. Była to jednak
zmiana, która nie doprowadziła do powstania nowych projektów i wspólnych działań.
Wszystkie zainteresowane strony (uczestnicy, trenerzy oraz kierownictwo NCN i NCBR)
podkreślały zaangażowanie oraz profesjonalizm przedstawicieli Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ich
mniemaniu szczególne wartościowa była orientacja na potrzeby uczestników i dostosowania do nich
całego programu Akademii.
Największym problem, jaki uczestnicy zgłaszali względem AMP, był źle zaplanowany
harmonogram wyjazdów, co uniemożliwiało skorzystania z oferty szkoleń i wyjazdów studyjnych
w najbardziej efektywny sposób Dodatkowo podkreślono kwestię, sygnalizowaną również w innych
modułach projektu SKILLS, momentami nieprzejrzystego systemu rekrutacji osób zakwalifikowanych do
poszczególnego wydarzenia (szkolenia albo wyjazdu).
Zdecydowana większość uczestników Akademii Menadżerów Programowych stwierdziła, że
miała albo będzie mieć ona pozytywny wpływ na ich karierę zawodową, a zdobyte w jej ramach
umiejętności są stosowane podczas codziennej pracy. Należy jednak podkreślić, że potencjał Akademii
nie został wykorzystany w pełnym stopniu. Pomimo tego, że uczestnikami byli przedstawiciele jedynie
dwóch instytucji, nie wprowadzono na tych organizacjach żadnego systemu implikacji oraz dzielenia się
zdobytymi umiejętnościami. Wsparcie otrzymały pojedyncze, indywidualne osoby, które zdobyły
możliwość rozwoju zawodowego. Niestety w mniejszym stopniu skorzystały instytucje wspierające naukę
w Polsce.
Oceniając Akademię Menadżerów Programowych, należy mieć na uwadze krótki okres
funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w momencie
rozpoczęcia Akademii. Uczestnictwo w AMP dało pracownikom tych organizacji możliwość odbycia
przyspieszonego kursu, przygotowanego na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym,
w zakresie koordynowana programami dofinansowującymi naukę.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O STAŻACH
Celem programu Staże było umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji w zakresie
zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej,
komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej
jednostce naukowej lub firmie.
W konkursie mogli brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Adresatami
programu byli pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce
naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali
w Polsce oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora. W tym
programie nie było wymagane uzyskanie wcześniejszego statusu uczestnika projektu SKILLS.
Staż był realizowany w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym
czasie stażysta otrzymywał ryczałt na koszty utrzymania, miesięczny dodatek podróżny (600 EUR na
każde pełne 30 dni pobytu) oraz koszty pośrednie (tylko w przypadku jednostki naukowej – do 650 EUR
miesięcznie).
Tak wyjaśnił ideę programu Staże przedstawiciel Zespołu Fundacji: Założeniem staży było wysłanie
naszego naukowca do jednostki, w której doskonaliłby swoje techniki miękkie poprzez podglądanie
umiejętności tam wykorzystywanych, udział w działaniach jednostki, które są w stanie im przybliżyć inne
metody niż te stosowane w kraju. Dlatego między innym z założenia staże miały być odbywane za
granicą.
W programie Staże zostało przeprowadzonych pięć edycji, w których udział wzięło 56 osób. Z tej
puli 38 naukowców wzięło udział w niniejszym badaniu ewaluacyjnym, co wynosi 67% wszystkich
uczestników.
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WYNIKI BADAŃ
Wykres 75. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udziału w stażu w ramach projektu SKILLS? (N=38)

0000

Jestem bardzo
niezadowolony(a)
Jestem niezadowolony(a)

8%

Nie jestem ani zadowolony(a)
ani niezadowolony(a)
Jestem zadowolony(a)
Jestem bardzo zadowolony(a)

92%

Trudno powiedzieć
Udział w stażu został bardzo pozytywnie oceniony przez wszystkich uczestników objętych
badaniem ilościowym. Aż 92% uczestników było bardzo zadowolonych z udziału w stażu, a dalsze 8%
wybrało wariant odpowiedzi „Jestem zadowolony”. Co istotne, żaden z ankietowanych nie uznał, że udział
w stażu był przyczyną niezadowolenia.
Wykres 76. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o Programie stażowym realizowanym w ramach projektu
SKILLS? (N=38)

Ze strony internetowej FNP

55%

Ze stron internetowych dedykowanych dla
przedstawicieli świata nauki

16%

Od osób, które wcześniej brały udział w projekcie
SKILLS

3%

Od współpracowników\współpracowniczek

8%

Od przełożonego\promotora

5%

Z ulotek\ materiałów promocyjnych\ e-maili
dystrybuowanych przez uczelnię

3%

Z newslettera FNP

3%

Z mediów społecznościowych

0%

Z innego źródła, jakiego?

3%

Nie pamiętam

5%
0%

20%

40%

60%
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Ponad połowa (55%) uczestników stażu dowiedziało się o nim ze strony Fundacji: Dowiedziałem
się ze strony Fundacji, którą śledzę na bieżąco. 16% respondentów wiedziało o projekcie z innych stron
internetowych zawierających informacje o programach dedykowanych dla przedstawicieli świata, 8%
uzyskało tę wiadomość od współpracowników i współpracowniczek, 5% od przełożonego, po 3% od
osób, które wcześniej brały udział w projekcie SKILLS, z newslettera Fundacji, oraz z materiałów
dystrybuowanych przez uczelnię: Nigdy wcześniej nie korzystałem ze wsparcia Fundacji i właściwie nigdy
wcześniej nie interesowałem się tym rodzajem stażu. W pewnym momencie na Uczelni zostały nam
rozesłane maile informujące o ofertach, gdzie możemy aplikować na praktyki, staże, czy stypendia
i wtedy się tym zainteresowałem.
Wśród respondentów 3% wskazało na inne źródła informacji (biuro projektów macierzystej uczelni),
a kolejne 5% wybrało wariant odpowiedzi „Nie pamiętam”.

S t r o n a | 92

Staże| Ewaluacja Projektu SKILLS
Wykres 77. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w Programie stażowym? Proszę wskazać maksymalnie
trzy czynniki motywacyjne. (N=38)
Podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie
praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania
badaniami naukowymi

53%

Podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie
praktycznych umiejętności z zakresu współpracy
interdyscyplinarnej

42%

Nawiązanie kontaktów z innymi uczonymi

39%

Dalszy rozwój kariery naukowej

37%

Możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć
we współpracy z uczonymi poznanymi podczas stażu

32%

Podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie
praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania
zespołami naukowymi

26%

Potrzeba zdobycia umiejętności

24%

Podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie
praktycznych umiejętności z zakresu komercjalizacji
wyników badań

16%

Potrzeba zdobycia i usystematyzowania wiedzy

11%

Inna motywacja, jaka?

8%

Podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie
praktycznych umiejętności z zakresu
przedsiębiorczości

3%

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w
Programie stażowym

0%

Trudno powiedzieć

0%
0%

20%

40%

60%

Czynniki motywujące uczestników do udziału w stażu były rozproszone. Najistotniejszym z nich
była potrzeba podniesienia kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi (53%). Chęć podniesienia kompetencji zawodowych i wypracowanie
praktycznych umiejętności z zakresu współpracy interdyscyplinarnej była istotna w opinii 42%
respondentów. Wśród badanych 39% wskazało na nawiązanie kontaktów z innymi uczonymi, a 37% na
dalszy rozwój kariery naukowej. Możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć we współpracy
z uczonymi poznanymi podczas stażu była istotna dla 32% uczestników. W opinii 26% respondentów
czynnikiem motywującym było podniesienie kompetencji zawodowych i uzyskanie istotnych kwalifikacji
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z zakresu komercjalizacji wyników badań, dla 24% badanych była nim potrzeba zdobycia umiejętności,
a dla 11% była to potrzeba poszerzenia i usystematyzowania wiedzy. Podniesienie kompetencji
zawodowych i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości motywowało 3%
ankietowanych. Motywację do odbycia stażu opartą na wielu czynnikach dobrze oddaje wypowiedź
jednego z uczestników: Od dawna próbowałem rozpowszechnić jeden z moich pomysłów, spotykałem się
prawie na każdym kroku z opiniami, że albo nie da się czegoś zrobić, albo, iż jest to za bardzo śmiałe.
Podczas spotkań z panią doktor, zachęcony jej pytaniami, zacząłem o tym rozmawiać. Zapewniła mnie,
że to jest bardzo dobra inicjatywa, która ma potencjał komercyjny. Pod wpływem wszystkich zmian, jakie
we mnie zaszły postanowiłem działać.
Jako dodatkowy czynnik motywacyjny uczestnicy wskazywali możliwość zdobycia doświadczenia
pracy w nowym środowisku, zainicjowanie współpracy międzynarodowej oraz uzyskanie szerszej
perspektywy odnośnie do realizowanych prac naukowych. Uczestnik ze stażem wskazał, następującą
szansę: Zapoznanie się z zagranicznym środowiskiem naukowym w celu próby przeniesienia sposobu
zarządzania badaniami naukowymi, przynajmniej częściowo, do polskiej rzeczywistości.
Tak skomentował to jeden z opiekunów stażu: To forma wymiany doświadczeń, ale też możliwość
zaobserwowania i nauczenia zachowań względem innych kultur. W zależności od tego gdzie przyjdzie
nam wyjechać.
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Wykres 78. Ocena programu stażowego (N=38)

Czy udział w Programie stażowym przyczynił się do
podniesienia Pana(i) kompetencji zawodowych?

16%

Czy udział w Programie stażowym poszerzył Pana (i) wiedzę
i umiejętności?

21%

Czy cele Programu stażowego były jasno sformułowane?

Czy wiedza i umiejętności, które zdobył(a) Pan (i) w trakcie
Programu stażowego są przydatne i potrzebne?

84%

79%

29%

71%

11%

89%

Czy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas stażu
3%
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy naukowej\zawodowej?
3%

26%

68%

Czy udział w stażu umożliwił Panu (i) podniesienie
kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi?

29%

63%

5%

Czy udział w stażu umożliwił Panu (i) podniesienie
kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych
5% 8%
umiejętności z zakresu zarządzania zespołami naukowymi?
Czy udział w stażu umożliwił Panu (i) podniesienie
kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu współpracy interdyscyplinarnej?
Czy udział w stażu umożliwił Panu (i) podniesienie
kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników badań?
Czy udział w stażu umożliwił Panu (i) podniesienie
kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości?

3%

8%

13%

29%

11% 8% 11%

Czy zaproponowane zasady finansowania stażu w
odniesieniu do kosztów utrzymania były adekwatne do 5% 11%
Pana(i) oczekiwań?

13%

3%

55%

13%

16% 3%

3%

76%

29%

37%

3%

34%

29%

8%

29%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

42%
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Ocena stażu, podobnie jak w odniesieniu do pozostałych modułów projektu SKILLS, w opinii jego
uczestników jest zdecydowanie pozytywna. Ankietowani wybierali przychylne odpowiedzi („Raczej tak”,
„Zdecydowanie tak”), a wariant wskazujący na ocenę ambiwalentną („Ani tak, ani nie”) czy brak zdania
(„Trudno powiedzieć”) - wybierane były sporadycznie.
Według wszystkich ankietowanych cele stażu były jasno określone. 71% respondentów wybrało
odpowiedź „Zdecydowanie tak”. Jest to interesujące w kontekście opinii i wniosków formułowanych przez
przedstawicieli Zespołu Fundacji, jak i członków komisji dokonującej wyboru stażystów, którzy zauważyli,
że wielu kandydatów, nie zrozumiało celu, jakim miało być ponoszenie kompetencji miękkich
i utożsamiało staż w projekcie SKILLS z praktykami badawczymi. Oddają to dobrze wypowiedzi
przedstawicieli Zespołu Fundacji:
- Problem, który się pojawił, to taki, że w swoim założeniu staże nie mogły finansować prac badawczych,
bo wtedy byłyby one badawcze. Oczywiście dopuszczaliśmy w pewnym stopniu pewne działania
naukowe, ponieważ minimalny wymiar stażu wynosił 30 godzin tygodniowo przez sześć miesięcy, więc
bufor czasowy pozostawał i na przykład przez dwie godziny dziennie, można było prowadzić badania, ale
już na własną rękę. My tego nie finansowaliśmy.
- Nieporozumienie wynikało zapewne z tego, że podobnych staży dla naukowców nie ma, wszystkie mają
charakter badawczy I to mogło wprowadzić pewne niejasności. Dla niektórych nie było oczywiste, że
w trakcie wyjazdu doskonalą jedynie techniki miękkie, w związku z tym większość wniosków, zwłaszcza
w pierwszej edycji, były wnioskami stricte badawczymi. Poza tym ze względu na charakter otwarty nie
istniał wymóg wcześniejszego uczestnictwa w żadnym szkoleniu, dlatego wniosków było bardzo dużo,
zwłaszcza w pierwszej edycji – ich jakość i poziom były bardzo słabe.
Interesujące wyjaśnienie tej sytuacji zaproponowała członkini Komisji rekrutującej uczestników stażu:
Myślę, że czynnikiem problematycznym może być system grantowy w Polsce, będący w tej chwili na tyle
ubogi, iż współczynnik sukcesu we wszystkich znanych mi programach jest dość mizerny, więc może
ludzie po prostu szukają możliwości realizacji badań, gdzie się da, nawet jeżeli nie są one idealnie
dostosowane względem profilu. Bardzo widoczne było to, iż osoby nie chcą doskonalić się w technikach
miękkich, tylko szukają możliwości wyjazdowej, żeby na przykład, zawrzeć nowe znajomości i robią to na
możliwie wszystkie sposoby, najmniej u absolwentów uczelni medycznych - lekarzy oraz przedstawicieli
innych dyscyplin, którzy chcieli z lekarzami współpracować.
Zdaniem wszystkich uczestników, udział w stażu poszerzył ich wiedzę i umiejętności, które są
przydatne i potrzebne, a także przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych. Warto
zaznaczyć, że odsetek osób, które wybrały tu wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, jest bardzo wysoki
i sięga 80-90%. Cenna wydaje się tu ocena opiekuna stażu: Mój stażysta wiele się nauczył. Uważam, że
to ważne, bo ja takiego wsparcia nie miałem. Mnie nikt nie instruował jak pisać, jaka jest metodologia. Do
wszystkiego doszedłem sam.
Na pytanie „Czy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas Programu stażowego wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy naukowej/zawodowej?” blisko 70% ankietowanych odpowiedziało „Zdecydowanie
tak”, niespełna 1/3 „Raczej tak”, a po 3% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”
oraz „Raczej nie”. Dobrze ilustruje to wypowiedź jednego z uczestników: Uważam, że było warto wziąć
udział w stażu. Przede wszystkim było to dla mnie nabycie takich umiejętności miękkich. Gdybym
pojechał przeprowadzać konkretne badania, oprócz wyników nic bym nie zrobił więcej. Tutaj natomiast
byłem traktowany jako pracownik konkretnej uczelni, poznając sposób pracy. To było dla mnie bardzo
wartościowe, ponieważ Szwedzi zupełnie inaczej podchodzą do wielu spraw. Obserwowanie ich stosunku
względem ludzi, realizacji projektu traktuję jako inspirację i wartość.
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Również istotna jest uwaga jednego z przełożonych uczestnika stażu: Stwierdzam, że jest to bardzo
udana propozycja i bardzo dobry program. Daje on możliwości w zdobyciu umiejętności miękkich, o jakich
kilkanaście lat temu mogliśmy tylko pomarzyć. Wyjazdy umożliwiają nawiązanie kontaktów oraz
uzyskania wsparcia naukowego.
Badanie wykazało, że udział w programie stażowym umożliwił jego uczestnikom (60%)
podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności nie tylko z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi, ale i kierowania zespołami. 1/3 badanych odpowiedziało „Raczej
tak”. Ilustruje to wypowiedź jednej ze stażystek: Najważniejsze było zarządzanie badaniami naukowymi.
Współpracownicy z Niemiec byli bardzo życzliwi i pomocni. Udostępniono mi laboratorium (właściwie na
wyłączność) wraz z potrzebnym sprzętem.
Uzupełnieniem powyższej opinii jest zdanie jednego z opiekunów: Mój stażysta zobaczył inny wymiar
współpracy. Od razu został potraktowany jak członek zespołu, dostał swój gabinet. Jego zadaniem było
nawiązywanie kontaktów, jednak współpraca okazała się na tyle korzystna, że przy okazji zyskał o wiele
więcej.
Wypada podkreślić, iż udział w Programie stażowym umożliwił 90% ankietowanym zdobycie kompetencji
zawodowych i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu współpracy interdyscyplinarnej. Rolę
w obszarze podnoszenia kompetencji opisał jeden z opiekunów: Praktykant został wystawiony na
samodzielną próbę radzenia sobie w różnych warunkach. Co nie znaczy, że nie starałem się mu pomóc,
podsuwając niekiedy kontakty do właściwych osób lub kierując w stronę istotnych organizacji czy grup.
Jeżeli chodzi o wpływ stażu na podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości, to zebrane wyniki były
bardzo zróżnicowane, a odsetek odpowiedzi negatywnych oraz ambiwalentnych sięgał 20 punktów
procentowych. W badaniu jakościowym wątek był eksponowany bardzo pozytywnie. Tak odniósł się do
tej kwestii opiekun stażu: Mój stażysta sam zaproponował, żeby przyjrzeć się bliżej współpracy uczelni
z przemysłem, w jaki sposób dokonuje się transferu naukowych wyników do przemysłu. Szwecja, jeżeli
o to chodzi, moim zdaniem, jest wzorcowym krajem i mógł tu wiele skorzystać.
Co istotne, uczestnicy jakościowej części badania podkreślali, że udział w stażu zapoczątkował
ich współpracę w przestrzeni międzynarodowej oraz sieciowanie, które może mieć długofalową
perspektywę. Warto przytoczyć tu wypowiedzi dwójki stażystów:
- Liczę, że te kontakty bardzo przydadzą się w przyszłości i zaprocentują. W Szwecji to sieciowanie jest
ważne i istotne, oni ciągle organizują spotkania i dyskutują na tematy związane z projektami i tam ludzie
muszą współpracować ze sobą ściśle i w skoordynowany sposób.
- W ramach mojego stażu w Berlinie udało się nawiązać z Niemcami współpracę. Porozumienie
o współdziałaniu jest już w przygotowaniu po stronie niemieckiej. A co najważniejsze to wszystko wyszło
z inicjatywy zespołu z Berlina. Są bardzo zainteresowani wschodem i projektami tu istniejącymi. Jesteśmy
w ciągłym kontakcie, ponieważ chcą również rozszerzyć współpracę, biorąc pod uwagę Politechnikę
Warszawską. Poza tym mam zaproszenie do nich w przyszłym roku, ponieważ chcą to sfinansować w
całości, więc jest duża szansa, żeby coś ciekawego z tego wyszło.
Tak kwestię nawiązywania nowych relacji skomentował z kolei opiekun jednego ze stażystów: To się
dzieje. My cały czas współpracujemy. Networking tworzy podstawę tej współpracy. Mój stażysta poprzez
zaangażowanie w duży projekt stał się częścią międzynarodowej sieci, którą tworzy 26 instytucji
badawczych.
„Czy zaproponowane zasady finansowania stażu w odniesieniu do kosztów utrzymania były
adekwatne do Pana(i) oczekiwań?” - 42% respondentów wybrało odpowiedź „Zdecydowanie tak”, a 29%
wariant „Raczej tak”. 13% badanych zaznaczyło „Ani tak, ani nie”, a łącznie 16% oceniło ten czynnik
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negatywnie. Warto tu odnieść się do zarekomendowanych w toku badania propozycji zmian dotyczących
finansowania, sformułowanych przez przedstawiciela Zespołu Fundacji: Na pewno zwiększyłbym kontrolę
poprzez wypłacanie środków w podwyższonej liczbie transz. Przypływ bardzo dużej kwoty pieniędzy,
przed rozpoczęciem realizacji stażu na konto prywatne niesie za sobą procent ryzyka skrócenia czasu
trwania stażu i wygospodarowania jakiejś części funduszu. W sytuacji, kiedy nie podpisujemy żadnej
umowy z opiekunem, właściwie wszystko dzieje się bez kontroli. Mniejsze transze wypłacane
sukcesywnie w trakcie stażu zmniejszałyby w jakimś stopniu pokusy.
Wykres 79. Proszę zaznaczyć ile miesięcy trwał Pana(i) staż (N=38)
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Według regulaminu staż był realizowany w okresie trwającym do pół roku. 1/3 praktykantów
zamknęła realizację działań w czasie dwóch miesięcy. Dla 1/5 uczestników staż trwał odpowiednio pięć
i sześć miesięcy. Po 13% uczestników zakończyło zadanie podczas trzech lub czterech miesięcy. Tylko
5% respondentów wykonała plan w ciągu miesiąca. Podkreślano, że elastyczność w odniesieniu do
przewidywanych długości stażu była korzystna z uwagi na zobowiązania naukowe i zawodowe w kraju,
a także konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni oraz kontynuację wcześniej
rozpoczętych projektów.
Wykres 80. Czy zaproponowany czas trwania stażu (nie dłuższy niż 6 miesięcy) był adekwatny do Pana(i)
oczekiwań? (N=38)
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Zdaniem blisko 70% respondentów zaproponowany czas trwania stażu był adekwatny do oczekiwań.
1/3 badanych stwierdziła, że był on za krótki, a 5% uznało, że zdecydowanie za krótki.
Wykres 81. Czy dzięki uczestnictwu w Programie stażowym wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia na swoim
stanowisku pracy? (N=38)
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Ponad 70% badanych zadeklarowało, że dzięki uczestnictwu w stażu wprowadziło usprawnienia
na swoim stanowisku pracy, przy czym aż 37% z nich wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”,
a ponad 1/3 „Raczej tak”. Uczestnicy jakościowej części badana podkreślali, że ocena tego wpływu jest
trudna z uwagi na fakt, iż zakończyli oni staże tuż przed udziałem w pomiarze.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wypowiedzi dwóch osób – przełożonego stażysty
w Polsce oraz opiekuna stażu z zagranicznej uczelni. Rzucają one światło na kwestię rozwoju
naukowego, ale też aspekt podporządkowania w polskim systemie nauki oraz hamowanie aspiracji
młodych naukowców. Deklarowana ocena przełożonego była wręcz entuzjastyczna: W Polsce
z zewnętrznym światem kontaktują się na ogół osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych albo
przynajmniej na dosyć wysokich szczeblach w hierarchii uczelnianej. To jest niewielka grupa osób, która
próbuje coś robić, mając inne obowiązki i przeniesienie takich starań na poziom młodych ludzi jest jak
najbardziej skuteczne. Oni są gotowi na różne pomysły – to poszerza bazę kontaktów.
W tym kontekście ważny jest komentarz opiekuna stażu, co istotne osoby, która swoją karierę naukową
rozpoczęła jeszcze w Polsce: Część polskich profesorów czuje się zagrożona, ponieważ młode osoby
wracając, wprowadzają jakieś nowości, zaczynają uważać, że są członkami grupy. Tutaj w Polsce
doktoranci stanowią wartość zbędną. Taka była uwaga mojego stażysty po powrocie, który za granicą
czuł się bardziej dowartościowany aniżeli we własnym kraju.
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Wykres 82. Obszary, w których uczestnicy programu stażowego wprowadzili usprawnienia (N=23)
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Blisko 2/3 uczestników programu stażowego, którzy wprowadzili usprawnienia w swoich
miejscach pracy, podkreślało, że udało im się rozwinąć nowe metody zarządzania zespołem badawczym.
Dzięki stażowi nauczyli się skuteczniejszego delegowania zadań, usprawnili przepływ informacji, a także
stosuję nowe metody komunikacji. Jak podkreśla respondent: Całkowicie zreorganizowałem styl pracy
w jednostce, kładąc większy nacisk na pracę zadaniową, a nie czasową (na akord). Dzięki możliwości
odbycia stażu moja pozycja w jednostce wzrosła, przez co znacznie łatwiej jest mi proponować
i wprowadzać zmiany. Zawsze mogę skorzystać ze sprawdzonego argumentu, iż w taki sposób są
delegowane zadnia oraz rozwiązywane problemy w Cambridge.
Usprawnienia z zakresu zarządzania czasem pracy i badaniami wskazało 39% badanych.
W porównaniu do okresu przed stażem stosują teraz szczegółowe planowanie zadań oraz monitorowanie
ich realizacji, lepiej planują prace naukowe, wyznaczają konkretne cele oraz szacują ryzyko projektów.
Stażyści twierdzili, że rozwijają w większym stopniu badania interdyscyplinarne (30% respondentów) oraz
projekty międzynarodowe (26%). Doświadczenia wyniesione ze stażu uświadomiły uczestnikom, że
istotna jest współpraca z innymi naukowcami spoza własnej dziedziny naukowej oraz własnego kraju.
Dzięki temu możliwe jest zdobycie szerszej perspektywy i przeprowadzenie bardziej innowacyjnych
badań.
Ponad 1/5 badanych stwierdziła, że staż pokazał im, jak istotne jest planowanie badań
naukowych pod kątem ich późniejszego zastosowania. Trafnie opisują to następujące słowa uczestnika:
Każde nowe doświadczenie, każdy nowy projekt planuje pod kątem jego praktycznego wykorzystania
w przyszłości. Zastanawiam się, czy koncepcja ma praktyczny potencjał, czy istnieje potrzeba na rynku,
aby w ogóle zajmować się danym tematem, czy może jest już wiele bardzo dobrych alternatyw i nie
potrzeba szukać kolejnej? Patrzę teraz na projekty nie tylko jako naukowiec, ale jako członek
społeczeństwa, przyszły klient oraz przedsiębiorca.
Dodatkowymi usprawnieniami wprowadzonymi przez stażystów był rozwój metodologii naukowej
(poprzez zastosowanie nowych narzędzi badawczych oraz nacisk na większą rzetelność prowadzonych
badań), a także dostrzeżenie i podjęcia zadań związanych z popularyzacją nauki. W tym ostatnim
zakresie respondenci wskazali, że prowadzą większą liczbę wykładów otwartych, starają się prezentować
wyniki badań w ciekawej formie oraz organizują zajęcia dla studentów w różnorodny sposób.
Powyższe wnioski wskazują na to, że program stażowy pozwolił na osiągnięcie celu, jaki zdaniem
członka Komisji dokonującej wyboru stażystów przyświecał: Założeniem Fundacji nie było inwestowanie
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w człowieka, który po powrocie zatrzyma zdobytą wiedzę jedynie dla siebie. Chcieliśmy, aby przekazywał
ją dalej.
Wykres 83. Ocena organizacji stażu (N=38)
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Warto zauważyć, że uczestnicy stażu, który wzięli udział w badaniu, bardzo pozytywnie ocenili
wszystkie organizacyjne aspekty staży. Merytoryczne przygotowanie opiekuna 87% badanych oceniło
7, gdzie w skali 1 było oceną najniższą, a 7 najwyższa. Kolejne 8% oszacowało to przygotowanie na 6,
a po 3% na 5 i 3. Zaangażowanie opiekuna stażu we współpracę na 7 oceniło 79% badanych, 13% na 6,
3% na 4 a 5% na 3. Realizacja planu stażu uzyskała notę 7 od 68% respondentów, a 26% oceniło ją na
6. Dostępność opiekuna stażu otrzymała 66% najwyższych ocen, 18% oceniło ten aspekt na 6, a 11% na
5. Jeśli chodzi o organizacyjne przygotowanie instytucji przyjmującej na staż - 71% uczestników
zrecenzowało je na 7, 21% - 6, 3% - 5, a 5% - 4.
Należy tym kontekście przytoczyć bardzo wartościowe spostrzeżenie jednego z opiekunów stażu: Nie
otrzymałem od Fundacji żadnych wytycznych, żadnej instrukcji co mam robić. Działałem spontanicznie,
na bazie swojego doświadczenia. Ponieważ byłem od początku zaangażowany w aplikację swojego
stażysty, wiedziałem, o co chodzi. Jak jest w innych przypadkach nie wiem. Istotne jest, aby stażysta
zdawał sobie sprawę z tego, że on ma być stroną inicjującą, a ja jestem tylko kimś, kto w razie potrzeby
pokieruje i podpowie. Zrozumienie tej prostej zależności jest podstawą. W Polsce opiekun prowadzi za
rękę, tymczasem za granicą stażysta musi być samodzielny. W Szwecji nie ma hierarchii. Każdy
z pracowników jest traktowany na równi, co oczywiście sprawia, że nie chcemy tego pokładanego w nas
zaufania zawieść.
Wykres 84. Czy uważa Pan(i), że model stażu zaproponowany w Programie stażowym był efektywny? (N=38)
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Wszyscy uczestnicy badania pozytywnie odnieśli się także do kwestii efektywności formuły stażu,
zaproponowanej w ramach projektu SKILLS. W opinii 63% uczestników model ten był zdecydowanie
efektywny, a zdaniem 37% był on raczej efektywny. Oddaje to wypowiedź jednego z przełożonych
stażystów: To jest wspaniały pomysł, godny jak najszerszego rozpowszechnienia. Mój kolega wrócił
bardzo zadowolony, sądząc po rozmowie z nim.
Wykres 85. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru uczestników biorących udział w Programie
stażowym była klarowna i przejrzysta? (N=38)
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Ponad 90% uczestników oceniło procedurę wyboru uczestników stażu jako klarowną i pozytywną:
Przedstawienie i forma tego procesu aplikacji była w pełni zrozumiała.
Warto jednak zaznaczyć, że 8% ankietowanych stwierdziło, że zasady wyboru uczestników Programu
stażowego nie były wystarczająco sformułowane. Ich niezadowolenie budzą przede wszystkim kryteria
stosowane na II etapie kwalifikacji, a więc rozmowie z komisją. Według słów jednego z beneficjentów:
O ile w pierwszym etapie można było przeczytać opinie recenzentów, o tyle kryteria oceniania podczas
drugiego etapu (rozmowa z komisją) są całkowicie niejasne. Dodatkowo zdaniem uczestników, każda
z osób aplikujących powinna uzyskać uzasadnienie decyzji podjętej przez Fundację, co pozwoliłoby na
uniknięcie wszelkich niedomówień i wątpliwości.
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Wykres 86. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru osób uczestniczących w Programie stażowym
pozwoliła na wybór najlepszych uczestników? (N=38)
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Zdaniem jednego z uczestników kryteria formalne, jakie musiała spełniać osoba ubiegająca się
o udział w projekcie stażowym, nie były fortunnie dobrane. Jego zdaniem: Wyłączenie badaczy nie
posiadających etatu skutkuje ograniczeniem puli osób. Dodatkowo zmniejsza to poziom rywalizacji
pomiędzy kandydatami. Pośrednio utrwala to praktyki nepotyczno-towarzyskie, gdzie dostęp do rozwoju
kariery naukowej mają jedynie już uprzywilejowani.
Warto zwrócić uwagę na zastrzeżenia i uwagi członków Komisji konkursowej, które dotyczą procedury
wyboru uczestników, w kontekście zdecydowanie niższego (niż w pozostałych modułach projektu
SKILLS) poziomu przygotowania oraz jakości dorobku kandydatów:
- Uczestniczyłam we wszystkich edycjach tego programu i w pierwszej było sporo osób przypadkowych,
natomiast później, zwłaszcza na etapie rozmów każdy na ogół wiedział, czego oczekuje. W ostatecznych
decyzjach braliśmy pod uwagę różne czynniki, jednak staraliśmy się promować osoby, które szukały
najlepszych nowych ośrodków. Czasami okazywało się w poszczególnych edycjach, że takich idealnych
kandydatów było na tyle niewielu, że dawaliśmy szansę innym. Braliśmy, na przykład, pod uwagę takie
elementy czy kandydat skorzysta, w zakresie związanym z kierunkiem programu. Jeżeli tak było,
przyznawaliśmy staże oraz stypendia. Nie ukrywam jednak, iż trudność wyboru była, zwłaszcza na
początku, bardzo duża. W kolejnych edycjach było lepiej, ale myślę, że to już była zasługa pracowników
Fundacji, którzy taka akcję informacyjną po pierwszej edycji bardzo zintensyfikowali. W jakimś jednak
stopniu problem pozostał.
- Zgłaszali się zarówno bardzo niedoświadczeni, młodzi doktoranci, jak i naukowcy z dużym dorobkiem,
chcący jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę. Bardzo często mieliśmy wiele obaw, czy stawiamy na
właściwych ludzi. Młody doktorant powinien najpierw wziąć udział w jakimś szkoleniu w Polsce.
Wysyłanie go za granicę na szkolenie w zakresie technik miękkich jest nieporozumieniem i szkoda na to
pieniędzy. W moim odczuciu o staże powinny się ubiegać osoby, które mają już dorobek naukowy i mają
jasno nakreśloną koncepcję kolejnych celów do osiągnięcia.
Tak problem ten skomentował przedstawiciel Fundacji: Wydawało nam się, że tego rodzaju staże są
potrzebne i nie zmieniliśmy zdania, z tym że grupa docelowa, dla której mogły się przydać była zbyt mała.
Prawie wszystkie wnioski dostosowywano. Na bieżąco pomagaliśmy w zrozumieniu, o co chodzi w tym
programie.
W związku z problemem zauważonego przez przedstawicieli Zespołu Fundacji, jak i członków
komisji rekrutującej uczestników staży, niższego aniżeli w pozostałych modułach projektu SKILLS
poziomu kandydatów pojawiły się rekomendacje zmian w zakresie formuły programy stażowego.
Podsumował to jeden z opiekunów stażu: Uważam, że jeżeli Fundacja chce uzyskać lepsze wyniki,
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powinna bardziej zainwestować w przygotowanie ludzi, aby sprawdzić, czy się nadają i żeby ukazać im tę
potrzebę wyjazdu i do tego umiejętnie zachęcić. Po dokonaniu pierwszej selekcji merytorycznej
organizowałbym warsztaty, które pozwoliłyby na ewaluację w zakresie zdolności interpersonalnych.
W Polsce w ogóle nie ma takich zajęć komunikacyjnych, czego przykładem są, chociażby studenci
medycyny, gdzie po studiach lekarze nie potrafią z pacjentem rozmawiać. Ważne jest to, by warsztaty
były prowadzone poważnie, a nie były pretekstem do kolejnych spotkań integracyjnych i zabawowych.
Warta zauważenia jest też zmiana zaproponowana przez przedstawiciela Zespołu Fundacji: Dobrym
rozwiązaniem byłaby rozmowa z każdym aplikującym na samym początku procedury aplikacyjnej.
W sytuacji, kiedy nie ma rozpisanego odgórnie narzuconego planu, trzeba zweryfikować stopień
doświadczenia i ocenić kandydata.
Wykres 87. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o Programie stażowym? (N=38)
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Realizacji staży, podobnie jak i pozostałych modułów projektu SKILLS sprzyjała jakość
współpracy uczestników z przedstawicielami Zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyniki badania
ilościowego potwierdzają ten fakt. 68% ankietowanych odpowiedziało „Zdecydowanie tak” na pytanie
„Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne
informacje o Programie stażowym?”. Dalsze 26% respondentów wybrało wariant „Raczej tak”. Wypada
jednak zauważyć, że 5% badanych wybrało odpowiedź „Raczej nie”. Uczestnicy jakościowej części
badania podkreślali znaczenie dobrej komunikacji i dostępności członków Zespołu Fundacji.
Wykres 88. Czy informacje dotyczące Programu stażowego były podane w przejrzysty sposób? (N=38)
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W opinii 97% respondentów informacje dotyczące programu stażowego były podane
w przejrzysty sposób. Tylko 3% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.
Wykres 89. Czy udział w Programie stażowym wpłynął, może wpłynąć pozytywnie na Pana(i) rozwój naukowy
lub karierę? (N=38)
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Wszyscy respondenci uznali, że udział w stażu wpłynął lub może wpłynąć pozytywnie na ich
rozwój naukowy albo karierę, przy czym 82% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „Zdecydowanie tak”.
Uczestnicy jakościowej części badania jednoznacznie podkreślali ogromne znaczenie stażu i jego wpływ
na ich rozwój, zarówno zawodowy, jak i naukowy. W podobnym tonie wypowiadali się także opiekunowie
oraz przełożeni stażystów.
Wykres 90. Czy udział w stażu był odpowiedni z punktu widzenia Pana(i) rozwoju naukowego?
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89% respondentów uznało, że udział w stażu był zdecydowanie odpowiedni z punktu widzenia
ich rozwoju naukowego. W tym obszarze 8% badanych wybrało wariant „Raczej tak”, a 3% odpowiedź
„Raczej nie”. Istotna w tym kontekście jest wypowiedź jednego z członków Komisji dokonującej wyboru
stażystów: Jestem zwolennikiem rozwiązania, że nie powinny wyjeżdżać osoby, które wcześniej nie
przeszły odpowiedniego szkolenia w tym zakresie, w związku z którym chcą wyjechać za granicę. To
sprawia, że na stażu zagranicznym nikt nie marnuje czasu w kwestiach zupełnie podstawowych
i fundamentalnych. Uczestnictwo w krajowym szkoleniu może zweryfikować cele i niektórzy stwierdzą, że
zupełnie nie o to im chodziło. Inni po przeszkoleniu mogą przekonać się, jak to wygląda w praktyce,
w grupie badawczej. Wtedy wzrosłaby efektywność, nawet, jeśli ten model okazałby się mniej korzystny
finansowo.
Wykres 91. Czy udziału w Programie stażowym miał lub ma wpływ na Pana(i) instytucję macierzystą? (N=38)
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Odpowiedzi na pytanie „Czy udziału w Programie stażowym miał/ma wpływ na Pana(i) instytucję
macierzystą?” nie były jednoznaczne. 16% respondentów wybrało wariant „Zdecydowanie tak”, a 34%
„Raczej tak”. 21% ankietowanych odpowiedziało na to pytanie „Raczej nie”, natomiast 5% „Zdecydowanie
nie”. 24% uczestników zaznaczyło odpowiedź „Trudno powiedzieć”. Istotny w tym kontekście jest bardzo
pozytywny komentarz przedstawiciela Zespołu Fundacji: W trakcie takiego wyjazdu nawiązuje się
znajomości i współpracę. Jest to pewna zaleta również dla obecnych tutaj w Polsce opiekunów czy
promotorów. Wiedzę zdobytą za granicą stażyści muszą umiejętnie wykorzystać, zwłaszcza jeśli są
samodzielnymi pracownikami naukowymi. Z czasem być może przełoży się to na poziom wydziału.
Młodsi, mimo że nie działają niezależnie, w raportach wskazują bardzo ambitne cele, więc miejmy
nadzieję, że będą dążyć do tego, aby je wdrożyć.
Wykres 92. Obszary, w których program stażowy wpłynął na instytucje macierzyste uczestników (N=19)
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Blisko 3/4 osób, które stwierdziły, że projekt stażowy miał wpływ na ich instytucje macierzyste,
zmianę widziały w nawiązaniu szerszej współpracy międzynarodowej, najczęściej z instytucjami, na
których byli przyjęci. Jako formę kooperacji wskazywano wspólne przygotowanie publikacji, aplikowanie
o granty, udział w organizowanych konferencjach oraz realizacja badań.
Uczestnicy stażu starają się przekazywać zdobytą wiedzę dla swoich współpracowników. Przekłada się to
najczęściej na zmiany w zarządzaniu zespołem badawczym, jak i planowaniu badań. Warto zacytować
tutaj opinie dwóch naukowców. Jeden z nich w następujący sposób definiuje zmianę na uczelni: Jestem
obecnie inicjatorem małych zmian na Wydziale, które po pewnym czasie wpłyną na poglądy pracowników
dotyczące współpracy interdyscyplinarnej, otwartości, dyskusji oraz umiejętnym zarządzaniu badaniami
naukowymi. Dowodem tego jest moja współpraca wraz z innym Zakładem w ramach Wydziału, który
otworzył się na współpracę interdyscyplinarną. Drugi wpływ na swoich kolegów deklaruje tymi słowami:
Naukowcy mogli się dowiedzieć o nowym sposobie rozwoju, gdyż częstym problemem na mojej
macierzystej uczelni są fundusze. Dodatkowo, dzięki mojemu wyjazdowi mogłam przedstawić swoim
kolegom, w jaki sposób pracuje się gdzie indziej, jak można współpracować między sobą oraz
komercjalizować wyniki badań.
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Ponadto zdaniem beneficjentów projektu staż umożliwił im poszerzenie horyzontów w myśleniu o swojej
roli jako naukowca. Inicjują dodatkowe działania, które do tej pory uważali za związane z pracą naukową:
Poza aspektem stricte merytorycznym i wiedzą praktyczną, którą mogę się dzielić po powrocie na
Uczelnię, bardzo ważnym aspektem jest element motywacyjny dla innych. Dzięki stażowi udało się
wprowadzić bardzo pozytywne nawyki takie jak cotygodniowe spotkania Journal Club, na których
prezentowane są aktualne problemy naukowe, zapraszani są ludzie z biznesu, nauki itp. Szkoda tylko, że
to, co na świecie jest standardem, u nas nadal uchodzi za nowość. Dzięki takim wyjazdom jest coraz
lepiej.
Wykres 93. Czy Pana(i) zdaniem Program stażowy w ramach projektu SKILLS jest unikalny (nie ma
dostępnych innych tego typu programów w Polsce)? (N=38)
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Program stażowy jako unikalne rozwiązanie oceniło 87% respondentów, przy czym blisko połowa
z nich określiła go jako zdecydowanie unikalny. Natomiast 8% beneficjentów stwierdziło, iż jest on
podobny do innych tego typu programów dostępnych na rynku. Jedynie 5% ankietowanych nie miało
w tej sprawie zdania.
O unikalności programu stażowego świadczy także oparcie go na zaufaniu pomiędzy Fundacją a stażystą
oraz opiekunem stażu i beneficjentem, co wynika z ograniczenia do minimum formalizacji i zniesieniem
kontroli ze strony Fundacji nad przebiegiem stażu. Tak ujął to przedstawiciel Zespołu Fundacji: Program
stażowy ma specyficzną konstrukcję, ponieważ opiera się ona na zaufaniu między nami. Nie mamy zbyt
dużej kontroli nad stażystami, a współpraca odbywa się na zasadzie umowy i pełnej uczciwości.
Wiarygodność spełnionych wymogów i ustaleń ma nam zapewnić jedynie składany raport, który jest
podpisywany przez stażystę i jego opiekuna stażu.
Wykres 94. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) udział w tego typu programie swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska naukowego? (N=38)
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Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym, rekomendowaliby udział
w programie stażowym swoim koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego. Aż 92% ankietowanych
wybrało tu wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”. W toku jakościowej części badania opinie
formułowane w tym zakresie były również jednoznacznie pozytywne.
Wykres 95. Mocne strony programu stażowego wskazywane przez uczestników (N=38)
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Najczęściej wskazywaną przez uczestników (76%) zaletą staży była elastyczność całego
programu. Doceniono szczególnie możliwość wyboru jednostki naukowej, w której realizowany był staż
oraz wskazania opiekuna stażu. Jeden z badanych podsumował to w następujący sposób: Dowolność
wyboru uczelni, na jaką można się udać i opiekuna stażowego bez konieczności szukania osoby
z tytułem profesora oraz możliwość napisania projektu, który nie jest koniecznie związany
z zainteresowaniami, posiadanymi podczas studiów doktoranckich (tylko z nowymi, po uzyskaniu stopnia
doktora). Dodatkowo chwalono projekt za możliwość realizacji stażu na indywidualnych warunkach,
dopasowanych do potrzeb pojedynczego uczestnika. Tak opisuje tę zaletę uczestnik: Duża swoboda
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w konstruowaniu planu stażu, a tym samym możliwość zdobycia wielu umiejętności i to dokładnie tych,
które nas interesują i które będę nam potrzebne do rozwoju kariery w przyszłości.
Wiele osób (39%) wskazało, jako mocną stronę stażu, jego zasady i warunki finansowania. W tym
zakresie najczęściej chwalono program za odpowiednio wysokie stypendium, które pozwoliło na
bezproblemowe funkcjonowanie za granicą. O 10 p.p. mniej badanych, jako walor stażu, uznało
możliwość rozwoju zawodowego. Wynika to z szansy na szkolenie umiejętności miękkich, podniesienie
kompetencji naukowych, zwiększenie współpracy interdyscyplinarnych, zdobycie wiedzy z zakresu
zarządzania zespołami badawczymi oraz nabycie doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku.
Punkt ten podsumowuje dobrze jeden z badanych: Rozwój pracowników naukowych ukierunkowany na
komercjalizację wyników badań i zarządzanie zespołem oraz współpracę interdyscyplinarną,
umożliwiający podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez naukowców w tych obszarach.
Zwiększenie świadomości naukowców jak skutecznie realizować projekty oraz dążenie do przełożenia
niektórych wzorców i modelu postępowania zaobserwowanych podczas stażu w jednostce zagranicznej
do aktywności w macierzystych instytucjach krajowych.
Co czwarty ankietyzowany (24%) zwrócił uwagę na procedurę wyboru uczestników Programu. Była ona
chwalona za obiektywną procedurę, profesjonalny przebieg, prostotę, szybkość. Również
|1/4 respondentów aprobatą obdarzyła czas trwania stażu. Opcja wyboru długości wyjazdu umożliwiła
dopasowanie go do indywidualnych potrzeb uczestników.
Za mocną stroną staży 18% naukowców uznało współpracę z koordynatorami oraz łatwy system
rozliczenia. W tym pierwszym aspekcie uczestnicy docenili otwartość pracowników Fundacji na nowe
propozycje i pomysły, sprawną i szybką komunikację, ich profesjonalizm, a także chęć pomocy
w sytuacjach problemowych. W zakresie drugiego punktu podkreślono małe zbiurokratyzowanie
programu oraz prosty system sprawozdawczy. Dzięki temu według słów jednego z uczestników można
było zwiększyć efektywność pobytu za granicą: Możliwość wydatkowania finansowania na cele, które
uczestnicy uznają za adekwatne (dzięki temu można się skupić na realizacji stażu i jak najpełniejszym
skorzystaniu z niego, a nie na kwestiach finansowych).
Niewiele mniej badanych (16%) zwróciło uwagę na przejrzysty i prosty regulamin programu. Podkreślono
sprecyzowane cele projektu, klarowne warunki pobytu wyjazdu zagranicznego oraz brak zbędnej
biurokratyzacji.
Wykres 96. Słabe strony programu stażowego wskazywane przez uczestników (N=38)
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Omawiając słabe strony programu stażowego warto zaznaczyć, że prawie 1/3 uczestników (32%)
stwierdziła, że staże organizowane w ramach projektu SKILLS nie posiadały żadnych wad. Z pewnością
należy to sklasyfikować jako bardzo dobrą ocenę programu. Tak samo, jak przy innych analizowanych
działaniach, również tutaj zdaniem badanych pojawiły się pewne niedociągnięcia. Wśród pytanych 18%
wskazało na zbyt niski poziom finansowania. Według uczestników pula środków przyznana im w ramach
stażu była niewystarczająca, w związku z czym musieli pokrywać koszty wyjazdu częściowo z własnych
środków. Zwracano uwagę, że koszty życia różnią się nie tylko pomiędzy krajami, ale też między
poszczególnymi regionami w obrębie jednego państwa. Tym samym stypendium dla jednych osób mogło
wydawać się bardzo wysokie, dla innych było zaś ono niewystarczające. Niezadowolenie budził również
sposób przekazywania środków kosztów pośrednich dla instytucji przyjmującej (przez prywatne konto
stażysty). Dodatkowo dwóch uczestników miało kłopoty z rozliczeniem projektu, szczególne
problematyczne były koszty pośrednie: Dużo problemów sprawiła mi także kwestia rozliczenia kosztów
pośrednich. Uczelnia przyjmująca nie była stroną umowy, w związku z czym nie miała podstaw do
zaksięgowania wpłaty (tym bardziej wpłaty ode mnie, a nie FNP).
Tyle samo badanych (18%) wskazało na inne trudności związane z finansowaniem. Wśród nich można
wymienić: wypłatę środków w złotówkach, a nie w euro, co powoduje wysokie koszty wymiany walutowej:
Wypłata gotówki następowała stosunkowo późno, w związku z czym część wydatków trzeba było ponieść
na początku z własnej kieszeni, a niestety niektórzy nie mieli takiej możliwości.
Dla 18% respondentów niezrozumiałe były kwestie związane z procesem rekrutacji na staż. Tak
samo, jak przy innych programach wątpliwości budził brak jawności kryteriów, według których komisja
oceniała przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz brak uzasadnienia w przypadku odrzucenia wniosku.
Ponadto badani wskazywali brak wysokiej klasy ekspertów międzynarodowych w procesie selekcji oraz
niejasną, elektroniczną obsługę wniosków (m.in. brak potwierdzenia e-mail złożenia wniosku oraz
instrukcji rozliczenia wniosku). Dodatkowo uczestnicy zwrócili uwagę na grupę docelową, dla której
przeznaczone były staże. Zdaniem jednego z badanych: niektóre cele stażu wydają się stworzone
bardziej dla naukowców o profilu nauk ścisłych (komercjalizacja, przedsiębiorczość), a nie humanistów.
W przypadku osób zajmujących się humanistyką, czy też badaniami społecznymi, cel komercjalizacyjny
powinien moim zdaniem uwzględniać nie tylko aspekty współzależne z korzyściami finansowymi
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i rezultatami badań, ale również szersze cele, takie jak rozwój społeczności lokalnych. Ponadto program
powinien umożliwiać aplikację pracownikom naukowym niezatrudnionym w instytucji naukowej: Program
dedykowany jedynie do doktorantów, osób po doktoracie (12 mies.) lub zatrudnionych. Warto byłoby
przemyśleć możliwość aplikowania osób obecnie niezatrudnionych, co da im szansę na późniejsze
zatrudnienie.
Zbyt małe skupienie programu na kwestiach związanych z prowadzeniem badań naukowych
wskazało 11% badanych. W ich mniemaniu staż powinien być w trochę większym stopniu nakierowany
na pracę naukową, a nie tylko na zdobywanie umiejętności miękkich (szczególnie dotyczy to przypadku
staży dłuższych niż 3 miesiące). Jak podkreślił jeden z uczestników: Koncentracja na umiejętnościach
miękkich, zarządzania etc., które są ważne, ale nie da się ich nauczyć czy rozwijać w oderwaniu od pracy
merytorycznej (naukowej), którą program w moim przekonaniu pomijał.
Ponadto 8% ankietyzowanych zwróciło uwagę na zbyt późne ogłoszenie wyników w stosunku do terminu
rozpoczęcia stażu, co uniemożliwiało dobre przygotowanie do wyjazdu. Inne problemy wskazało 5%
respondentów. Wymienili oni takie trudności jak m.in.: brak platformy do spotkania i wymiany
doświadczenia z innymi uczestnikami stażu.
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PODSUMOWANIE MODUŁU STAŻE
Celem staży realizowanych, w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie, w ramach projektu
SKILLS było umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami
naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników
badań oraz przedsiębiorczości. Badanie wykazało, że cele te w dużej mierze udało się osiągnąć.
Beneficjenci tego rodzaju wsparcia wysoko ocenili jego przydatność i wpływ na ich dalszy rozwój
naukowy. Szczególnie istotnym rezultatem staży jest zdaniem uczestników możliwość podejmowania
współpracy międzynarodowej i sieciowanie środowiska naukowego.
Na podstawie badań można wnioskować, że realizacja programu stażowego okazała się
sukcesem, mimo zastrzeżeń wyrażanych przez przedstawicieli Zespołu Fundacji oraz członków Komisji
dokonującej wyboru uczestników w odniesieniu do oceny poziomu merytorycznego i jakości dorobku
kandydatów w porównaniu do pozostałych modułów projektu SKILLS. Zasadniczym problemem było
niezrozumienie ze strony osób aplikujących podstawowych założeń programu. Większość z nich podczas
wyjazdu stażu chciała realizować prace badawcze, a było to regulaminowo niedozwolone. Mimo tych
problemów staże okazały się wysoce komplementarne w stosunku do pozostałych modułów projektu,
a uczestnicy wskazywali, że połączenie udziału w stażu z jednym z konkursów, czy mentoringiem daje
doskonałe wyniki i pozwała na dalszy dynamiczny rozwój kariery. Aby zwiększyć efektywność staży
i wprowadzić element preselekcji, oprócz oceny merytorycznego dorobku kandydatów rekomendowano
w toku badania także ocenę zdolności interpersonalnych uczestników oraz wskazywano, że udział w
stażu powinien być poprzedzony ukończeniem serii szkoleń.
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PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT KONKURSU IMPULS
Celem konkursu IMPULS było promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności
naukowców z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu
wybierane były innowacyjne projekty naukowe, które miały potencjał komercjalizacji. Laureaci otrzymywali
nagrodę, którą mogli przeznaczyć właśnie na realizację przedstawionego projektu.
W konkursie mogli brać udział naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. adresatami
projektu byli uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które w związku ze swoim wcześniejszym
udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu)


pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej
posiadającej siedzibę na terenie RP,



doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,



absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzający
realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Finaliści konkursu prezentowali swój projekt podczas rozmowy z komisją konkursową składającą
się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w wysokości:
I nagroda: 120 tys. zł, II nagroda: 100 tys. zł, III nagroda: 80 tys. zł. Każda nagroda składała się z dwóch
części – 80% nagrody stanowiła część subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego,
a 20% nagrody przeznaczono na indywidualne wsparcie dla laureata.
W ramach konkursu zostały zrealizowane cztery edycje (trzy w 2014 roku oraz jedna w 2015
roku) oraz przyznano 37 nagród (początkowo planowano przyznanie 30).
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WYNIKI BADAŃ
Wykres 97. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udział w konkursie INTER? (N=27)

Jestem bardzo niezadowolona

4%

Jestem niezadowolona

22%

Nie jestem ani zadowolona
ani niezadowolona
Jestem zadowolona
Jestem bardzo zadowolona

74%

Trudno powiedzieć
Udział w konkursie IMPULS został oceniony bardzo pozytywnie przez uczestników objętych
badaniem ilościowym. Aż 74% uczestników było bardzo zadowolonych z udziału w konkursie, a dalsze
22% wybrało wariant odpowiedzi „Jestem zadowolony”. Co istotne, żaden z ankietowanych nie uznał, że
udział w konkursie był przyczyną niezadowolenia, choć 4% respondentów wybrało odpowiedź „Trudno
powiedzieć”.
Wykres 98. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o konkursie IMPULS realizowanym w ramach projektu
SKILLS? (N=27)
0%

20%

ze strony internetowej Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej

40%

60%

80%

63%
0%

od osób, które wcześniej brały udział w projekcie
SKILLS

7%

od współpracowników\współpracowniczek

7%

od przełożonego\promotora
z ulotek\ materiałów promocyjnych\ e-maili
dystrybuowanych przez uczelnię

4%

0%

z newslettera FNP
z mediów społecznościowych
z innego źródła, jakiego?
nie pamiętam

7%
0%
4%
13%
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Strona internetowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stanowi kluczowe źródło informacji dla wielu
naukowców poszukujących źródeł finansowania dla realizowanych przedsięwzięć oraz informacji na
temat możliwych form wsparcia w dalszym rozwoju naukowym. Aż 63% uczestników konkursu IMPULS
dowiedziało się o nim ze strony Fundacji. Dalsze 7% uczestników od osób, które wcześniej brały udział w
projekcie SKILLS, a kolejne 7% od współpracowników. Zarówno uczestnicy konkursu IMPULS, którzy
brali udział w jakościowej części badania ewaluacyjnego, jak i przedstawiciele Zespołu Fundacji, którzy
udzielali informacji w toku procesu badawczego, wskazywali na istotne znaczenie efektu kuli śnieżnej
w pozyskiwaniu uczestników projektu. Fakt, iż pracownik naukowy czy doktorant danej jednostki otrzymał
nagrodę znajdowało odbicie w kolejnych edycjach konkursu, do którego swoje aplikacje przesyłali
członkowie tego samego zespołu, zachęceni sukcesem współpracownika. Jeśli chodzi o źródła informacji
o konkursie IMPULS, to ankietowani wskazywali także na newsletter Fundacji (7%) oraz swoich
przełożonych (4%). Z uwagi na upływ czasu aż 13% respondentów – uczestników konkursu IMPULS wybrało wariant odpowiedzi „Nie pamiętam”. Warto zauważyć, iż żaden z ankietowanych nie uzyskał
informacji na temat konkursu z ulotek czy materiałów promocyjnych dystrybuowanych przez uczelnię
macierzystą ani z mediów społecznościowych. Wreszcie 4% respondentów wskazało na inne źródła
informacji niż wskazane w ankiecie badawczej – były to informacje przekazane przez przedstawicieli FNP
w trakcie jednego ze szkoleń w ramach projektu SKILLS.
Wykres 99. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w konkursie IMPULS? Proszę wskazać maksymalnie trzy
czynniki motywacyjne? (N=27)

Potrzeba zdobycia i usystematyzowania
wiedzy
Potrzeba zdobycia umiejętności z zakresu
przedsiębiorczości
Potrzeba zdobycia umiejętności z zakresu
komercjalizacji
Potrzeba zdobycia umiejętności z zakresu
negocjacji
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19%

Trudno powiedzieć
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Dla większości respondentów (85%) kluczowym czynnikiem motywującym do udziału w konkursie
IMPULS była możliwość otrzymania środków na realizację projektu, dla kolejnych 63% ankietowanych
takim czynnikiem był dalszy rozwój kariery naukowej. Z kolei 44% respondentów wskazało na potrzebę
zdobycia umiejętności z zakresu komercjalizacji. Co ciekawe, aż 26% uczestników za czynnik
motywacyjny uznało sam fakt bycia laureatką czy laureatem konkursu IMPULS. Do udziału w konkursie
motywowała również potrzeba zdobycia umiejętności z zakresu przedsiębiorczości (15% uczestników)
oraz potrzeba zdobycia i usystematyzowania wiedzy (7%). Należy zauważyć, że 19% ankietowanych
wskazało na inne niż zaproponowane w ankiecie czynniki. Najczęściej wymienianym dodatkowym
czynnikiem motywacyjnym była chęć podjęcia działań mających na celu komercjalizację wcześniej
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uzyskanych wyników prac naukowych. Laureaci podkreślali, że udział w konkursie IMPULS był jedynym
znanym im sposobem na przygotowanie ich pomysłu do komercjalizacji W moim odczuciu projekt
IMPULS, obecnie w trakcie realizacji był jedynym który umożliwiał rozwinięcie aspektu moich badań
związanego z szeroko rozumianymi badaniami aplikacyjnymi. Ich zdaniem bez tych środków projekt nie
mógłby być kontynuowany.
Wykres 100. Ocena konkursu IMPULS (N=27)

Czy cele konkursu IMPULS były jasno sformułowane?
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rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników
prac badawczo -rozwojowych?
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59%

7%

56%
40%

60%
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Zdecydowanie tak
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4%
80%
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Ogólna ocena konkursu IMPULS przez jego uczestników jest zdecydowanie pozytywna.
Ankietowani wybierali pozytywne warianty odpowiedzi („raczej tak”, „zdecydowanie tak”), a wariant
wskazujący na ocenę ambiwalentną („Ani tak, ani nie”) czy brak zdania („trudno powiedzieć”) wybierane
były sporadycznie. Cele konkursu IMPULS były jasno określone w opinii wszystkich ankietowanych.
Zdaniem większości uczestników (88%) udział w konkursie poszerzył ich wiedzę i podniósł ich
umiejętności (92%). Również większość respondentów (97%) zauważyło, iż wiedza zdobyta w trakcie
realizacji projektu konkursowego jest przydatna i potrzebna; podobnie oceniono zdobyte umiejętności
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(95%). Aż 96% ankietowanych uznało, że wiedzę zdobytą w trakcie realizacji projektu konkursowego
wykorzystuje w swojej pracy naukowej, a 97% oceniło tak uzyskane umiejętności. Dobrze oddaje to
wypowiedź jednej z laureatek konkursu: Realizacja projektu uczy samodzielności. Oczywiście nauczyłam
się też dużo od strony merytorycznej, ale uważam, że wcześniej nie byłam w takim stopniu samodzielna.
Wszystkie decyzje jednak podejmował szef, począwszy od zamówień związków chemicznych po decyzje
kto na jakie konferencje będzie mógł pojechać oraz z kim będziemy współpracować. Przyznam się
szczerze, że na początku przez pierwsze 2-3 miesiące byłam troszkę zagubiona.
89% badanych wskazało, iż udział w konkursie IMPULS umożliwił im realizację badań aplikacyjnych,
W odniesieniu do tego pytania 4% badanych wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, a 7% wariant
„Trudno powiedzieć”.
Wreszcie 82% respondentów wskazało, iż udział w konkursie IMPULS umożliwił im rozwój umiejętności
z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Oddaje to wypowiedź jednego
z laureatów konkursu, biorącego udział w jakościowej części badania ewaluacyjnego: IMPULS pozwolił
zweryfikować przydatność uzyskanych wyników. Te środki i sposób, w jaki je wydałem, pozwoliły
ewaluować w dosyć obiektywny sposób, czy to ma zastosowanie w przemyśle i czy da się wdrożyć.
W odpowiedzi na pytanie „Czy udział w konkursie IMPULS umożliwił Panu(i) rozwój umiejętności
z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych?”, 15% badanych wybrało wariant
odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, natomiast 4% ankietowanych wskazało na wariant „Trudno powiedzieć”.
Uczestnicy badania ilościowego pozytywnie ocenili także czas wykorzystania środków na
realizację projektów zaproponowany w konkursie IMPULS (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji
Projektu Konkursowego). Zdaniem 74% uczestników badania, czas ten był adekwatny, przy czym 59%
badanych wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”, a 15% wariant „Zdecydowanie tak”. Osoby,
oceniające ten czynnik negatywnie stanowiły 22% badanych, przy czym 15% respondentów wybrało
wariant odpowiedzi wskazujący na to, że w ich ocenie czas ten raczej nie był adekwatny, a 7%
respondentów, iż zdecydowanie nie był adekwatny.
Wykres 101. Czy zaproponowana w konkursie IMPULS wysokość nagrody była adekwatna do Pana(i)
oczekiwań? (N=27)

Wysokość nagrody była
zdecydowanie za wysoka
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Wysokość nagrody była za
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26%
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Wysokość nagrody była za niska
Wysokość nagrody była
zdecydowanie za niska

Uczestnicy badania ilościowego proszeni byli także o ocenę stopnia adekwatności wysokości
nagrody do oczekiwań. Otóż zdaniem 67% respondentów wysokość nagrody była adekwatna, zdaniem
33% uczestników, wysokość nagrody była za niska, w tym zdaniem 7% ankietowanych była
zdecydowanie za niska. Według respondentów: zbyt niska wysokość nagrody niepozwalająca na szersze
rozwinięcie projektu. Dodatkowo podkreślone zostały zbyt wysoko postawione cele w stosunku do
oferowanego poziomu wsparcia: Stosunkowo niskie środki względem oczekiwanych rezultatów, jakim jest
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wzrost gotowości poziomu technologii do wdrożenia. Jednakże zgodnie z wypowiedziami członków
zespołu Fundacji, to często sami uczestnicy projektu wyznaczali sobie zbyt wysokie cele, czego nie
wymagali ani koordynatorzy, ani członkowie komisji oceniającej.
Ponadto laureaci zwracali uwagę, że różnica między I, a III nagrodą może być dla niektórych projektów
kluczowa, co oznacza, że mimo uzyskania nagrody w niektórych przypadkach projekt będzie trudny do
zrealizowania. Ta obawa została jednak złagodzona przez przedstawiciela Fundacji, który podkreślił, że
kapituła nagrody brała pod uwagę realne koszty nagrodzonych projektów - typ nagrody był dopasowany
do charakteru i kapitałochłonności planowanych prac.
Należy dodać, że w opinii ponad 95% respondentów zaproponowany podział nagrody na część
subwencyjną i indywidulaną był odpowiedni, co z kolei oddaje wypowiedź jednego laureatów konkursu,
uczestnika jakościowej części badania ewaluacyjnego: Tutaj też jest duża dowolność, jeśli chodzi
o sposób wydatkowania pieniędzy, tej kwoty projektowej, to bardzo sprzyja realizacji naszych działań.
W zakresie konstrukcji nagrody pojawiła się jednak ważna sugestia, aby stosowany mechanizm
był jeszcze bardziej elastyczny. Tak ujął to przedstawiciel Zespołu Fundacji: Zmieniłbym regułę
finansowania. Kwoty bym nie zmienił, ale dałbym elastyczność i jeśli wszystko się sprawdza i wychodzi
dobrze, to żeby mógł zaaplikować o dodatkowe elementy, na rozszerzenie ochrony patentowej na
przykład, albo dodatkowe testy czy walidację kliniczną. To nie było możliwe ze środków PO KL.
Wprowadziłbym podział na transze w podzielę środków. Na przykład na badania wstępne i jeśli to nie
wychodzi to dalej nie finansujemy, a my przekazywaliśmy całość na początku. Owszem, uczestnicy
podnosili swoje kwalifikacje, ale tak byłoby lepiej. Dodałbym też w elemencie wyboru przy ocenie
końcowej komisji. Dałbym każdemu członkowi komisji jakąś pulę do podziału oprócz puli ogólnej, żeby
mógł ten, który jego zdaniem jest najlepszy wesprzeć.
Do zagadnienia uelastycznienia mechanizmu finansowania nagrody odniósł się także jeden
z laureatów konkursu w taki oto sposób: Osobiście zwiększyłbym kwotę subwencji na tę część
projektową, bo projekt jest bardzo ambitny, i ma na celu wyłonienie tych wyników, które mają możliwość
komercjalizacji i mają duży poziom sukcesu, a oferowana kwota, nawet w tej najwyższej nagrodzie, może
być częściowo i czasowo zbyt wielka dla realizacji niektórych zadań. Takie mam wrażenie, bo dosyć
mocno się ograniczałem i korzystałem z różnych innych finansowań, żeby tę technologię wdrożyć i
jesteśmy na dobrej drodze.
Wykres 102. Czy zaproponowany w konkursie IMPULS czas na wykorzystanie środków na realizację projektu
(do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu Konkursowego) był adekwatny do Pana(i)
oczekiwań? (N=27)
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Uczestnicy badania ilościowego pozytywnie ocenili także czas na wykorzystanie środków na
realizację projektów zaproponowany w konkursie IMPULS (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji
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Projektu Konkursowego). Zdaniem 74% uczestników badania, czas ten był adekwatny, przy czym 59%
badanych wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”, a 15% wariant „Zdecydowanie tak”. Osoby,
oceniające ten czynnik negatywnie stanowiły 22% badanych, przy czym 15% respondentów wybrało
wariant odpowiedzi wskazujący na to, że w ich ocenie czas ten raczej nie był adekwatny, a 7%
respondentów, iż zdecydowanie nie był adekwatny. Czterech uczestników wskazało, że termin realizacji
projektu powinien wynieść 18 miesięcy oraz dwóch twierdziło, że adekwatną długością na wykorzystanie
środków to okres 24 miesięcy.
Wykres 103. Czy dzięki realizacji Projektu Konkursowego wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia na swoim
stanowisku pracy? (N=27)
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26%

Trudno powiedzieć

22%
Uczestnicy badania pozytywnie ocenili także wpływ realizacji Projektu Konkursowego na ich
stanowisko pracy. Prawie połowa respondentów (48%) objętych badaniem wprowadziło usprawnienia na
swoim stanowisku pracy, przy czym wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak” wybrała 1/4 badanych
(26%),
a wariant odpowiedzi „Raczej tak”, 22% spośród nich. 1/3 uczestników badania wybrała natomiast
wariant odpowiedzi „Raczej nie”, a 19% wariant „Trudno powiedzieć’.
Wykres 104. Usprawnienia wprowadzone na miejsca pracy przez uczestników (N=13
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Wśród usprawnień, które naukowcy najczęściej wdrożyli na swoim stanowisku pracy wymieniane
jest nabycie orientacji na komercjalizację wyników już na etapie wstępnych badań (38% ankietowanych).
Respondenci podkreślali, że projektując badania, starają się jednocześnie brać pod uwagę możliwości ich
wdrożenia. Według słów jednego z uczestników: Podczas prowadzenia prac badawczych więcej uwagi
poświęcam aspektom aplikacyjnym. Częściej kontaktuję się z jednostkami odpowiadającymi za transfer
technologii na uczelni i zachęcam do tego kolegów. Ponadto jeden z respondentów zbudował strategię
promocji wyników własnych badań wśród przedstawicieli przemysłu.
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Równie często (38%) badani wskazywali, że dzięki wsparciu finansowemu z projektu mogli zakupić
dodatkową infrastrukturę techniczną (nowe urządzenia badawcze, nowe komputery, oprogramowanie
itp.), która wykorzystywana jest nie tylko przy pracy w ramach dofinansowanego działania, ale też
w innych badaniach. O 7 p.p. mniej respondentów poszerzyło zakres stosowanych przez siebie metod
badawczych, dzięki czemu mogą realizować bardziej innowacyjne projekty.
Konkurs IMPULS przełożył się również na wzrost umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie
zarządzania zespołem oraz badaniami. Dzięki udziałowi w projekcie skuteczniej radzą sobie oni
z organizacją czasu pracy, delegowaniem obowiązku oraz komunikacją z współpracownikami. Omawiając
wpływ konkursu na rozwój zawodowy naukowców, warto zacytować wypowiedź jednego z nich: Będąc
świeżo po doktoracie, dzięki udziałowi w projekcie mogłam usamodzielnić się, zarządzając własnym
projektem badawczym. Przełożyło się to na lepszą współpracę z pozostałymi pracownikami.
Samodzielnie dysponuję środkami, dzięki czemu mam swobodę działania i rozwijam się. Dzięki udziałowi
w projekcie IMPULS nawiązałam współpracę z wieloma naukowcami.

Wykres 105. Czy uważa Pan(i), że zaproponowany model realizacji Projektu Konkursowego w konkursie
IMPULS był efektywny? (N=27)

4%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

33%

Raczej tak

63%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

Respondenci pozytywnie odnieśli się także do kwestii efektywności zaproponowanego modelu
realizacji Projektu Konkursowego. W opinii aż 96% uczestników model ten był efektywny, przy czym
zdaniem 63% uczestników był on raczej efektywny, a zdaniem 33% z nich zdecydowanie efektywny.
Jedynie 4% uczestników badania wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.
Wykres 106. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru laureatów w konkursie IMPULS była klarowna
i przejrzysta? (N=27)

Zdecydowanie nie

44%

Raczej nie
Raczej tak

56%

Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć
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Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu ilościowym, jako klarowną i przejrzystą ocenili
strategię i procedurę wyboru laureatów w konkursie IMPULS. W opinii 56% uczestników, była ona
zdecydowanie klarowna i przejrzysta, natomiast 44% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Raczej
tak’.
Wypada w tym miejscu dodać, iż jednym z elementów strategii prowadzącej do wyboru laureatów
w konkursie IMPULS był wymóg uprzedniego uzyskania statusu uczestnika Programu SKILLS, z czym
wiązała się konieczność udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Programu. Zdaniem
respondentów biorących udział w jakościowej części badania wymóg udziału w szkoleniach przed
aplikowaniem do konkursu był istotny, bo wprowadzał element preselekcji kandydatów. Choć wśród
rozmówców biorących udział w jakościowej części badania zdarzyli się tacy, którzy deklarowali, iż brali
udział w szkoleniach jedynie po to, aby następnie móc aplikować w jednym z konkursów, to jednak
podkreślali oni, że wiedza wyniesiona ze szkoleń była przydatna.
W zakresie usprawnienia procedury konkursowej zarekomendowano, aby komisja konkursowa
składała się z nieparzystej liczby członków, a nie - jak miało to miejsce - z czterech członków. Ponadto,
zaproponowano zmiany dotyczące formularza dla członka komisji konkursowej i procedury oceny. W tym
miejscu warto przytoczyć wyjaśnienie członka komisji, które je sformułował:
Oceny każdego z uczestników dokonywano w perspektywie trzech bloków: 1. Sposób prezentacji
projektu konkursowego, 2. Potencjał naukowy i aplikacyjny rozwiązania, 3. Potencjał rynkowy
rozwiązania. Może zdarzyć się jednak, iż zaproponowane rozwiązanie posiada potencjał naukowy (nawet
bardzo wysoki) przy jednoczesnym braku potencjału aplikacyjnego. Potencjał aplikacyjny związany jest
bardziej z kwestią rynku. Oczywiście, jeśli jakieś rozwiązanie można zastosować w praktyce, nie oznacza
od razu, że na to rozwiązanie istnieje rynek. Dlatego można zaproponować następujące rozwiązanie:
1. Sposób prezentacji projektu konkursowego, 2. Potencjał naukowy rozwiązania, 3. Potencjał aplikacyjny
rozwiązania, 4. Potencjał rynkowy rozwiązania lub 1. Sposób prezentacji projektu konkursowego,
2. Potencjał naukowy rozwiązania, 3. Potencjał rynkowy rozwiązania. Jeśli coś jest atrakcyjne rynkowo
(czyli komercyjnie), to (jako naturalna konsekwencja) musi cechować się potencjałem aplikacyjnym.
Wykres 107. Czy czas wyznaczony na złożenie wniosku w konkursie IMPULS był wystarczający? (N=27)

4%
Zdecydowanie nie

30%

Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

67%

Trudno powiedzieć

Uczestnicy badania ilościowego pozytywnie ocenili także czas wyznaczony na złożenie wniosku
w konkursie IMPULS. Zdaniem 97% uczestników badania, czas ten był wystarczający, przy czym 67%
badanych wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak, a 30% wariant „Raczej tak”. Osoby, które
wybrały wariant odpowiedzi „Raczej nie” stanowiły 4% badanych.
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Wykres 108. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru laureatów w konkursie IMPULS pozwoliła na
wybór najlepszych laureatów? (N=27)

4%
Zdecydowanie nie

30%

Raczej nie

41%

Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

30%
W opinii zdecydowanej większości badanych (71%) strategia i procedura wyboru laureatów
w konkursie IMPULS pozwoliły na wybór najlepszych spośród kandydatów. Niemniej jednak trzeba
zauważyć, iż odsetek uczestników badania, którzy wybrali wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”
wynosi aż 30. Zdaniem tylko 4% ankietowanych strategia i procedura wyboru laureatów raczej nie
pozwoliły na wybór najlepszych.
Pozytywnych opinii dotyczących procedury wyboru laureatów konkursu dostarczają wyniki
jakościowej części badania. Dobrze oddaje to wypowiedź jednego z członków komisji konkursowej, która
zawiera ciekawy wątek porównawczy dwóch konkursów IMPULS i INTER: W IMPULSIE był chyba
najwyższy poziom kandydatów w tym sensie, że kandydaci byli najbardziej świadomi tego, co chcą
przedstawić. Myślę, że wynika to z organizacji samego konkursu i z metodologii, w tym sensie, że tutaj
można było przedstawiać projekty takie nieco bardziej zaawansowane.
Niemniej w toku realizacji badania zidentyfikowano problemy oraz zebrano rekomendacje zmian,
które warto w tym miejscu przedstawić. Otóż zdaniem jednego z członków komisji konkursowej, choć
poziom kandydatów był wyrównany i obiektywnie wysoki, to wśród projektów konkursowych zdarzały się
projekty o niskim potencjale komercjalizacyjnym. Przyczyną tego stanu rzecz był fakt, iż recenzentami
projektów byli naukowcy, a ich ocena miała wymiar naukowy: Przyznaje się spory grant, zespół rozwija
produkt i przychodzi na końcu do opatentowania i okazuje się, że to kompletnie nie ma zdolności
patentowej, bo coś podobnego już zostało wcześniej opatentowane. I to jest błąd, który popełniali
uczestnicy, ponieważ brali pod uwagę tylko i wyłącznie produkty, które są dostępne, a nie produkty, które
mogą być jeszcze w fazach rozwoju.
Wykres 109. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o konkursie IMPULS? (N=27)

4%
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

96%

S t r o n a | 123

Konkurs IMPULS| Ewaluacja Projektu SKILLS
Atutem konkursu IMPULS była jakość współpracy uczestników i laureatów z przedstawicielami
Zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyniki badania ilościowego potwierdzają to jednoznacznie. Aż
96% ankietowanych odpowiedziało „Zdecydowanie tak” na pytanie: „Czy ze strony pracowników Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne informacje o konkursie IMPULS?”. Także
uczestnicy jakościowej części badania formułowali w tym zakresie bardzo pozytywne oceny: Koordynator
projektu zawsze z ogromna cierpliwością i wyrozumiałością odpowiadał na każde zadane mu pytanie.
Wykres 110. Czy informacje dotyczące konkursu IMPULS były podane w przejrzysty sposób? (N=27)

22%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

78%

Zdaniem wszystkich ankietowanych informacje dotyczące konkursu były podane w przejrzysty
sposób, co ilustruje powyższy wykres.
Wykres 111. Czy realizacja Projektu Konkursowego wpłynęła\może wpłynąć pozytywnie na Pana(i) rozwój
naukowy\karierę? (N=27)

Zdecydowanie nie

30%

Raczej nie

Raczej tak
Zdecydowanie tak

70%

Trudno powiedzieć

Co istotne, wszyscy uczestnicy badania wyrazili opinię, iż realizacja projektu konkursowego
wpłynęła lub może wpłynąć pozytywnie na ich rozwój naukowy czy karierę, przy czym aż 70%
respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”.
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Wykres 112. Czy udział w konkursie IMPULS był odpowiedni z punktu widzenia Pana(i) rozwoju naukowego?
(N=27)

22%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

78%

Wszyscy ankietowani zgodnie stwierdzili, iż udział w Konkursie IMPULS był odpowiedni
z punktu widzenia ich rozwoju naukowego. Aż 78% respondentów wybrało wariant odpowiedzi
„Zdecydowanie tak”, a dalsze 22% „Raczej tak”. Znalazło to także potwierdzenie w jakościowej części
badania. Oddaje to wypowiedź jednego z laureatów: Udział w konkursie na pewno pozwolił mi nabyć
nowe umiejętności, zwłaszcza jeśli chodzi o zadania, które sobie postawiłem do wykonania, a były to
nowe zadania, których wcześniej nie realizowałem, więc to pozwoliło mi się nieco bardziej odnaleźć
w nowych tematach. Przede wszystkim pozwoliło zwiększyć skalę w procesach wdrożenia bezpośrednio
wyników naukowych. Tutaj szereg działań zmierzało do wdrożenia tej technologii.
Wykres 113. Czy zwycięstwo w konkursie IMPULS i realizacja projektu konkursowego umożliwiło Panu(i)
złożenie wniosku patentowego? (N=27)

11%

11%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

30%
33%

Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

15%
Na pytanie „Czy zwycięstwo w konkursie IMPULS i realizacja Projektu Konkursowego umożliwiło
Panu(i) złożenie wniosku patentowego?” aż 33% uczestników badania odpowiedziało „Zdecydowanie
tak”,
a dalsze 15% „Raczej tak”. Z drugiej strony aż 30% badanych udzieliło odpowiedzi „Raczej nie”, a 11%
wybrało wariant „Zdecydowanie nie”. Dalsze 11% respondentów wybrało wariant „Trudno powiedzieć”.
Powyższe wyniki świadczą o dużym sukcesie całego konkursu IMPULS.
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Wykres 114. Czy zwycięstwo w konkursie IMPULS i realizacja projektu konkursowego umożliwiło Panu(i)
udzielenie licencji? (N=27)

30%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak

48%

Zdecydowanie tak

11%

Trudno powiedzieć

11%
Udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy zwycięstwo w konkursie IMPULS i realizacja projektu
konkursowego umożliwiło Panu(i) udzielenie licencji?” nastręczało uczestnikom trudności, ponieważ
blisko połowa z nich (48%) wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. Tylko 22% uczestników
badania odpowiedziało na to pytanie pozytywnie („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”). Wariat odpowiedzi
„Raczej nie” wybrała 1/3 ankietowanych.
Wykres 115. Czy projekt realizowany przez Pana(ią) ma szansę na sukces biznesowy? (N=27)

15%
Zdecydowanie nie
Raczej nie

26%

59%

Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić fakt, że znacząca większość badanych (84%) uważa, że
realizowane przez nich projekty mają szansę na sukces biznesowy. Z kolei 15% ankietowanych wybrało
wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”, ale żaden z respondentów nie wybrał wariantu „Raczej nie”
i „Zdecydowanie nie”.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na opinię członka komisji konkursowej dotyczącą potencjału
komercjalizacyjnego projektów i pozytywnych skutków, jakie niesie udział w konkursie IMPULS oraz
realizacja projektu: Paradoksalnie komercyjnie są atrakcyjne proste rzeczy. Z jednej strony mamy albo
przewagę technologiczną, albo z drugiej strony niesamowicie szybkie wejście na rynek i uderzenie
w niszę, gdzie jeszcze coś nie funkcjonuje. I to są dwie takie rzeczy, których szukamy. I myślę, że pod
tym względem akurat ten konkurs, prawdopodobnie, był w stanie podnieść w zdecydowanie większym
stopniu, niż niejedno szkolenie unijne, które było przeprowadzane.
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Wykres 116. Czy udział w konkursie IMPULS miał\ma wpływ na jednostkę naukową, którą Pan(i)
reprezentuje? (N=27)

7%

4%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

30%

44%

Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

15%
Odpowiedź na pytanie „Czy udział w konkursie IMPULS miał/ma wpływ na jednostkę
naukową, którą Pan(i) reprezentuje?” nastręczała respondentom trudności – aż 44% z nich wybrało
wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. W części jakościowej badania ujawniono, że wynika to w dużej
mierze ze zbyt krótkiego czasu od zakończenia realizacji projektu, aby można było to ocenić. Niemniej
jednak, aż 45% respondentów biorących udział w badaniu ilościowym odpowiedziało na to pytanie
pozytywnie, a tylko 11% negatywnie.
Wykres 117. Rodzaj wpływu konkursu IMPULS na macierzyste instytucji naukowe uczestników (N=12)
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Według 58% uczestników konkursu IMPULS, którzy uważają, że projekt miał wpływ na ich
instytuty, macierzyste, uczelnie zyskały znacząco na potencjale promocyjnym. Mogą one się promować,
wykorzystując m-. in, fakt opracowywania projektów komercjalizacyjnych, zatrudnianie laureatów projektu
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, powstawanie w ramach uczelni firm spin-out oraz opracowywanie
patentów. Zdaniem laureatów, dzięki udziałowi w projekcie, ich macierzyste instytucje naukowe
zintensyfikowały współpracę z innymi instytutami badawczymi i przedstawicielami przemysłu. Jak
podkreśla jeden z uczestników: Moim zdaniem, uzyskiwane tego typu nagród i wyróżnień przyczynia się
przede wszystkim do pozytywnego wizerunku danej jednostki naukowej. Dzięki temu jednostka wyróżnia
się, może się "pochwalić”, że posiada wyróżniających się pracowników oraz potencjał naukowowdrożeniowy.
Połowa badanych stwierdziła, że dzięki konkursowi nastąpił wzrost potencjału komercjalizacji
badań. Wiąże się to z tym, że uczestnicy projektu zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności,
rozszerzono współpracę z innymi instytutami badawczymi i przedstawicielami przemysłu oraz powstały
gotowe strategie wdrożenia. Dodatkowo 8% respondentów zaznaczyło, że ich instytucja pozyskały nowy
sprzęt badawczy
Zarówno laureaci konkursu IMPULS, jak i członkowie komisji konkursowej oraz przedstawiciele
zespołu Fundacji wskazywali na utrudnioną współpracę z jednostkami naukowymi w Polsce w temacie
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komercjalizacji badań. Wynika to z faktu, iż uczelnie preferują sformalizowane i zbiurokratyzowane
modele współpracy, w związku z czym realizacja projektów opartych o procedury zbudowane na zaufaniu
do laureata były trudne do zaakceptowania. Oddają to poniższe wypowiedzi:
Uczelnie muszą zgodzić się z każdą decyzją laureata, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem. Uczelnie
próbują tu stosować utarte procedury, ale z tym można walczyć. [przedstawiciel Fundacji]
Konieczna jest zmiana podejścia uczelni do procesu komercjalizacji jako trudność i wyzwanie na
przyszłość. Na uczelni trzeba bardzo długo czekać. Rektor musi papiery dotyczące transferu podpisywać,
a często nie podpisuje, na przykład z powodu, że nie podoba mu się jakiś zapis. [członek komisji
konkursowej]
Zachowawcze działania jednostek naukowych i trudności decyzyjne mogą mieć poważne
konsekwencje, rzutujące na możliwości w zakresie komercjalizacji na co wskazał jeden z członków
komisji konkursowej: Do jednej z uczelni zgłosił się globalny koncern, który ma na całym świecie swoje
oddziały
i rok trwały negocjacje, bo prawnicy na uczelni mieli wątpliwości. Oczywiście bardzo trudno się z takim
działem negocjuje. Po roku koncern stracił zainteresowanie i stwierdził, że po takim czasie nie jest to dla
niego już atrakcyjne. I zapewne uczelnia została z wynikami, które nie są do niczego przydatne i leżą
gdzieś teraz na półce. To zupełnie nie o to chodzi.
Wykres 118. Czy Pana(i) zdaniem konkurs Impuls w ramach projektu SKILLS jest unikalny (nie ma
dostępnych innych programów takiego typu na rynku polskim?) (N=27)

4% 4%
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44%
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Trudno powiedzieć

Konkurs IMPULS został oceniony przez uczestników, jako unikalne rozwiązanie wspierające
promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych. Na pytanie „Czy Pana(i) zdaniem konkurs Impuls w ramach projektu
SKILLS jest unikalny (nie ma dostępnych innych programów takiego typu na rynku polskim?)” aż 92%
respondentów odpowiedziało pozytywnie, przy czym 48% wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”,
a dalsze 44% wariant „Zdecydowanie tak”. Wreszcie 4% respondentów uznało, że konkurs IMPULS
raczej nie jest unikalny, a kolejne 4% nie miało zdania w tej kwestii.
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Wykres 119. Czy rekomendowałby(aby) Pan (i) udział w tego typu konkursach swoim kolegom\koleżankom ze
środowiska naukowego? (N=27)
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Trudno powiedzieć

93%

Jednoznacznie o pozytywnej ocenie konkursu IMPULS przez uczestników świadczy fakt, iż
wszyscy oni rekomendowaliby udział w tego typu konkursach swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska naukowego. Na pytanie dotyczące tej kwestii aż 93% respondentów wybrało wariant
odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, a 7% „Raczej tak”.
Wykres 120. Najważniejsze zalety konkursu IMPULS (N=27) (Pytanie miało charakter otwarty)
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Możliwość realizacji projektów nakierowanych na komercjalizację w ramach konkursu IMPULS
spotkała się z aprobatą ze strony 74% uczestników. Ich zdaniem, gdyby nie IMPULS, to nie mieliby
możliwości pozyskania środków finansowych na ten rodzaj działalności z innych źródeł. Zdaniem
laureatów komercjalizacja wyników badań jest niezwykle istotnym tematem, który niestety w dalszym
ciągu jest marginalizowany w Polsce. Potwierdzają to słowa uczestników:
Cel projektu, który zachęca do komercjalizacji swoich prac badawczych. Uważam, że w obecnej sytuacji
w naszym kraju takie działanie naukowców powinno być priorytetem. Cel projektu ukierunkowuje
uczonych na obranie takiej właśnie ścieżki.
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Do najistotniejszych elementów zaliczyłbym możliwość finansowania badań o charakterze aplikacyjnym,
ale będącymi konsekwencją wyników badań podstawowych. Takie badania zwykle nie mogą być
finansowane z puli badań podstawowych, bo nimi nie są, jak również w ramach badań aplikacyjnych, bo
znajdują się zbyt daleko od możliwości komercjalizacyjnych.
Respondenci podkreślają, że projekt IMPULS jest również doskonałym narzędziem
umożliwiającym zdobycie wiedzy z zakresu komercjalizacji działań naukowych: Projekt IMPULS jest
projektem idealnie wpasowującym się w potrzeby naukowców pracujących nad zagadnieniami, których
efektem może być wdrożenie technologii lub rozwiązania, ale jest to zdecydowanie za wcześnie dla nich,
aby moc ubiegać się o fundusze NCBIR ze względu na np. brak jeszcze partnera przemysłowego. Projekt
IMPULS w moim przypadku pozwolił mi na dopracowanie rozwiązania, dodatkowe eksperymenty oraz dał
czas i fundusze na promowanie się i poszukiwanie licencjobiorcy.
Możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy z obszarów towarzyszących nauce przedsiębiorczość, komercjalizacja, branding, ochrona własności intelektualnej.
W korespondencji do poniższych słów przedstawiciela zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dobrze
widać, że konkurs spełnił zakładane cele – rozwój kompetencji w zakresie komercjalizacji badań:
Człowiek najlepiej uczy się przez praktykę i pomyśleliśmy, że warto byłoby utworzyć program quasi
grantowy i aby poprzez realizację projektów laureaci mogli to sprawdzić. Idea była przydatna, bo cały
czas w systemie finansowania nauki mamy problem z zagospodarowaniem jej wyników. Finansowane są
badania aplikacyjne i prace rozwojowe, ale nikt nie finansuje sprawdzenia tych badań. Chcieliśmy, aby
ten program rozwijał kompetencje. Uważaliśmy żeby to był ten pierwszy IMPULS dla nich (stąd właśnie
nazwa konkursu), żeby nasi laureaci mogli się nauczyć jak wyglądają badania rynku, jak wygląda
procedura ochrony własności intelektualnej.
Bardzo korzystnie ocenione zostały procedury rozliczenia projektu oraz elastyczne zasady
wydatkowania (52% respondentów). Uczestnicy chwalą sobie, że realizowane przez nich projekty
pozbawione były niepotrzebnej i uciążliwej biurokratyzacji. Ich aprobatę zdobyła możliwość prostej
i elastycznej klasyfikacji kosztów, co z kolei pozwoliło dopasować budżet się do realnych potrzeb oraz
postępów w projekcie.
Następną zaletą, wskazaną przez blisko 1/3 ankietowanych (30%) laureatów konkursu IMPULS,
jest proces rekrutacji. Uczestnicy podkreślali, że w porównaniu do innych konkursów, tym razem nie
musieli przygotować czasochłonnych wniosków, procedury wyboru były przejrzyste, a sam wybór
laureatów został bardzo sprawnie przeprowadzony. Kolejną mocną stroną IMPULSU (19% badanych)
jest jego otwartość na projekty z różnych obszarów nauki. Respondenci podkreślali, że mogli dzięki temu
przedstawić innowacyjne i kreatywne propozycje, a także mieli dużą swobodę naukową przy realizacji
projektów.
Laureaci konkursu IMPULS docenili również możliwość nawiązania kontaktów z
przedstawicielami środowiska naukowego oraz biznesu. Oddaje to wypowiedź jednej z laureatek
konkursu: Na szkoleniach spotkałam przeróżnych ludzi, na przykład innych fizyków czy archeologów, z
którymi jak się okazało mamy wiele wspólnego. Te relacje interdyscyplinarne są bardzo pomocne i nagle
się okazuje, że te kontakty można wykorzystać. Do IMPULSA na przykład. W sytuacji, kiedy
potrzebujemy pilnie jakąś aparaturę, bo nasza uległa zniszczeniu, i okazuje się, że na wypożyczenie
trzeba
długo
czekać,
albo
w jakimś Instytucie w Warszawie jest bardzo droga - to nagle okazuje się, że dysponujemy kontaktami,
które nawiązaliśmy w ramach SKILLS i za przysłowiowy uśmiech możemy u kogoś tej analizy dokonać.
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To właśnie SKILLS to umożliwił. W moim odczuciu, Fundacja wykonuje kawał dobrej roboty, jeśli chodzi
o networking, takie sieciowanie, te kontakty są bezcenne.
Warto przytoczyć słowa jeszcze jednej uczestniczki: Będąc świeżo po doktoracie dzięki udziałowi
w projekcie mogłam usamodzielnić się zarządzając własnym projektem badawczym. Przełożyło się to na
lepszą współpracę z pozostałymi pracownikami. Samodzielnie dysponuję środkami, dzięki czemu mam
swobodę działania i rozwijam się. Dzięki udziałowi w projekcie IMPULS nawiązałam współpracę
z wieloma naukowcami.
Wykres 121. Słabe strony konkursu IMPULS wskazywane przez uczestników (N=27)

Krótki czas realizacji

37%

Finansowanie

30%

Brak odpowiedniego wsparcia

15%

Trudności admnistracyjne

11%
0%

20%

40%

Najwięcej uwag krytycznych (33% respondentów) w stosunku do konkursu IMPULS uczestnicy
mieli w zakresie czasu realizacji projektów. Wiele wypowiedzi wskazywało na to, że w okresie 12
miesięcy trudno jest przygotować kompletny produkt rynkowy, przetestować go i pozyskać solidnych
partnerów. Poniżej zostały przytoczone dwie wypowiedzi:
W związku z procedurami i konsultacjami prawnymi umowę podpisałem dopiero w połowie maja, a czas
na jego realizację jest tylko do końca listopada. Wymusza to podjęcie szalonego tempa prac i rewizję
początkowych planów.
Krótki okres realizacji - w przypadku projektów technologicznych, wymagających wykonania prototypów
i testów, jest to duże ograniczenie i presja
Zdaniem 30% badanych środki, jakie otrzymali na realizację projektu, często były zbyt niskie, aby
móc w pełni rozwinąć działania mające na celu komercjalizację badań. Dodatkowo rozbicie nagrody na
trzy stopnie uniemożliwiało przygotowanie doprecyzowanej koncepcji działań na etapie wniosków.
Wspominało o tym dwóch laureatów:
- Różnica między I, a III nagrodą może być dla niektórych projektów kluczowa, co oznacza, że mimo
uzyskania nagrody w niektórych przypadkach projekt będzie trudny do zrealizowania.
- W naukach technicznych, aplikacyjnych, część subwencyjna stanowi raczej skromną sumę, jeśli
planowane są jeszcze jakieś prace badawczo-rozwojowe. Trudno też założyć realizację projektu dla
3 możliwych kwot w zależności od nagrody. Wydaje się, że optymalnie byłoby gdyby wsparcie dla
laureata było stopniowane (w zależności od nagrody), natomiast część badawcza powinna być stała.
Laureaci konkursu zwracali również uwagę na zbyt małe wsparcie w realizowaniu projektu ze
strony Fundacji (15%). Ich zdaniem konieczna jest pomoc przy promocji rezultatów projektów (np.:
poprzez organizację forum, konferencji) oraz przy współpracy z innymi instytucjami (np.: Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju) i przedstawicielami biznesu.
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Dodatkowo 11% respondentów miało problemy administracyjne, które najczęściej wynikały
z konieczności stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, jak i procedur macierzystych
instytucji naukowych uczestników. Według nich te problemy można scharakteryzować w następujący
sposób:
- Słabe strony lub drobne niepowodzenia wynikają z niechęci jednostki macierzystej do zatrudniania
pracowników do badań bez obciążenia ich zajęciami dydaktycznymi. To przekłada się na pogorszenie
relacji oraz blokowanie działań. Sam projekt jest bardzo rozwijający.
- Koszty pośrednie muszą być wykazane w projekcie poprzez faktury VAT i inne dokumenty. W realiach
uczelnianych często są problemy z tego typu procedurą. Uczelnia nauczona doświadczeniem zwykłych
projektów przywykła, że koszty pośrednie nie są wykazywane w rozliczeniu. Jako tako to nie jest problem
projektu IMPULS, ale uczelni. Dlatego w ogóle zrezygnowałabym z możliwości naliczania kosztów
pośrednich w tym projekcie.
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PODSUMOWANIE KONKURSU IMPULS
Realizacja konkursu IMPULS stanowiła odpowiedź na problem niskiego poziomu współpracy
pomiędzy nauką a biznesem. Projekt ten miał pomóc naukowcom w nabyciu umiejętności i środków
potrzebnych do komercjalizacji realizowanych przez nich projektów naukowych.
Konkurs IMPULS otrzymał bardzo wysokie oceny. Zdecydowana większość uczestników jest
zadowolona z udziału w projekcie; twierdzi, że otrzymała przydatną wiedzę i umiejętności, które może
stosować w swojej pracy naukowej. To z kolei przekłada się na deklaracje uczestników, że będą
rekomendowali projekt innym osobom ze środowiska naukowego. Największymi zaletami konkursu była
możliwość realizacji działań nakierowanych na komercjalizację badań naukowych, a także przyjazne,
klarowne i nieskomplikowane procedury rozliczenia dofinansowania. Na pozytywną ocenę Konkursu
wpływa również fakt, że zdaniem blisko połowy uczestników IMPULS umożliwił im złożenie wniosku
patentowego, a 84% badanych twierdzi, że projekt, który był realizowany w trakcie konkursu ma szansę
na sukces biznesowy.
Najczęstszymi uwagami krytycznymi wobec IMPULSU była zbyt niska kwota nagrody oraz zbyt
krótki czas realizacji projektów. Niezadowolenie z wielkości przyznanej nagrody wynikało przede
wszystkim
z chęci przeprowadzenia projektów w szerszym zakresie niż przewidywali to grantodawcy. Podobnie jak
przy innych programach w SKILLS, uwagę zwraca niski poziom promocji projektów realizowanych
w ramach IMPULSU dla szerszej publiczności. Dodatkowo uczestnicy wskazywali, że brakowało im
realnego
instytucjonalnego
wsparcia
w
trakcie
realizacji
projektu.
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PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU INTER
Celem konkursu INTER była promocja badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności
popularyzowania nauki. Uczestnicy przedstawiali we wniosku swój autorski, interdyscyplinarny projekt
naukowy, który później był przez nich prezentowany przed Komisją oraz szerszą publicznością. Laureaci
konkursu otrzymywali nagrody, które przeznaczane były na realizację danego projektu. Zadaniem
programu był wzrost kompetencji w zakresie klarownego i zrozumiałego przekazywania wiedzy z
wybranej dziedziny nauki, zarówno dla szerokiego audytorium, jak i do naukowców z innych dziedzin
nauki.
W konkursie mogły wziąć udział osoby reprezentujące wszystkie dziedziny nauki, będące na
początku kariery naukowej:


doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,



doktorzy, będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę
o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat od uzyskania
stopnia doktora,



absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający
realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Jednocześnie, kandydaci musieli uzyskać uprzednio status uczestnika projektu SKILLS, co wiązało się
z udziałem w szkoleniu i podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie SKILLS. Wybór laureatów
konkursu był dwuetapowy. W pierwszym etapie kandydaci wysyłali wniosek do Fundacji, który
poddawany był ocenie formalnej oraz merytorycznej. W ramach oceny merytorycznej brano pod uwagę:
interdyscyplinarność projektu zawartego we wniosku (projekt uznawany był za interdyscyplinarny
w przypadku, gdy zagadnienie badawcze dotyczyło co najmniej dwóch dziedzin i); 2) wartości naukowe
i innowacyjne projektu; 3) jakość planowanej współpracy pomiędzy naukowcami współpracującymi
w projekcie. Obowiązkowym było wskazanie minimum jednego partnera spoza dziedziny wnioskodawcy,
we współpracy z którym miał być realizowany projekt. Wyłonieni finaliści brali udział w szkoleniu
z prezentacji projektów, po czym, w trakcie zorganizowanego finału, przedstawiali swój pomysł przed
widownią oraz Kapitułą konkursu. Zwycięzcy otrzymywali nagrody w wysokości: 120 tys. złotych
(I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) oraz 80 tys. złotych (III nagroda), przy czym 80% nagrody
stanowiła część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% gratyfikacji
laureat mógł przeznaczyć na własne potrzeby.
W ramach konkursu przyznano w sumie 45 nagród (z planowanych początkowo czterdziestu).
W badaniu ewaluacyjnym wzięło udział trzydziestu badanych, co stanowi 67% wszystkich uczestników.
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WYNIKI BADAŃ
Wykres 122. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udział w konkursie INTER? (N=30)

Jestem bardzo
niezadowolony(a)

13%

Jestem niezadowolony(a)
Nie jestem ani zadowolony(a)
ani niezadowolony(a)
Jestem zadowolony(a)

87%
Jestem bardzo zadowolony(a)

Udział w konkursie INTER został oceniony jednoznacznie pozytywnie przez osoby objęte
badaniem ilościowym. Aż 87% uczestników było bardzo zadowolonych z udziału w konkursie, a pozostałe
13% wybrało odpowiedź „Jestem zadowolony”. Co istotne, żaden z ankietowanych nie wybrał innej
odpowiedzi, niż pozytywna.
Wykres 123. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o konkursie INTER realizowanym w ramach projektu
SKILLS? (N=30)
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Ze stron internetowych dedykowanych dla
przedstawicieli świata nauki
Od osób, które wcześniej brały udział w projekcie
SKILLS

3%
10%

Od współpracowników\współpracowniczek
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Od przełożonego\promotora
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Uczestnicy wskazywali różne źródła informacji na temat konkursu. Blisko połowa ankietowanych
(47%) dowiedziała się o konkursie INTER ze strony internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Stanowi to potwierdzenie tezy, iż strona internetowa Fundacji jest głównym źródłem informacji dla wielu
naukowców poszukujących sposobów finansowania realizowanych przedsięwzięć oraz informacji na
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temat możliwych form wsparcia w dalszym rozwoju naukowym. Dalsze 13% uczestników dowiedziało się
o
konkursie
z newslettera Fundacji. 10% respondentów uzyskało informację od osób, które wcześniej brały udział
w projekcie SKILLS, a kolejne 7% – od współpracowników lub współpracowniczek. Zarówno uczestnicy
konkursu IMPULS, biorących udział w jakościowej części badania ewaluacyjnego, jak i przedstawiciele
Zespołu Fundacji, wskazywali na istotne znaczenie tzw. efektu kuli śnieżnej w pozyskiwaniu uczestników
projektu – miało to szczególne znaczenie w upowszechnianiu informacji na temat organizowanych
konkursów. Zdobycie nagrody przez pracownika naukowego czy doktoranta danej jednostki znajdowało
odbicie w kolejnych edycjach konkursu, do którego swoje aplikacje przesyłali członkowie tego samego
zespołu, zachęceni sukcesem współpracownika. Ankietowani wskazywali również, że źródłem informacji
o konkursie IMPULS byli ich przełożeni (3%) oraz ulotki, a także materiały promocyjne dystrybuowane
przez uczelnię macierzystą (3%). Aż 13% respondentów, uczestników konkursu INTER, wybrało wariant
odpowiedzi „Nie pamiętam”.
Wykres 124. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w konkursie INTER? Proszę wskazać maksymalnie trzy
czynniki motywacyjne? (N=30)

Potrzeba zdobycia i usystematyzowania
wiedzy
Potrzeba zdobycia umiejętności z zakresu
realizacji badań interdyscyplinarnych
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popularyzacji nauki
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Dla 70% respondentów kluczowym czynnikiem motywującym do udziału w konkursie INTER była
możliwość otrzymania środków finansowych na realizację projektu, dla kolejnych 53% ankietowanych
takim czynnikiem był dalszy rozwój kariery naukowej. Z kolei połowa respondentów wskazała na potrzebę
zdobycia umiejętności z zakresu realizacji badań interdyscyplinarnych, a dla 43% motywacją było
podniesienie umiejętności z zakresu popularyzacji nauki. 27% ankietowanych jako czynnik skłaniający do
udziału w konkursie wskazało nawiązanie kontaktów z innymi uczonymi. Z kolei 13% uczestników wzięło
udział w konkursie ze względu na możliwość zostania laureatką lub laureatem konkursu INTER. 3%
ankietowanych opowiedziało się za innymi niż zaproponowane w ankiecie czynnikami. Jednym z nich
była chęć realizacji projektu interdyscyplinarnego, który ze względu na dość egzotyczną tematykę, nie
miałby szans na zaistnienie w ramach "konwencjonalnych" źródeł finansowania.
Wykres 125. Ocena projektu INTER (N=30)
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naukowej\zawodowej?

83%

30%
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Ocena konkursu INTER przez jego uczestników jest bez wątpienia bardzo pozytywna.
Ankietowani zdecydowanie częściej wybierali pozytywne warianty odpowiedzi („raczej tak”,
„zdecydowanie
tak”),
a warianty wskazujące na ocenę ambiwalentną („ani tak, ani nie”) czy brak zdania („trudno powiedzieć”)
wybierane były sporadycznie.
W opinii 86% ankietowanych cele konkursu INTER były jasno określone, choć trzeba zauważyć, że 3%
respondentów wybrało wariat odpowiedzi „Trudno powiedzieć”, a dalsze 7% „Ani tak, ani nie”. Dla 3%
ankietowanych cele konkursu nie były raczej jasno określone. Mogło wynikać to z faktu połączenia
w konkursie promowania badań interdyscyplinarnych i rozwoju umiejętności popularyzowania nauki, co
nie do końca było oczywiste dla potencjalnych uczestników.
Zdaniem wszystkich uczestników, udział w konkursie INTER poszerzył ich wiedzę, a realizacja projektu
konkursowego podniosła ich umiejętności. Wszyscy respondenci uznali również, że zdobyta wiedza oraz
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umiejętności są przydatne i potrzebne. 73% respondentów na pytanie o poszerzenie wiedzy
odpowiedziało „Zdecydowanie tak”, natomiast aż 83% ankietowanych wybrało tę wariant odpowiedź na
pytanie
o podniesienie umiejętności. Co istotne, wszyscy uczestnicy badania stwierdzili, że zarówno wiedza, jak
i umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektu konkursowego wykorzystują w swojej pracy zawodowej.
57% badanych wskazało, iż udział w konkursie INTER zdecydowanie umożliwił im rozwój
umiejętności popularyzowania nauki. Dalsze 30% respondentów wybrało tu wariant odpowiedzi „Raczej
tak”. W odniesieniu do tego pytania 13% badanych wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”.
Zagadnienie popularyzowania nauki rozumiane jako ważne wyzwanie pojawiało się w wypowiedziach
zarówno uczestników konkursu, jak i członków kapituły. Tak ujął to jeden z jej członków: Od wielu lat
namawiałem grono naukowców, żeby zajęli się tą tematyką. Próbowałem im uświadomić, że każdy
projekt naukowy powinien być poddany popularyzacji, ponieważ społeczeństwo ma prawo wiedzieć, na
co idą ogromne nakłady finansowe, wszelkiego rodzaju granty z różnych instytucji. Rzeczywiście muszę
przyznać, że popularyzacja jest trudną sztuką, której nie uczymy się na krótkim szkoleniu, większe
umiejętności w tej dziedzinie wymagają pracy. Niewielu naukowców do tej pory doceniało popularyzację,
na szczęście to się zmienia. Będąc członkiem Kapituły czterech edycji, zauważyłem, że INTER zmienia
ich podejście do tego zagadnienia.
Wykres 126. Czy zaproponowana w konkursie INTER wysokość nagrody była adekwatna do Pana(i)
oczekiwań? (N=30)
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Zdaniem 93% ankietowanych zaproponowana w konkursie INTER wysokość nagrody była
adekwatna do ich oczekiwań. Tylko 7% respondentów uznało jej wysokość za zbyt niską. Tak
skomentował to jeden z członków Kapituły konkursu: Rozpatrując ewentualne zmiany z pozycji nagrody,
uważam, że jej wysokość jest imponująca w porównaniu z innymi grantami dostępnymi w naszym kraju,
chociażby podając za przykład Paszporty „Polityki”, gdzie główna nagroda kształtuje się na poziomie 20
tysięcy złotych. 120 tysięcy z konkursu INTER daje w jakimś stopniu pewne możliwości w realizacji
projektu.
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Wykres 127. Czy zaproponowany podział nagrody na część subwencyjną i część stanowiąca indywidualne
wsparcie dla laureatki czy laureata były adekwatne do Pana(i) oczekiwań? (N=30)
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Ankietowani ocenili również konstrukcję nagrody. Ponad połowa badanych (57%) uważa, że
podział na część subwencyjną i część stanowiącą indywidualne wsparcie kandydata było adekwatne do
ich oczekiwań. 37% respondentów wybrało z kolei wariant odpowiedzi „Raczej tak”, a 7% „Ani tak, ani
nie”. Respondenci biorący udział w jakościowej części badania oceniali formułę nagrody jako elastyczną
i dostosowaną do potrzeb uczestników. Dobrze oddaje to poniższa wypowiedź laureata konkursu: Istnieje
bardzo dobra proporcja. Staram się podobną utrzymywać jeśli chodzi o granty z innych źródeł. Korzystne
są środki, które nie są przypisane do konkretnych dziedzin, jest to de facto nagroda w otwartej formule.
To także wygodne, ponieważ nie trzeba planować pół roku wcześniej wydatków dotyczących pieniędzy,
gdyż przez ten czas może się wiele zmienić. Za sprawą ogólnej kategorii, nie muszę deklarować na co
konkretnie wydam. Plany są mniej więcej ustalane z Fundacją. Bardzo dobre jest także to, że kosztów
pośrednich jest mało, więc środków, które dostajemy, uczelnia zabiera niewiele.
Wykres 128. Czy zaproponowany w konkursie INTER czas na wykorzystanie środków na realizację projektu
(do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu; a w IV edycji do 11 miesięcy) był adekwatny do
Pana(i) oczekiwań? (N=30)
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Należy podkreślić, że uczestnicy badania ilościowego negatywnie ocenili czas wykorzystania
środków na realizację projektów zaproponowany w konkursie INTER (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia
realizacji Projektu Konkursowego, a w IV edycji do 11 miesięcy). Zdaniem 70% uczestników badania,
czas ten nie był adekwatny, przy czym 43% badanych wybrało wariant odpowiedzi „Raczej nie”, a 27%
wariant „Zdecydowanie nie”. Osoby, oceniające ten czynnik pozytywnie stanowiły tylko 26% badanych,
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przy czym zaledwie 3% respondentów oceniło, iż czas ten był zdecydowanie adekwatny. Tyle samo (3%)
ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.
Wśród osób niezadowolonych z długości czasu przeznaczonego na realizację projektu ponad 68%
respondentów wskazało, że odpowiednim czasem, aby wykorzystać środki uzyskane z realizacji projektu
jest okres 24 miesięcy, a więc czas dwukrotnie dłuższy niż obowiązujący w ramach konkursu INTER.
Natomiast 5% ankietowanych uznało, że właściwy termin to 20 miesięcy, dwa mniej wskazało 27%.
Wykres 129. Czy dzięki realizacji projektu wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia na swoim stanowisku pracy?
(N=30)
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Uczestnicy badania pozytywnie ocenili także wpływ realizacji projektu na ich stanowisko pracy.
77% respondentów objętych badaniem wprowadziło usprawnienia na swoim stanowisku pracy, przy czym
wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak” wybrało 37% badanych, a 40% wskazało na odpowiedź „Raczej
tak”. 7% uczestników badania wybrało odpowiedź „Raczej nie”, dalsze 3% „Zdecydowanie nie”, a 13%
wariant „Trudno powiedzieć”.
Wykres 130. Usprawnienia wdrożone na stanowiskach pracy według deklaracji laureatów (N=23)
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Ponad 1/4 respondentów (26%) stwierdziła, że usprawnieniem wprowadzonym na ich stanowisku
pracy, dzięki konkursowi INTER była nowa aparatura badawcza (najczęściej sprzęt komputerowy).
Dokładnie tyle samo osób wskazało, że rozwinęły one swoje kompetencje komunikacyjne, co przekłada
się na sprawniejszą współpracę z innymi członkami zespołu badawczego oraz dopasowanie przekazu do
odbiorcy.
Kolejnym przykładem korzystnych zmian jest sprawniejsze zarządzanie zespołem, a także
projektami badawczymi. Uczestnicy deklarują, że dzięki udziałowi w konkursie lepiej koordynują zadania,
planują czas oraz organizują pracę grupy. Tak ujmuje to jeden z uczestników: Jest wiele zalet.
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Sprawniejsze zarządzanie badaniami interdyscyplinarnymi. Umiejętność nawiązywania efektywniejszej
współpracy z naukowcami innych dziedzin, sprawny podział zadań, zdecydowane egzekwowanie
realizowanych zadań w określonym terminie, przekazywanie wniosków płynących z uzyskanych wyników
w sposób bardziej zrozumiały dla odbiorców oraz pisanie artykułów naukowych wraz z osobami innych
branż.
Rozwój działań interdyscyplinarnych został wskazany przez 17% respondentów. Poprzez udział
w konkursie częściej poszukują oni i nawiązują współpracę z naukowcami z innych dziedzin nauki. Taki
sam odsetek badanych zaznaczył, że dzięki udziałowi w konkursie stosują oni w pracy dodatkowe
narzędzia i metody badawcze. Dodatkowo 9% spośród tych, którzy wprowadzili usprawnienia w swojej
pracy, pozyskało i prowadzi nowe, interdyscyplinarne projekty naukowe.
Wykres 131. Czy uważa Pan(i), że zaproponowana koncepcja realizacji projektu określona w Regulaminie
konkursu INTER była efektywna? (N=30)
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Respondenci pozytywnie odnieśli się także do kwestii efektywności zaproponowanej koncepcji
realizacji projektu określonej w regulaminie konkursu INTER. W opinii 80% uczestników koncepcja ta była
efektywna, przy czym zdaniem 43% uczestników była ona raczej efektywna, a według 37% z nich
zdecydowanie efektywna. 17% badanych wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”, a jedynie 3%
uczestników badania wybrało odpowiedź „Raczej nie”.
Realizacja konkursu INTER pozwoliła na wypełnienie istniejącej niszy w zakresie łączenia
projektów interdyscyplinarnych z popularyzacją. Cele konkursu w dużej mierze zostały osiągnięte, choć
w toku badania pojawiały się niejednoznaczne opinie dotyczące zasadności łączenia
interdyscyplinarności
z popularyzacją. Tak skomentował to jeden z laureatów: Moim zdaniem te dwa aspekty (popularyzatorski
i interdyscyplinarny) powinny być rozdzielone. One niekoniecznie mają się do siebie i są właściwie
niezależne. Każdą z tych kwestii można rozwijać oddzielnie, bez łączenia.
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Wykres 132. Czy obowiązek zaprezentowania przez finalistów swojego projektu podczas finału przed kapitułą
konkursu i widownią był słuszny? (N=30)
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Obowiązek zaprezentowania przez finalistów swojego projektu podczas gali przed Kapitułą
konkursu i widownią był słuszny zdaniem wszystkich respondentów, aż 80% z nich wybrało wariant
odpowiedzi „Zdecydowanie tak”. Według wypowiedzi jednego z członków Kapituły: Gala była
fantastycznym, profesjonalnym wydarzeniem. Młody prowadzący, w wieku zbliżonym do uczestników był
bardzo dobrze przygotowany i zapewnił świetną, luźną atmosferę. Jeśli zaś chodzi o uczestników, ich
występny były różne. Niektórych zjadła trema na tyle, że zaprezentowali się mało wiarygodnie. Natomiast
większość, około 70%, może 80% wypadła bardzo dobrze. Wpływ na to miały zapewne także cechy
osobowościowe.
Wykres 133. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru laureatów w konkursie INTER była klarowna
i przejrzysta? (N=30)
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Większość respondentów (87%) biorących udział w badaniu ilościowym oceniło, że strategia i procedura
wyboru laureatów w konkursie INTER była klarowna i przejrzysta. W opinii 43% uczestników –
zdecydowanie klarowna i przejrzysta, natomiast 44% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Raczej
tak”. 7% ankietowanych oceniło ją jako raczej nieprzejrzystą, dalsze 3% wybrało wariant odpowiedzi
„Zdecydowanie nie” i kolejne 3% „Trudno powiedzieć”.
Pomimo tego, że zdecydowana większość uczestników galę finałową postrzega bardzo
pozytywnie, jako ciekawe, bardzo dobrze zorganizowane wydarzenie, to pojawiają się również głosy
dezaprobaty. Warto przytoczyć wypowiedź jednego z uczestników: Moim zdaniem prezentacja projektów
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zamieniła się w konkurs piękności, w którym merytoryka badania miała drugorzędne znaczenie. Liczył się
ton głosu i efektowność gadżetu. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach i wielu laureatów słusznie
otrzymało nagrody, ale jest to przykład tabloidyzacji nauki, a nie promowania interdyscyplinarności.
Uczestnicy finału mieli zastrzeżenia do przebiegu II etapu konkursu; ich zdaniem nie przebiegał on
zgodnie z zasadami. Dodatkowo pojawiły się zarzuty o niejasne sformułowanie kryteriów oceny finalistów
prezentujących projekty. Zdecydowanie należy zacytować w tym miejscu finalistów konkursu:
- Kryteria oceny były bardzo niejasno sformułowane, a różne źródła przedstawiały zupełnie różne kryteria
oceny. Celem konkursu miało być "podnoszenie umiejętności", ALE oceniany miał być "projekt
badawczy", a więc jego wartość naukowa, ALE oceniana miała być jego "popularyzacja", itd. Na samym
etapie finałowym przedstawiono listę kryteriów oceny prezentacji, której jury następnie nie przestrzegało
(na rzecz bardziej swobodnej interpretacji)6.
- Do końca nie wiedziałem, za co jesteśmy oceniani w czasie finału, czy za prezentację (do której nas
przygotowywano przed finałem), czy za wartość naukową/interdyscyplinarność projektu. A jeśli za
prezentację to mającą co na celu? Formuła, gdzie oceniamy "i to, i to" preferuje pewne dyscypliny, gdzie
łatwo wytłumaczyć, o co chodzi, np. "znajdziemy lek na raka". W przypadku, gdy sama
interdyscyplinarność jest kluczowa dla projektu, ale wynika z pewnych niuansów, nie połączy się tego
łatwo.
- Jestem przekonana, że jury przy wyborze laureatów nie brało pod uwagę wytycznych, jakie dostali (czyli
co powinni oceniać), tylko ogólny odbiór prezentacji. To zresztą było poruszane jeszcze przed finałem.
Dowiedzieliśmy się: "takie są wytyczne, ale czy jury będzie się ich trzymać, to tylko oni wiedzą". Moim
zdaniem utraciła na tym moja prezentacja, w której przedstawiłam dokładnie metodykę eksperymentu
i wykorzystałam na to 1,5 minuty, a moi konkurenci to pominęli i wygrali.
Należy również dodać, iż jednym z elementów strategii prowadzącej do wyboru laureatów w konkursie
INTER (podobnie jak w konkursie IMPULS) był wymóg uprzedniego uzyskania statusu uczestnika
programu SKILLS, z czym wiązała się konieczność udziału w szkoleniach organizowanych w ramach
programu. Zdaniem respondentów biorących udział w jakościowej części badania wymóg udziału
w szkoleniach przed aplikowaniem do konkursu był wartościowy, gdyż wprowadzał element preselekcji
kandydatów.
Ponadto, trzeba mieć na uwadze, iż zgodnie w regulaminem konkursu INTER finaliści zobowiązani byli
do udziału w obowiązkowym szkoleniu z autoprezentacji. To również spotkało się z pozytywną oceną.
Oddaje to choćby wypowiedź jednego z laureatów: W INTER tym elementem, który bardzo się przydaje,
jest szkolenie, które jest rzeczywiście unikalne i bardzo korzystne. Sam fakt, że te projekty przeszły dał
możliwość większej rozpoznawalności wśród naukowców. I to jest bardzo dobra rzecz. Ja wcześniej
zarządzałem, więc nie mogę powiedzieć, że był to mój pierwszy trening z zarządzania, ale na pewno
otwarta formuła szkolenia powoduje, że łatwo się tymi projektami zarządza.
Niemniej pojawiła się tutaj także krytyka: Szczerze mówiąc, szkolenia niezbyt mi się podobały. Najmniej
przypadło mi do gustu szkolenie prowadzone przez znanego aktora, który przyszedł zupełnie
nieprzygotowany. Uważam tamten czas za zupełnie zmarnowany. Podkreślę też, że mówimy tu
o szkoleniu przeprowadzonym na samym początku projektu SKILLS, w pierwszej edycji. Słyszałem, że
teraz ten poziom zapraszanych trenerów jest zupełnie inny, że Fundacja na przestrzeni lat wyciąga
wnioski i podnosi poziom oferowanych usług. Przestrzegałbym jednak przed zapraszaniem trenerów na
szkolenia z przypadkowych firm zewnętrznych, ponieważ uważam, że szkolenie pracowników naukowych
powinien przeprowadzać naukowiec – powiedział laureat konkursu INTER oraz programu Mentoring.
6

Pisownia oryginalna.
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Wykres 134. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru laureatów w konkursie INTER pozwoliła na
wybór najlepszych laureatów ? (N=30)
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W opinii zdecydowanej większości badanych (70%) strategia i procedura wyboru laureatów
w konkursie INTER pozwoliły na wybór najlepszych spośród kandydatów. Niemniej jednak trzeba
zauważyć, iż odsetek uczestników badania, którzy wybrali wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”
wynosi 20. Zdaniem 10% ankietowanych strategia i procedura wyboru Laureatów raczej nie pozwoliły na
wybór najlepszych.
Pozytywnych opinii dotyczących procedury wyboru laureatów konkursu dostarczają wyniki jakościowej
części badania. Dobrze oddaje to wypowiedź jednego z członków komisji konkursowej, która zawiera
ciekawy wątek porównawczy dwóch konkursów IMPULS i INTER: W tym drugim, bardziej
popularyzatorskim biorą udział na ogół młodzi ludzie, starający się być dość komunikatywni i chwilami
w bardzo kreatywny sposób przedstawiać swoje projekty. IMPULS jest inny, stonowany, ponieważ skupia
nieco starszych uczestników.
Interdyscyplinarność i jej definiowanie nastręczały jednak oceniającym problemów: Był wymóg, żeby
projekty były interdyscyplinarne, tylko że to, co kiedyś było interdyscyplinarne na pograniczu dwóch
dziedzin, niekoniecznie musi obowiązywać dzisiaj i z tym aspektem mieliśmy niejednokrotnie mały
problem. W takich sytuacjach, gdy pojawiały się wątpliwości, staraliśmy się jednak podciągać projekty
pod interdyscyplinarność i je zakwalifikować, a nie odrzucić.
Dodatkowo niektórzy respondenci zarzucali członkom komisji brak obiektywizmu. Ich zdaniem wybierane
były projekty, które mieściły się w kręgu zainteresowań jury. Tak komentuje to uczestnik: Wydaje się, że
niektórzy członkowie jury nie zapoznali się ze skróconymi materiałami na temat projektu, które były
przygotowane dla potrzeb prasy. Ich decyzje być może odzwierciedlały popularność poszczególnych
gałęzi nauki, a nie jakość samej prezentacji, według zasady "lubię to, co znam, boję się pytać o to, czego
nie znam".
Wśród osób niezadowolonych z wyboru laureatów konkursu pojawiły się zarzuty, że wygrały
wystąpienia, które zupełnie na to nie zasługiwały, a wynika to ze stosowanie innych kryteriów wyboru, niż
zaprezentowane finalistom konkursu:
- Wiele osób z widowni po ogłoszeniu wyników było niezadowolonych. Według mnie osoba, która dostała
I miejsce w edycji, w której ja brałam udział nie powinna go dostać, ponieważ mówiła niezrozumiale dla
naukowców, a co dopiero dla osób niemających nic wspólnego z nauką. Były dużo lepsze prezentacje.
- Nasuwa się pytanie - co oceniano? Jeśli finał miał dotyczyć projektów o wartości naukowej,
a w finale punktowane miały być zdolności popularyzatorskie to tylko takimi kryteriami powinni się
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posługiwać jurorzy w finale, a nie preferować projekty, które w ich ocenie są naukowo ciekawsze
i pewniejsze względem zrealizowania. Jeżeli wartość naukowa była najważniejsza, jury powinno o tym
mówić wprost. Oczywiście wtedy pozostaje pytanie - czyja "nauka" jest istotniejsza?
Wykres 135. Czy wprowadzenie wymogu realizacji projektu we współpracy z partnerem spoza dziedziny
wnioskodawcy było słuszne? (N=30)

0% 0%
13%

20%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Trudno powiedzieć

67%

Zdaniem 87% respondentów wprowadzenie wymogu realizacji projektu we współpracy z
partnerem spoza dziedziny było słuszne, przy czym, aż 67% ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi
„Zdecydowanie tak”, a 20% „Raczej tak”. Nie miało zdania w tej kwestii 13% badanych. Dobrze oddaje to
wypowiedź jednego z laureatów: Najważniejsze było uruchomienie pewnych ścieżek współpracy. Po
trzech latach po rozpoczęciu tych projektów są widoczne rezultaty i efekty. Myślę, że bardzo istotną
kwestią w ramach networkingu i przy nawiązaniu nowych kontaktów powinno być to, żeby ta nowa
współpraca dotyczyła już nowej rzeczy. Żeby nie przemycać już istniejących projektów czy badań. Siłą
tych projektów jest to, że kreują coś nowego Rozpoczęcie nowych projektów, sprzyja również
poznawaniu kolejnych wartościowych ludzi. Myślę, że to jest ta wartość dodana.
Niemniej jednak krytycznie do koncepcji współpracy odniósł się jeden z członków komisji konkursowej:
Był taki wymóg nawiązywania współpracy i tutaj często, wydaje mi się, że w pogoni za punktami, ludzie
często wymyślali taką sztuczną współpracę, na przykład, współpraca z inżynierem z jakiegoś instytutu,
żeby badał on próbki, a to jest w stanie zbadać każdy, nawet student pierwszego roku.
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Wykres 136. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o konkursie INTER? (N=30)
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Atutem konkursu INTER była jakość współpracy uczestników i laureatów z przedstawicielami
Zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyniki badania ilościowego potwierdzają ten fakt. Aż 83%
ankietowanych odpowiedziało „Zdecydowanie tak” na pytanie „Czy ze strony pracowników Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne informacje o konkursie INTER?”. Dalsze
13% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”. Odpowiedzi „Raczej nie” udzieliło na to
pytanie 3% badanych. Także uczestnicy jakościowej części badania formułowali w tym zakresie bardzo
pozytywne oceny: Nie pojawiły się tu żadne problemy. Jestem jak najlepszego zdania.
Wykres 137. Czy informacje dotyczące konkursu INTER były podane w przejrzysty sposób? (N=30)
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Zdaniem 97% ankietowanych informacje dotyczące konkursu INTER były podane w przejrzysty
sposób. Jedynie 3% respondentów wybrało w odpowiedzi na to pytanie wariant „Trudno powiedzieć”.
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Wykres 138. Czy realizacja projektu i udział w konkursie INTER wpłynęła\może wpłynąć pozytywnie na
Pana(i) rozwój naukowy\karierę? (N=30)
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Wszyscy uczestnicy badania wyrazili opinię, iż realizacja projektu i udział w konkursie INTER
wpłynęła lub może wpłynąć pozytywnie na ich rozwój naukowy czy karierę, przy czym, aż 83%
respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”.
Wykres 139. Czy udział w konkursie INTER był odpowiedni z punktu widzenia Pana(i) rozwoju naukowego?
(N=30)

23%

Zdecydowanie nie

Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

77%

Trudno powiedzieć

Także każdy uczestnik badania wyraził opinię, iż realizacja projektu i udział w konkursie INTER
był odpowiedni z punktu widzenia rozwoju naukowego. Aż 77% respondentów wybrał tu wariant
odpowiedzi „Zdecydowanie tak”. Oddaje to wypowiedź jednego z laureatów konkursu: Uważam, że
INTER jest zupełnie wyjątkowym programem.
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Wykres 140. Czy udział w konkursie INTER umożliwił Panu(i) integrację i wymianę doświadczeń z innymi
uczestnikami programów FNP? (N=30)
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W opinii, aż 84% uczestników badania, udział w konkursie INTER umożliwił integrację i wymianę
doświadczeń z innymi uczestnikami programów Fundacji. Jedynie 7% respondentów wybrało wariant
odpowiedzi „Raczej nie” odnosząc się do tego pytania, a 10% nie miało w tej sprawie jednoznacznej
opinii. Zarówno laureaci, jak i osoby zaangażowane w proces selekcji projektów podkreślały w części
jakościowej badania, że można było odczuć dobrą atmosferę podczas gali, wysoki stopień integracji oraz
wymianę doświadczeń między uczestnikami.
Wykres 141. Czy udział w konkursie INTER miał\ma wpływ na jednostkę naukową, którą Pan(i) reprezentuje?
(N=30)
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Oceniając wpływ udziału w konkursie na jednostkę naukową laureata, 43% uczestników badania
wyraziło pozytywną opinię. Równo 1/5 respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”,
a 23% wariant „Raczej tak”. Kolejne 20% wybrało odpowiedź „Raczej nie”, natomiast, aż 37% nie potrafiło
jednoznacznie ocenić tego faktu. W dużej mierze wynika to z krótkiego okresu, jaki upłynął od udziału
w konkursie i realizacji projektu.
Wykres 142. Usprawnienia wprowadzone w instytucji macierzystej (N=13)
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Najbardziej popularną (46%) zmianą wprowadzoną w instytucji macierzystej uczestników
konkursu INTER było zainicjowanie nowych projektów interdyscyplinarnych. Dzięki programowi zaczęto
współpracować z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Tak wpływ projektu konkursowego opisują jego
uczestnicy:
- Nawiązanie współpracy z naukowcami z innych dziedzin z Polski i z zagranicy oraz zrealizowanie
wspólnych badań sprawiło, że jednostka, którą reprezentuję, jest rozpoznawana w tych środowiskach.
Opublikowanie wyników badań w czasopiśmie o wysokim Impact Factor spowodowała, że zarówno
jednostka, którą reprezentuję, jak i jednostki ze mną współpracujące są rozpoznawane na forum
międzynarodowym.
- Aktualnie bardzo ciężko jest zdobyć finansowanie na realizację projektów, zwłaszcza młodym osobom,
które poprzez to, że nie wyjeżdżały za granicę (z powodów osobistych), mają dużo mniejsze szanse na
zdobycie projektów. Takie konkursy to zarówno szansa dla młodych naukowców na rozwój, a co za tym
idzie poszerzenie portfela projektów w Instytucie. Pozwoliło to nawiązać współpracę interdyscyplinarną,
która w przyszłości zaowocuje zapewne innymi projektami.
Blisko 1/3 respondentów (31%) stwierdziła, że dzięki projektowi został wypromowany wydział
oraz ośrodek naukowy, w którym pracują. Dokonało się to poprzez akcje promocyjne i samą
rozpoznawalność Fundacji, jak i dzięki upowszechnianie informacji przez samych finalistów.
Dodatkowo 23% badanych wskazała, że wiedzę pozyskaną w programie przekazuje swoim
współpracownikom, a 15% osób, jako korzyść uczelni z projektu, uznało zakup sprzętu badawczego.
Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo cenną i niepokojącą wypowiedź jednego z finalistów. Jest to
jedyna uzyskana w ewaluacji odpowiedź sugerująca, że wpływ konkursu INTER na uczelnię macierzystą
mógł być negatywny, a przynajmniej jest on taki w oczach przełożonych: Miałem bardzo poważne
problemy z kierownikiem katedry. Uznał, że udział w tym projekcie ośmiesza uczelnie.
Wykres 143. Czy Pana(i) zdaniem konkurs INTER w ramach projektu SKILLS jest unikalny (nie ma
dostępnych innych tego typu konkursów w Polsce)? (N=30)
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Konkurs INTER został oceniony przez uczestników jako unikalne rozwiązanie umożliwiające
promocję badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności popularyzowania nauki. Na pytanie „Czy
Pana(i) zdaniem konkurs INTER w ramach projektu SKILLS jest unikalny (nie ma dostępnych innych
programów takiego typu na rynku polskim?)”, aż 93% respondentów odpowiedziało pozytywnie, przy
czym 63% wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, a dalsze 30% wariant „Raczej tak”. Nie miało
zdania w tej kwestii 7% ankietowanych.
Pozytywną ocenę w tym obszarze oddaje wypowiedź jednego z laureatów: INTER daje możliwość
spróbowania i zaryzykowania pomysłu nieszablonowego i niecodziennego, w przeciwieństwie chociażby
do programu Symfonia w NCN, w którym u podstaw są podobne założenia, ale nastawiony jest on jednak
na działania najwyższego poziomu. Pomysł polegający na zrobieniu badania wykraczającego poza
standardowe podziały na dyscypliny bardzo mi się spodobał, ponieważ od jakiegoś czasu o czymś takim
myślałem, a trudno jest na podobne inicjatywy otrzymać pieniądze. Takie badania są oczywiście
ryzykowne dla obu stron, jeśli chodzi o finansowanie, ale muszę przyznać, że w naszym przypadku się
udało, ponieważ ten projekt został zrealizowany właśnie dzięki wsparciu z Fundacji.
Wykres 144. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) udział w tego typu konkursach swoim kolegom\koleżankom ze
środowiska naukowego? (N=30)
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Jednoznacznie o pozytywnej ocenie konkursu INTER przez uczestników świadczy fakt, iż
wszyscy oni rekomendowaliby udział w tego typu konkursach swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska naukowego. Na pytanie dotyczące tej kwestii, aż 73% respondentów wybrało wariant
odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, a 27% „Raczej tak”.
Wykres 145. Mocne strony konkursu INTER wskazywane przez finalistów (N=30)
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Najczęściej (60%) wymienianą zaletą konkursu INTER była możliwość zgłoszenia oryginalnych,
interdyscyplinarnych koncepcji badawczych, które nie miałyby szansy na uzyskanie dofinansowania
innych źródeł. Uczestnicy podkreślali, że INTER umożliwia współpracę z naukowcami zajmującymi się
innymi dziedzinami nauki. Potwierdza to następująca pierwsza wypowiedź uczestnika oraz druga,
członka Kapituły:
- INTER łączy w sobie zabawę z pracą naukową, pozwala spojrzeć na swoje badania z większej
perspektywy, uczy jasnego wyrażania myśli i współpracy interdyscyplinarnej, która jak się okazuje, jest
bardzo trudna.
- Interdyscyplinarność jest przyszłością nauki: Jak chcą coś osiągnąć, to muszą uczestniczyć
w tego typu konkursach i podnosić swoje kwalifikacje. Dzisiaj wiele rzeczy robi się na granicy różnych
dziedzin, dzisiaj już nie mówi się, że dane badanie jest robione z zakresu biologii czy chemii, tylko, że jest
to na przykład chemia molekularna, albo chemia organiczna. Dlatego uważam, że wprowadzenie takiego
konkursu w ramach działalności Fundacji było genialnym pomysłem.
Połowa respondentów podkreśliła również wysoki poziom szkoleń, które były zaoferowane dla finalistów
Zwracali one uwagę na profesjonalny i ciekawy sposób przekazywania wiedzy: Fantastyczne było
szkolenie z prezentowania wyników badań. Super atmosfera wśród biorących udział. Świetne wyzwanie
dla uczestników i doskonała rozrywka na wysokim naukowym poziomie dla widzów!
Nieznacznie mniej niż połowa osób (47%) za walor konkursu uznało możliwość realizacji działań
popularyzatorskich. Badani byli wdzięczni za zwrócenie uwagi na konieczność popularyzowania wyników
badań naukowych oraz możliwość rozwoju dla naukowców w zakresie komunikacji zarówno
z naukowcami innych dziedzin, jak i odbiorcami niezajmującymi się profesjonalnie nauką. Dodatkowo
aprobatę wzbudziła możliwość wystąpienia przed szerszą publicznością.
Blisko 1/4 badanych (23%) pozytywnie oceniło proces rekrutacji. Ich zdaniem umożliwiła on szansę na
zdobycie dofinansowania przez młodych naukowców, także poznanie się finalistów. Rekrutacja
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cechowała się łatwą aplikacją do I Etapu oraz interesującym sposobem rozstrzygania II Etapu. Warto
przytoczyć kilka ciekawych wypowiedzi uczestników:
- Procedura rekrutacji była dość długa i wymuszała dodatkowe szkolenia, ale to też sprawiało, że
mogliśmy się poznać i sądzę, że dużo się od siebie nauczyć. Jest to ważne w kontekście dopracowania
projektu, ponieważ ostatecznie do finału przeszli ludzie, którzy poważnie i konkretnie do tego dążyli.
Anonimowe procesy rekrutacji sprawiają, że ludzie dostają pieniądze, w które później są mało
zaangażowani. My mieliśmy publiczna (YouTube) deklaracje, że zrealizujemy plan i moim zdaniem to
zupełnie zmienia podejście!
- Ogromną zaletą jest możliwość startu nawet z projektami wysokiego ryzyka niepowodzenia. Także dla
osób z niewielkim doświadczeniem, które dopiero rozpoczynają swoją karierę. Jeśli mają odpowiednie
argumenty i siłę przekonywania, to, nawet jeśli z racji młodego wieku nie mają zbyt wielkiego dorobku
publikacyjnego, mogą aplikować i otrzymać wsparcie na dalszy rozwój.
- Konkurs z jednej strony zachęca młodych naukowców do starania się o finansowanie własnych badań,
daje pewną niezależność i może być dobrym treningiem przed zakładaniem własnej grupy badawczej.
Także 23% badanych uznało, że zaletą był regulamin konkursu, łatwość rozliczenia oraz relatywnie
wysokie przyznane dofinansowanie. Chwalono go za jasne zasady, odmienność od innych „typowych”
grantów, stosunkowo niski poziom biurokracji oraz możliwość wychodzenia poza utarte schematy.
Dodatkowo 13% respondentów za zaletę projektu uznało bardzo dobrą organizację finału oraz
całościowe przygotowanie i koordynację konkursu. Zwrócono uwagę na bardzo przyjazne podejście,
profesjonalizm
i pomoc pracowników Fundacji.
Kolejnymi walorami INTER była możliwość realizacja projektu na podstawie swojego autorskiego
pomysłu oraz bardzo dobra atmosfera towarzysząca konkursowi. Te pozytywne cechy wskazało po 7%
badanych.
Wykres 146. Słabe strony konkursu INTER wskazywane przez finalistów (N=30)
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Jak już wspomniano duże kontrowersje, zgłaszali uczestnicy w zakresie procedur wyboru laureatów
konkursu. Aż 40% badanych uznało to za słabą stroną projekty. Zdaniem respondentów niepokój
wzbudzały niejasne kryteria oceny, niespójna informacja o kryteriach oceny, nieprzestrzeganie podanych
kryteriów, faworyzowanie niektórych dziedzin nauki, przecenianie wagi zdolności aktorskich,
niedostateczne zwrócenie uwagi na merytoryczny aspekt projektu oraz zbyt duży wpływ, często
subiektywnej, publiczności. Przytoczyć można kilka głosów na ten temat:
- Wydaje się, że w zależności od edycji konkursu INTER wybór laureatów był oparty na nieco innych
priorytetach, co okazało się mylące. Formuła wyboru laureatów wydaje się nie być do końca niezależna
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od stopnia skomplikowania prezentowanych zagadnień. W jury w poszczególnych edycjach można
wskazać osoby, których poziom profesjonalizmu nie odpowiada standardom FNP.
- Sposób wyboru laureatów nagrody publiczności nie jest najlepszy, ponieważ niektórym kandydatom
towarzyszy większa liczba osób niż innym, co może mieć wpływ na wybór laureata.
- Moim zdaniem słabą stroną jest to, ze w kolejnych etapach projektu zamiast 10 nagród są dawane
tylko 3 nagrody. Rozumiem, że może niektóre nagrody były przyznawane na ryzykownych zasadach,
ale sądzę, że fakt, iż było 10 nagród, sprawiał, że każdy miał realna szanse wykazania się. Podczas
szkoleń od razu było wiadomo, które osoby na pewno wygrają, ponieważ były po prostu lepsze od
pozostałych. Jednak ci uczestnicy nie byli zaangażowani w szkolenia. Uważam, ze wartością jest udział
tych pozostałych, którzy się douczali.
Jako wadę konkursu, 30% respondentów, wymieniło czas przeznaczony na realizację projektu.
W ich mniemaniu był on zbyt krótki. Wspominał o tym jeden z uczestników: Sądzę, że czas trwania
projektu powinien być dostosowywany indywidualnie do potrzeb oraz specyfiki danego problemu
badawczego.
W przypadku niektórych prac eksperymentalnych nie sposób oczekiwać, iż okres 11 miesięcy (często
krótszy, ze względu na sposób funkcjonowania administracji uczelnianej) będzie wystarczający na
zaplanowanie oraz zrealizowanie badań.
Blisko 1/5 badanych (17%), jako problematyczne, postrzegało niektóre zapisy regulaminu. Wśród uwag
krytycznych można wymienić trudność realizacji projektów interdyscyplinarnych w niektórych dziedzinach,
brak możliwości dwukrotnego udziału w projekcie oraz brak gradacji nagrody w pierwszej edycji.
Ponadto 13% uczestników zwróciło uwagę na nie do końca jasne połączenie między
interdyscyplinarnością a popularyzatorstwem nauki. Na ten temat wypowiedziało się dwóch uczestników:
- Powinien być on podzielony na dwa niezależne konkursy: konkurs zachęcający do prowadzenia badań
interdyscyplinarnych oraz konkurs zachęcający do popularyzowania wyników badań naukowych (nawet
jeśli nie są interdyscyplinarne).
- Na początku nie było jasne, jaki jest cel projektu i przygotowywanej prezentacji - czy chodzi przede
wszystkim o kwestie merytoryczne i naukowe, czy raczej popularyzatorskie. Podział na te dwa aspekty
nie był jasno opisany, miałem wrażenie, że kilka razy punkt widzenia się zmieniał albo też różne osoby
z Fundacji w trochę różny sposób go przedstawiały.
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PODSUMOWANIE KONKURSU INTER
Konkurs INTER, którego celem był rozwój umiejętności w zakresie popularyzacji nauki oraz
prowadzenia badań interdyscyplinarnych, spotkał się z duża aprobatą ze strony uczestników. Wszyscy
oni wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie, w tym blisko 90% badanych to osoby bardzo
zadowolone. Głównym czynnikiem motywacyjnym było otrzymanie środków na realizację projektu o
danym typie. To właśnie możliwość przeprowadzenia badania interdyscyplinarnego stanowiło największą
zaletą programu. Uczestnicy podkreślali brak możliwości zdobycia z innych źródeł dofinansowania na
projekty łączące wiedzę i metody badawcze z różnych dziedzin nauki.
Pomimo, iż konkurs miał łączyć tematykę popularyzacji nauki wraz z interdyscyplinarnością, to
przede wszystkim ten drugi aspekt okazał się najistotniejszy dla uczestników. To w tym obszarze zdobyli
większą wiedzę oraz umiejętności, z tego zakresu usprawnienia wdrażali na swoich stanowiskach pracy,
a także prowadzenie projektów interdyscyplinarnych było wartością dodaną, płynącą z konkursu dla
uczelni macierzystej laureatów. Większość uczestników doceniła szkolenia z zakresu autoprezentacji
oraz popularyzacji nauki (były to także mocne strony całego konkursu), ale nie miały one przełożenia na
ich późniejszą pracę zawodową.
Procedura wyboru zwycięzców konkursu stanowiła słabą stronę projektu w oczach 40%
badanych. Podkreślono niejasne zasady, brak obiektywizmu oraz niedostateczny nacisk na merytoryczną
stronę prezentacji. W związku z tym, że finaliście realizowali później projekty, które w większości
pozbawione były aspektu popularyzatorskiego, wartym zastanowienia jest wybór laureatów podczas gali.
Wysokość nagrody przyznawanej w konkursie większość uczestników uznała za adekwatną.
Doceniono również podział nagrody na część subwencyjną stanowiącą indywidualne wsparcie dla
laureatów. O ile aspekt finansowy konkursu spotkał się z aprobatą, to znaczenie więcej uwag badani mieli
w stosunku do czasu trwania projektu. W ich opinii czas przeznaczony na realizację zaplanowanych
działań był za krótki – stwierdziło tak, aż 70% respondentów. Jako odpowiedni okres na rozliczeniu
dofinansowania wskazywana była liczba 24 miesięcy, a więc dwukrotnie wyższa niż przewidziana w
regulaminie
(12 miesięcy).
Podobnie, jak w przypadku pozostałych modułów Projektu SKILLS, pozytywnie oceniono łatwość
w rozliczaniu dofinansowania oraz niski poziom biurokracji. Jest to z pewnością duża zaleta projektu, jak
i też całego podejścia do tematyki grantów, reprezentowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Większość respondentów przyznała, że w wyniku udziału w konkursie wprowadziła usprawnienia na
swoim stanowisku pracy. Najczęściej były to korzyści wynikające z pozyskania dodatkowego sprzętu
badawczego, wzrostu kompetencji komunikacyjnych oraz lepszego zarządzania projektami i zespołem.
Pozytywnie została oceniona praca pracowników Fundacji koordynujących projekt, a także przekazywane
przez nich informacje. Była to jedna ze wskazywanych mocnych stron konkursu. Jest to również
z pewnością jeden z czynników wpływający na to, że wszyscy uczestnicy projektu rekomendowaliby
swoim koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego udział w konkursie INTER.
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KONKUS ENGAGE
EWALUACJA PROJEKTU SKILLS
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PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU ENGAGE
Celem konkursu eNgage był rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki oraz prezentacji
wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla
młodzieży i studentów. Ponadto konkurs miał na celu wspieranie inicjatyw służących kreowaniu
pozytywnego wizerunku nauki i naukowców oraz promowanie kariery naukowej wśród młodzieży jako
atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej.
W konkursie mogli brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Jego adresatami
były osoby będące pracownikiem naukowym zatrudnionym na umowę o pracę w instytucji naukowej
w Polsce lub doktorantem chcącym realizować projekt w jednostce naukowej, mającej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, osoby te musiały uzyskać uprzednio status
uczestnika projektu SKILLS, a więc w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np.
uczestnictwem w szkoleniu) podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie
dotyczące danych osobowych.
Zwycięzcy konkursu otrzymywali nagrody w wysokości do 45 tys. złotych, przy czym 80%
nagrody stanowiła część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20%
nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.
W ramach konkursu przyznano 48 nagród. W niniejszym badaniu udział wzięło 39 osób, co
stanowi 81% wszystkich uczestników.
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WYNIKI Z BADAŃ
Wykres 147. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udział w konkursie eNgage? (N=39)

Jestem bardzo
niezadowolony(a)

3%
18%

Jestem niezadowolony(a)
Nie jestem ani zadowolony(a)
ani niezadowolony(a)
Jestem zadowolony(a)

79%
Jestem bardzo zadowolony(a)

Udział w konkursie eNgage został oceniony pozytywnie przez większość (97%) uczestników
objętych badaniem ilościowym, przy czym 79% wybrało wariant odpowiedzi „Jestem bardzo
zadowolony(a)” a dalsze 18% „Jestem zadowolony(a)”. Co istotne, żaden z ankietowanych nie ocenił
swojego udziału w konkursie negatywnie, chociaż 3% respondentów wybrało odpowiedź „Nie jestem ani
zadowolony(a) ani niezadowolony(a)”.
Wykres 148. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o konkursie eNgage realizowanym w ramach projektu
SKILLS? (N=39)

Ze strony internetowej FNP

54%

Ze stron internetowych dedykowanych dla
przedstawicieli świata nauki
Od osób, które wcześniej brały udział w
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5%
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5%
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0%
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Podobnie jak w przypadku pozostałych konkursów, strona internetowa Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej stanowiła kluczowe źródło informacji dla wielu naukowców poszukujących źródeł finansowania
realizowanych przedsięwzięć. 54% uczestników konkursu eNgage dowiedziało się o nim ze strony
Fundacji. Dalsze 21% uzyskało informacje ze stron internetowych zawierających dane o programach
dedykowanych dla przedstawicieli świata nauki. Kolejne 5% o konkursie eNgage wiedziało od osób, które
wcześniej brały udział w projekcie SKILLS, a także od współpracowników lub współpracowniczek.
Zarówno uczestnicy konkursu eNgage, którzy brali udział w jakościowej części badania ewaluacyjnego,
jak
i przedstawiciele Zespołu Fundacji, którzy udzielali informacji w toku procesu badawczego, wskazywali na
istotne znaczenie efektu kuli śnieżnej w pozyskiwaniu uczestników projektu. Mechanizm ten
zaobserwowano także w odniesieniu do konkursu eNgage. Fakt, iż pracownik naukowy czy doktorant
danej jednostki otrzymał nagrodę, znajdowało odbicie w kolejnych edycjach konkursu, do którego swoje
aplikacje przesyłali członkowie tego samego zespołu, zachęceni sukcesem współpracownika. Jako inne
źródło ankietowani wskazywali również newsletter Fundacji (3%), ulotki oraz materiały promocyjne
dystrybuowane przez uczelnię macierzystą (3%), a także media społecznościowe. 5% respondentów
wskazało na inne źródła informacji niż wskazane w ankiecie badawczej. Były to instytucje znajdujące się
w strukturze jednostki naukowej, w której pracują uczestnicy - Biuro Projektów oraz Centrum Transferu
Technologii.
Wykres 149. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w konkursie eNgage? Proszę wskazać maksymalnie trzy
czynniki motywacyjne (N=39)
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Zdobycie umiejętności z zakresu popularyzacji
nauki
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wyników badań naukowych dla nienaukowców
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Dalszy rozwój kariery naukowej
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Dla 67% respondentów kluczowym czynnikiem motywującym do udziału w konkursie eNgage
była możliwość otrzymania środków na realizację projektu. Także 67% wskazań otrzymał czynnik
dotyczący zdobycia umiejętności z zakresu popularyzacji nauki. Potrzeba szerzenia zdolności z zakresu
prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami była ważna
dla 51% ankietowanych. 36% respondentów zaznaczyło dalszy rozwój kariery naukowej. Tylko 10%
uczestników za czynnik motywacyjny uznało sam fakt bycia laureatką czy laureatem konkursu eNgage.
Chęć zdobycia i usystematyzowania wiedzy motywowała tylko 3% z nich. Wypada zauważyć, że 15%
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ankietowanych wskazało na inne niż zaproponowane w ankiecie czynniki. Zdecydowanie najczęściej
wymienianym czynnikiem motywacyjnym było dzielenie się wiedzą z innymi oraz potrzeba promowania
nauki wśród młodzieży.
Warto zwrócić uwagę na komentarz jednej z laureatek konkursu dotyczący właśnie motywacji do udziału
w konkursie: Uważam, że wynagrodzenie finansowe nie jest tu główną motywacją i powodem
aplikowania. Korzyści są na zupełnie innych płaszczyznach. Jeżeli ktoś robi habilitacje, potrzebuje mieć
udokumentowaną popularyzację nauki i to jest głównym bodźcem do działania. Uzupełnia to jeszcze
jedna wypowiedź uczestniczki: Jeśli chodzi o eNgage, według mnie jest to projekt tylko dla pasjonatów.
Wykres 150. Ocena projektu eNgage (N=39)

Czy cele konkursu eNgage były jasno
sformułowane?
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niebędących naukowcami?
0%

Zdecydowanie nie
Raczej tak

79%

74%

26%

20%

Raczej nie
Zdecydowanie tak

72%

40%

60%

80%

100%
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W opinii wszystkich ankietowanych, cele konkursu eNgage były jasno sformułowane. Ocena
konkursu zdaniem uczestników jest zdecydowanie pozytywna. Ankietowani wybierali korzystne
odpowiedzi „Raczej tak”, „Zdecydowanie tak”, a wariant wskazujący na ocenę ambiwalentną („Ani tak, ani
nie”) czy brak zdania („Trudno powiedzieć”), zaznaczane były sporadycznie.
Zdaniem każdego uczestnika, udział w konkursie podniósł umiejętności, a ponadto są one
przydatne i potrzebne. Aż 93% respondentów uznało, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji
projektu konkursowego wykorzystuje w swojej pracy naukowej czy zawodowej.
Co istotne, wszyscy ankietowani przyznali, że udział w konkursie eNgage umożliwił im rozwinięcie
umiejętności z zakresu popularyzacji nauki. Kwestia ta była także kluczowa w opinii członków Komisji
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konkursowej. Podkreśla to poniższa wypowiedź: Wiem, że jest mnóstwo osób, które chcę mówić o tym,
co robią, a nie potrafią przekazać tego w ciekawy i zrozumiały sposób. Trudność polega też na tym, że
na co dzień będąc naukowcem, jest się w ścisłym gronie swojego środowiska, bardzo zamkniętym
świecie względem używanej terminologii i edukacji. Zgromadzoną wiedzę spróbuję przekazać komuś, kto
jest zupełnie z innego świata, ponieważ trzeba pozbyć się używania żargonowych sformułowań
i wyobrazić sobie jak to jest być osobą z zewnątrz, co stanowi główną trudność i jest kluczowe. Druga
kwestia polega na zaciekawianiu laika, którego może nie interesować detal dla nas ważny. Popularyzacja
jest więc sztuką mówienia.
Zdaniem 98% respondentów, udział w konkursie eNgage umożliwił im rozwinięcie umiejętności
prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami. Tak
o korzyściach udziału w konkursie wyraziła się jedna z laureatek: Z tego projektu wyniosłam też
umiejętność organizowania warsztatów, szukania właściwych osób oraz popularyzowania pomysłów.
Drugą potrzebną kwestią nabytą była umiejętność przekazywania wiedzy innym. Tworząc spotkanie,
zaprosiłam dziesięciu mentorów, którzy pracowali w małych podgrupach, zajmując się głównie
programem, a nie edukacją, więc na początku musiałam przygotować dla nich poradnik jak sobie
poradzić z tematem. Zaczęłam szukać lepszego sposobu, aby wiedzę przekazać jak najlepiej.
Przygotowując się do zadania, zdałam sobie sprawę, ile do tej pory popełniałam błędów, które polegały,
chociażby na podawaniu ludziom gotowych rozwiązań.
Wykres 151. Czy zaproponowana w konkursie eNgage wysokość nagrody była adekwatna do Pana(i)
oczekiwań? (N=39)

3%
3%
10%

Wysokość nagrody była
zdecydowanie za wysoka
Wysokość nagrody była za
wysoka
Wysokość nagrody była
zdecydowanie za niska
Wysokość nagrody była za niska

85%
Wysokość nagrody była
adekwatna
Zdaniem 85% respondentów wysokość nagrody w konkursie eNgage była adekwatna do ich
oczekiwań. 10% uznało jako za niską. Oddaje to wypowiedź jednej laureatek: Tak naprawdę ten projekt
zajął mi znacznie więcej czasu, niż pierwotnie zakładałam. Szczerze mówiąc, uważam, że
wynagrodzenie, które dostałam jest zupełnie nieadekwatne do ilości włożonej pracy i poświęconego
czasu.
Co ciekawe, 3% ankietowanych uznało, że nagroda w konkursie była za wysoka, a dalsze 3%, iż
zdecydowanie za wysoka.
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Wykres 152. Czy zaproponowany podział nagrody na część subwencyjną i część stanowiąca indywidualne
wsparcie dla kandydatki lub kandydata były adekwatne do Pana(i) oczekiwań? (N=39)
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Zaproponowany podział nagrody na część subwencyjną i część stanowiąca indywidualne
wsparcie dla kandydatki lub kandydata był adekwatny do oczekiwań 92% uczestników. 5% respondentów
wybrało wariant odpowiedzi „Ani tak, ani nie”.
Wykres 153. Czy zaproponowany w konkursie eNgage czas na wykorzystanie środków na realizację projektu
(do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu Konkursowego) był adekwatny do Pana(i)
oczekiwań? (N=39)
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Uczestnicy badania ilościowego pozytywnie ocenili czas wykorzystania środków na realizację
projektów, zaproponowany w konkursie eNgage (do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Projektu
Konkursowego). Zdaniem 84% uczestników badania, czas ten był adekwatny, przy czym 38% badanych
zaznaczyło odpowiedź „Raczej tak”, a 46% wariant „Zdecydowanie tak”. Osoby, oceniające ten czynnik
negatywnie („Raczej nie”) stanowiły 15% badanych. Trzech uczestników wskazało, że termin realizacji
projektu powinien wynieść 18 miesięcy, dwóch twierdziło, że adekwatną długością na wykorzystanie
środków jest okres 24 miesięcy, a jeden uczestnik wymienił 15 miesięcy, jako optymalny czas na
wdrożenie Projektu Konkursowego.
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Wykres 154. Czy uważa Pan(i), że zaproponowana koncepcja realizacji projektu określona w Regulaminie
konkursu eNgage była efektywna?
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Respondenci pozytywnie odnieśli się także do kwestii efektywności zaproponowanej koncepcji
realizacji Projektu Konkursowego. W opinii 95% uczestników była ona efektywna, przy czym zdaniem
46% - raczej efektywna, a dla 49% - zdecydowanie efektywna. Jedynie 5% uczestników badania wybrało
wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. W toku badania jakościowego wiele pozytywnych zdań
dotyczyło sposobu podnoszenia zdolności w zakresie popularyzacji. Uczestnicy często podkreślali, iż
popularyzacja jest bardzo trudną i czasochłonną umiejętnością. Zdanie członka Komisji najistotniejszą:
Powiem przewrotnie, że dla mnie potencjalny odbiorca był ważniejszy, niż młody, rozwijający się
człowiek. Stereotyp naukowca to wizja egocentrycznego wariata, któremu na niczym nie zależy i który
tworzy w imię wymyślonej, nic nieznaczącej idei. Jeżeli młodsi ludzie rozpoczną umiejętne propagowanie
pomysłów, jest większa szansa, że świat nie tylko o nich usłyszy, ale zacznie działać w kierunku
realizowania koncepcji.
Wykres 155. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru Laureatów w konkursie eNgage była
klarowna
i przejrzysta? (N=39)
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Zdaniem 87% respondentów biorących udział w badaniu ilościowym strategia i procedura wyboru
laureatów w konkursie eNgage była klarowna i przejrzysta. W opinii 51% uczestników, była ona
zdecydowanie jasna, natomiast 36% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”.
Wypada w tym miejscu dodać, iż podobnie jak w odniesieniu do pozostałych konkursów, jednym
z elementów strategii prowadzącej do wyboru zwycięzców w konkursie eNgage był wymóg uprzedniego
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uzyskania statusu uczestnika Programu SKILLS, z czym wiązała się konieczność udziału w szkoleniach
organizowanych w ramach Programu. Zdaniem respondentów biorących udział w jakościowej części
badania wymóg udziału w szkoleniach przed aplikowaniem do konkursu był cenny, ponieważ wprowadzał
element preselekcji kandydatów. Według przedstawicielki Zespołu Fundacji: Podczas szkoleń wielu
uczestników formułowało swoje pomysły na projekty konkursowe.
Co ciekawe, dwoje laureatów konkursu eNgage, którzy bali udział w jakościowej części badania,
przyznało, iż wzięło udział w szkoleniach wyłącznie po to, aby móc aplikować w konkursie. W tym
kontekście bardzo wartościowa jest poniższa uwaga: Na pierwsze szkolenie poszedłem tylko i wyłącznie
dlatego, żeby móc aplikować do konkursu, ponieważ był on moim głównym celem. Szkolenie było jednak
tak interesujące, iż postanowiłem wziąć udział jeszcze w innych, niezależnie od eNgage. Pierwszy kurs
z popularyzacji nauki był prowadzony przez Profesora, który tak wiele wniósł i zaszczepił w kursantach
pozytywnej energii, że po ukończeniu szkolenia, w krótkim czasie, napisałem projekt, który bez problemu
przeszedł proces rekrutacyjny. Później zakończyłem kolejny w Krakowie, a ten również okazał się
fantastyczny. Teraz zawsze rekomenduje takie douczanie wśród moich znajomych, bo uważam je za
naprawdę wartościowe.
Konieczność obowiązkowego udziału w szkoleniach spotkała się także ze zdecydowaną krytyką: Minus
za tworzenie powiązań pomiędzy odbyciem szkolenie a udziałem w programie eNgage. Jaki związek ma
szkolenie z kierowania projektem naukowym z projektem edukacyjnym? A może chodziło o ograniczenie
liczby osób startujących w programie eNgage? Nie jest to dobra metoda. Spotkałem się ze sporą krytyką
tego rodzaju zabiegów w środowisku naukowym. Fundacja nie powinna tworzyć sztucznych barier, ale
raczej ułatwiać aplikacje wszystkim, którzy przygotują dobry wniosek.
Wykres 156. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru Laureatów w konkursie eNgage pozwoliła na
wybór najlepszych Laureatów? (N=39)
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W opinii 82% respondentów biorących udział w badaniu ilościowym strategia i procedura wyboru
zwycięzców konkursu eNgage, pozwoliła na wybór najlepszych laureatów, przy czym 54% ankietowanych
wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”, a 28% - „Zdecydowanie tak”. 18% badanych nie miało zdania
w tej kwestii.
Warto przytoczyć pogląd członka Komisji konkursowej: Branie udziału w tym projekcie było ogromną
przyjemnością. Nie traktowałam tego jako obowiązku czy przykrej konieczności. Przeciwnie, sprawiało mi
to dużą radość. Moja praca zawodowa wiąże się także z tym, że mam obowiązek przeczytania wielu prac
studenckich w miesiącu, co najczęściej stanowi mozolną i ciężką pracę, rzadko przynosząca
przyjemność, a w tym projekcie w trakcie prezentowania pomysłów, czy czytania różnych rzeczy często
udawało się odkrywać perełki. I to przynosiło satysfakcję. Jeszcze jeden ważny czynnik stanowiły
formularze, które miały dość konkretny limit znaków. Za ich sprawą można było przekonać się, czy osoba
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potrafi zaprezentować swój pomysł na dwóch stronach kartki, jeśli nie, dawało to jasny sygnał, że nie
będzie też potrafiła tego popularyzować.
Niemniej jednak realizacja badania pozwoliła na zidentyfikowanie problemów w zakresie
rekrutacji uczestników. Zdaniem członka Komisji konkursowej: Często niezrozumiały dla uczestników był
fakt, iż realizacja projektu miała podnosić ich umiejętności – konkurs nie był skierowany do osób, które
takie zdolności już posiadały. Skutkowało to odrzucaniem pomysłów kandydatów, którzy przedkładali
doskonałe propozycje. Z kolei zdaniem przedstawicieli Zespołu Fundacji: Uczestnikom wydawało się, że
popularyzacja jest tożsama z edukacją.
Wykres 157. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o konkursie eNgage? (N=39)
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Atutem konkursu eNgage, podobnie jak i pozostałych konkursów realizowanych w ramach
projektu SKILLKS była jakość współpracy uczestników i laureatów z przedstawicielami Zespołu Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Wyniki badania ilościowego potwierdzają to jednoznacznie. Aż 90%
ankietowanych odpowiedziało „Zdecydowanie tak” na pytanie „Czy ze strony pracowników Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne informacje o konkursie eNgage”.
Pozostałych 10% ankietowanych wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”. Także uczestnicy jakościowej
części badania formułowali w tym zakresie bardzo pozytywne oceny: Opiekunem wszystkich projektów
eNgage
była
jedna
osoba
i komunikacja z nią była bardzo dobra.
Wykres 158. Czy informacje dotyczące konkursu eNgage były podane w przejrzysty sposób? (N=39)
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Zdaniem 98% ankietowanych informacje dotyczące konkursu eNgage były podane w przejrzysty
sposób. 3% respondentów odpowiadając na to pytanie, wybrało wariant odpowiedzi „Raczej nie”.
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Wykres 159. Czy realizacja projektu i udział w konkursie eNgage wpłynęła lub może wpłynąć pozytywnie na
Pana(i) rozwój naukowy czy karierę? (N=39)
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98% ankietowanych wyraziło zdecydowaną opinię, iż realizacja projektu i udział w konkursie
eNgage wpłynęła lub może wpłynąć pozytywnie na ich rozwój naukowy czy karierę, przy czym aż 62%
respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, a 36% - „Raczej tak”. Jedynie 3%
ankietowanych odpowiedziało, że realizacja projektu i udział w konkursie nie wpłynie raczej pozytywnie
na ich karierę czy rozwój naukowy.
Wykres 160. Czy zamierza Pan(i) kontynuować działalność popularyzatorską? (N=39)
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Co istotne, w kontekście już wcześniej formułowanych wniosków dotyczących znaczenia
popularyzacji w nauce, wszyscy uczestnicy badania zadeklarowali, iż zamierzają kontynuować
działalność popularyzatorską. Aż 90% respondentów wybrało odpowiedź „Zdecydowanie tak”.
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Wykres 161. Czy udział w konkursie eNgage miał lub ma wpływ na jednostkę naukową, którą Pan(i)
reprezentuje? (N=39)
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Odpowiedź na pytanie „Czy udział w konkursie eNgage miał/ma wpływ na jednostkę
naukową, którą Pan(i) reprezentuje?” sprawiła respondentom trudności. 21% wybrało wariant odpowiedzi
„Trudno powiedzieć”. W części jakościowej badania ujawniono, że wynika to w dużej mierze ze zbyt
krótkiego czasu od zakończenia realizacji projektu, aby można było dokonać oceny. Niemniej jednak, aż
54% respondentów biorących udział w badaniu ilościowym odpowiedziało na to pytanie pozytywnie, a
26% negatywnie (21% - „Raczej nie”, 5% - „Zdecydowanie nie”).
Wykres 162. Rodzaj wpływu konkursu na instytucję macierzystą uczestników (N=21)
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Większość badanych (57%) uznała, że eNgage przysłużył się do rozszerzenia działalności
i uatrakcyjniona oferta jednostki w zakresie działań popularyzatorskich. Zdaniem uczestników materiały
wykorzystane w konkursie (zakupiony sprzęt, wykonane projekty urządzeń, oprogramowanie) oraz
zdobyte doświadczenie zaprocentują w przyszłości. Dodatkowo realizacja projektu pozwoliła na
zapoznanie
się
i włączenie w popularyzację nauki innym pracownikom naukowym z danej uczelni. Tak podsumowuje to
jeden z laureatów: W mojej opinii mój projekt i moja nagroda były impulsem do rozpoczęcia działalności
popularyzatorskiej na większą skalę. Koło naukowe, które działa w moim zakładzie, zorganizowało cykl
warsztatów dla dzieci z przedszkola, ponadto studenci sami chcieli utworzyć imprezę naukową w ramach
Festiwalu Nauk. Podkreślam: chcieli sami się sprawdzić, opracowali prezentację, zamówili materiały,
przygotowali salę, wysłali szkole zdjęcia.
Dla ponad połowy uczestników (52%) konkurs przysłużył się do wypromowania uczelni
szczególne wśród młodzieży. Jest to w opinii naukowców szczególnie ważne ze względu na niż
demograficzny, z czym wiąże się mniejsza liczba kandydatów na studia. Zgodnie z wypowiedzią jednego
z uczestników: Projekt pozwolił na przygotowanie czasowej wystawy, która wzbudziła zainteresowanie
nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nie wpłynęło to na aktywność naukową jednostki,
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ale miało duże znaczenie promocyjne. Działalność promocyjna stanowi aktualnie jeden z priorytetów
dyrekcji jednostki, ze względu na zmniejszającą się liczbę studentów. Takie działania realizowane przeze
mnie w ramach projektu eNgage, mają doprowadzić do zwiększenia zainteresowania kierunkiem studiów.
Dodatkowo 1/4 badanych zwróciła uwagę, że projekt pozwolił im na nawiązanie szerszej współpracy ze
szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi w ich regionie. Wiąże się to z możliwością realizowania
dalszych działań popularyzujących naukę, jak i innymi działaniami na polu edukacyjno-badawczym.
Według słów uczestnika: Efektem realizacji projektu jest nawiązanie bliższej współpracy z kilkoma
szkołami gimnazjalnymi i średnimi z Poznania. Pracownicy i doktoranci zaangażowani w realizację
projektu docenili znaczenie popularyzacji nauki, a jeden z nich został laureatem konkursu w późniejszej
edycji.
Wykres 163. Czy Pana(i) zdaniem konkurs eNgage w ramach projektu SKILLS jest unikalny (nie są dostępne
inne źródła finansowania takiego typu programów na rynku polskim)? (N=39)
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Konkurs eNgage został oceniony przez uczestników jako unikalne rozwiązanie wspierające
rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych
grup odbiorców niebędących naukowcami. Na pytanie „Czy Pana(i) zdaniem konkurs eNgage w ramach
projektu jest unikalny?” - 46% odpowiedziało „Jest unikalny”. W tym kontekście warto przytoczyć
wypowiedź osoby z Komisji konkursowej: Jest unikalny i wyjątkowy z tego powodu, że jego główne
założenie i cel powoduje rozwój umiejętności wnioskodawcy, ale ten rozwój odbywa się przez
popularyzację, której forma nie jest narzucona, ale wymaga przynajmniej czterech spotkań z odbiorcami. I
to jest dla mnie niezwykle ważne.
O porównanie eNgage z dwoma poprzednimi konkursami SKILLS poproszono eksperta
zaangażowanego w liczne działania projektu. „Gdyby miał Pan wybrać jeden z trzech konkursów, który
Pana zdaniem powinien być kontynuowany?”: Wyeliminowałbym eNgage, ponieważ uważam, że powinny
się znaleźć na jego realizację środki samorządowe. Wybrałbym prawdopodobnie INTER - jestem z nim
najbardziej związany, chociażby dlatego, iż jest ciekawszy niż IMPULS. Zmusza do interdyscyplinarności
i ma w sobie elementy popularyzacji.
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Wykres 164. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) udział w tego typu konkursach swoim koleżankom i kolegom
ze środowiska naukowego? (N=39)

Zdecydowanie nie

26%

Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak

74%

Trudno powiedzieć

Jednoznacznie o pozytywnej ocenie konkursu eNgage przez uczestników świadczy fakt, iż wszyscy oni
rekomendowaliby udział w tego typu konkursach swoim koleżankom i kolegom ze środowiska
naukowego. Na pytanie dotyczące tej kwestii, aż 74% respondentów wybrało wariant odpowiedzi
„Zdecydowanie tak”, a 26% - „Raczej tak”.
Wykres 165. Mocne strony konkursu eNgage wskazywane przez uczestników (N=39)
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Największą aprobatę uczestników wzbudził sam cel konkursu – popularyzacja nauki. W opinii
respondentów: Jest to jedyny konkurs tego typu pozwalający na realizację autorskiego projektu działań
popularyzujących naukę. Zdaniem badanym w Polsce nie ma projektów o zbliżonym charakterze do
eNgage. Według ich to duży błąd, ponieważ działania popularyzatorskie mają bardzo duże znaczenie.
Potwierdzają to słowa dwóch laureatów:
- W ramach konkursu można było zgłosić projekty ukierunkowane ściśle na popularyzację nauki
i współpracę ze szkołami. Inne konkursy, poza pojedynczymi projektami Ministerstwa Nauki, traktują
element popularyzacyjny jako dodatek do pracy ściśle naukowej. Moje rozmowy z nauczycielami
i osobami spoza reprezentowanej przeze mnie dziedziny wskazują, że prowadzi to do marginalizacji
działań popularyzacyjnych. Stanowią one tylko dodatek do badań, których wyniki są przedstawiane
w sposób mało zrozumiały i niekomunikatywny.
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- W odróżnieniu od większości dostępnych mechanizmów finansowania konkurs pozwolił na realizację
bardzo istotnych z punktu nauki zadań niezwiązanych bezpośrednio z badaniami. Poprzez działalność
popularyzatorską zwiększa się świadomość społeczną dotyczącą prowadzonych przez nas badań
i zachęca kolejne pokolenia do zaangażowania się w prace badawcze.
Naukowcy wyrazili swój entuzjazm względem projektu, w którym mogą podzielić się swoją wiedzą
z szerokim gronem uczestników. Umożliwia on rozwój umiejętności popularyzatorskich, co potwierdza
jedna z uczestniczek: Dzięki konkursowi eNgage można rozwijać pasje oraz umiejętności w zakresie
popularyzacji nauki. Umożliwia swobodę działania i jestem bardzo zadowolona, że taki konkurs dla
pasjonatów, aktywistów i popularyzatorów powstał. Dzięki eNgage można rozwinąć skrzydła i zaszczepić
chęć do nauki kolejnych pokoleń.
Inną zaletą konkursu była jego duża elastyczność. Uczestnicy doceniali swobodę, jaką
w regulamin programu, wpisali jego pomysłodawcy i koordynatorzy. Czuli oni, że Fundacja jest otwarta na
kreatywne i nieszablonowe projekty. Dzięki temu mogli zaproponować oryginalne rozwiązania oraz nowe
metody przekazywania wiedzy. Dodatkowo uznanie budziła możliwość kierowania działań
popularyzatorskich do wszystkich grup odbiorców bez ograniczeń wiekowych: Dzięki konkursowi eNgage
możliwa jest realizacja każdego projektu popularyzatorskiego - regulamin konkursu nie stawia żadnych
wymagań, które ograniczałyby kreatywność i pomysłowość. Jest to jedyny znany mi konkurs, w którym
można pozyskać środki na działalność upowszechniania nauki w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu,
co daje możliwość realizacji projektów nowatorskich na skalę światową.
Za elastyczność chwalony był również sam proces realizacji projektu. Zdaniem uczestników mieli oni
dużo swobody w dobrze środków wyrazu i modyfikacji swoich planów. Koresponduje to ze słowami
laureata: Duża swoboda w formie realizacji zajęć z popularyzacji. Jasne zasady, które są dość
elastyczne. To bardzo ważne, żeby mieć dowolność i nie bać się realizacji niestandardowych działań,
które potem mogą spowodować trudności przy rozliczeniu. Ogromną zaletą jest wspieranie projektów
nieszablonowych.
Blisko połowa respondentów (44%) zwróciła uwagę, że atutem konkursu był przejrzysty
i korzystny system finansowania projektów. Uczestnicy podkreślali relatywnie łatwy sposób rozliczenia
i wysokość dofinansowania oraz możliwość zakup aparatury służącej pokazywaniu doświadczeń.
Doceniono również fakt przyznawania nagrody indywidualnej: Projekt, który realizowałam, kosztował
mnie bardzo wiele czasu i wysiłku. Gdyby nie nagroda moja motywacja byłaby niższa.
Zaletą projektu (15%) były także kwestie organizacyjne. W tym zakresie wymieniono: dobrze
określone warunki konkursu, nierozbudowany formularz zgłoszeniowy, klarowna procedura wyboru
laureatów, brak nadmiernej biurokracji i formalizacji procesu realizacji projektu oraz odpowiednią długość
trwania projektu.
Nieznacznie mniej laureatów (13%) zwróciło uwagę na bardzo dobrą współpracę z pracownikami
Fundacji oraz zapewnianą przez nich profesjonalną obsługę i wsparcie.
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Wykres 166. Słabe strony konkursu eNgage wskazywane przez uczestników (N=39)

Różne rodzaju kwestie organizacyjne

15%

Niska kwota nagrody

13%

Krótki czas

13%

Regulamin konkursu

10%

Brak możliwości ponownego aplikowania

8%

Ograniczenia grupy docelowe

8%

Brak wsparcia w promocję ze strony Fundacji

8%

Równo 1/3 laureatów konkursu eNgage stwierdziła, że ich zdaniem jest on pozbawiony wad.
Natomiast za kwestię problematyczne 15% badanych uznało różnego rodzaju sprawy organizacyjne. Co
ciekawe najwięcej uwag dotyczy relacji pomiędzy uczestnikiem, a jego macierzystą uczelnią. Problem
stanowiły bariery formalne i biurokratyczne. Pojawiła się sytuacja, w której uczelnia obligowała laureatkę
do finansowania projektu z własnych środków, zakładając, że refundacja nastąpi po jego zrealizowaniu.
W takich sytuacjach laureaci mogli liczyć jednak na wsparcie Fundacji. Warto przytoczyć wypowiedź
dwóch respondentów, którzy zwracali uwagę na czasochłonne i skomplikowane procedury organizacyjne
w ramach ich instytucji:
- Najsłabszą stroną projektu jest organizacja, ale ze strony mojej uczelni, nie Fundacji. M.in. procedury,
administracja, co przy projekcie trwającym 9 miesięcy wydłuża go prawie dwukrotnie.
- Nie dotyczy to bezpośrednio FNP, ale najsłabszym ogniwem jest Uczelnia, która w znaczny sposób
utrudnia realizację projektu, poprzez skomplikowane procedury administracyjne.
Kolejnymi kwestiami problematycznymi była stosunkowa niska kwota nagrody, która nie
pozwalała rozwinąć działań popularyzatorskich na większą skalę oraz krótki czas przeznaczony na
realizację projektu. Oba powyższe aspekty wskazało 13% respondentów. Ten ostatni problem obrazują
słowa dwóch uczestników:
- Niestety faktyczny czas realizacji konkursu nie wynosi 12 miesięcy. Umowę podpisałem 1 kwietnia,
podczas gdy środki muszę wydać do 31 grudnia. Wobec tego faktu czas realizacji projektu wynosi
8 miesięcy, co jest terminem bardzo krótkim, biorąc pod uwagę zróżnicowaną specyfikę projektów
popularyzatorskich. W przeciągu 12 miesięcy można byłoby zrobić znacznie więcej.
- Sensownym rozwiązaniem byłoby przygotowanie programu bardziej rozłożonego w czasie, to znaczy:
pozwalającego na realizację projektu w terminie dłuższym niż 12-14 miesięcy lub zorganizowanie
większej liczby następujących po sobie konkursów, żeby kilka kolejnych osób z jednej jednostki bez
problemów tworzyły powiązane projekty.
Co dziesiąty badany zwrócił uwagę na niedociągnięcia w regulaminie i modelu konkursu. W ich
opinii krótkie, indywidualne projekty bardzo obciążają pracownika naukowego, który jednocześnie
prowadzi dydaktykę na uczelni oraz prace badawcze. Sugerowano konieczność opracowania formuły,
która umożliwiałaby kandydowanie grupy naukowców. Dodatkowo niekorzystne wrażenie budziło
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zawężenie projektu tylko do dziedziny badawczej, w której specjalizuje się laureat oraz brak możliwości
wspierania istniejących już inicjatyw.
Następny wskazanym problemem był brak możliwości ponownego wzięcia udział w konkursie
przez laureatów poprzednich edycji. Zdaniem uczestników uniemożliwiało to realizację bardzo dobrych,
kreatywnych i przemyślanych projektów. Na tę kwestię uwagę zwróciło 8% badanych. Taka sama ilość
podkreśliła ograniczenia w zakresie wyboru grupy docelowej. Według opinii uczestników nie powinno być
konieczności przeprowadzenia obowiązkowych spotkań z młodzieżą: Nie we wszystkich projektach
spotkania z młodzieżą są koniecznym elementem. W moim projekcie mają one sens, ale mogę wyobrazić
sobie wiele form popularyzacji wiedzy, które nie wymagają takich spotkań. W zakresie rekomendacji
pojawiały się sugestie, aby kontynuować konkurs, ponieważ warto byłoby dać możliwość pozyskiwania
umiejętności z zakresu popularyzacji większej liczbie uczestników. Tu pojawiła się wyraźna propozycja
rozszerzenia grupy docelowej, na przykład seniorów.
Natomiast 8% uczestników stwierdziło, że korzystnym rozwiązaniem byłoby większe
zaangażowanie Fundacji, w promocję powstałych projektów. Ich zdaniem działania prowadzone w
ramach konkursu były mało widoczne, co można by było jednak zmienić.
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PODSUMOWANIE KONKURSU ENGAGE
Konkurs eNgage, mający na celu rozwój umiejętności popularyzujących naukę, został przez jego
uczestników oceniony bardzo pozytywnie. Podkreślono przede wszystkim unikatowość profilu programu.
Zdaniem osób biorących udział w badaniu, zarówno jakościowym, jak i ilościowym, w Polsce nie ma
możliwości pozyskania środków na podobny cel. To właśnie możliwość realizowania działań z zakresu
popularyzacji nauk oraz nabywanie w tym obszarze nowych umiejętności i wiedzy było podstawowym
czynnikiem motywującym kandydatów. Jak badani sami podkreślali, w konkursie brali udział przede
wszystkim młodzi naukowcy, którzy byli pasjonatami.
Zdecydowana większość badanych zaznaczyła, że udział w programie umożliwił im pozyskanie
przydatnej wiedzy i umiejętności, którą obecnie wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Kolejną
korzyścią było podniesienie przez uczestników swoich kompetencji w zakresie organizacji pracy
i terminowości, co w przypadku organizacji różnego typu warsztatów jest nieodzowne. Tak samo, jak
w przypadku innych działaniach projektu SKILLS, doceniono dużą zaletą zaufania, jakim Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej obdarza beneficjentów swoich działań. Laureaci konkursu czuli, że mają swobodą
w tworzeniu i realizowaniu kreatywnych pomysłów.
Zdaniem uczestników konkurs został dobrze zaprojektowany, a współpraca z zespołem Fundacji
oceniona wzorowo. W toku badania uczestnicy wskazywali na pozytywne znaczenie takich czynników jak
przejrzystość zasad sformułowanych w regulaminie konkursu, łatwość rozliczenia dofinansowania oraz
szybki i sprawny przebieg rekrutacji.
Warto zaznaczyć, że pojawiały się sugestie, aby ze względu na pracochłonność realizowanych działań,
podwyższyć kwotę przeznaczoną dla uczestników lub też dopuścić możliwość aplikowanie zespołów
naukowców. Część uczestników stwierdziła także, że wskazane byłoby przedłużenie czasu realizacji
projektu. Dodatkowo zasadne okazałoby się rozszerzenie grupy docelowej, tak aby działania mogły być
skierowane do wszystkich grupo społecznych.
Jako zaletę eNgage wymieniono również udział w innych szkolenia w ramach Projektu SKILLS
oraz w kursie z prezentacji dla osób zakwalifikowanych. Podkreślono wysoki poziom tego ostatniego
elementu programu.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O MODULE MENTORING
Celem programu mentoring było umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom
pracującym w Polsce), nawiązania kontaktów i współpracy z doświadczonymi uczonymi o uznanym
dorobku naukowym. Mogła w nim uczestniczyć osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca
w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania tytułu nie
upłynęło 12 miesięcy. Mentorem mogła zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana
w międzynarodowym środowisku naukowym. Większość mentorów pochodziła z zagranicy.
Formuła mentoringu miała charakter otwarty. Kluczowe dla zawiązania efektywnej relacji było
ustalenie, jakie role przyjmą partnerzy i jakie były ich oczekiwania. Podstawą relacji mentoringowej był
plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i mentorowanego. W ostatnich edycjach plan
musiał obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast w pierwszym
okresie realizacji Programu długość mentoringu mogła wynieść do 2 lat.
Naukowcom zakwalifikowanym do programu zapewniano dofinansowanie czterech krótkich spotkań
mentora i mentorowanego. Fundacja pokrywała koszty zakupu biletu na przejazd oraz koszty noclegu,
wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.
Łączna liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach tego modułu to 104. Natomiast
w badaniu ewaluacyjnym udział wzięło 55 naukowców, co stanowi 53% wszystkich uczestników.

S t r o n a | 176

Mentoring| Ewaluacja Projektu SKILLS

WYNIKI BADAŃ
Wykres 167. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udziału w mentoringu? (N=55)

2%
20%

Jestem bardzo
niezadowolony(a)
Jestem niezadowolony(a)
Nie jestem ani zadowolony(a)
ani niezadowolony(a)
Jestem zadowolony(a)

78%

Jestem bardzo zadowolony(a)
Trudno powiedzieć

Udział w mentoringu został ogólnie oceniony bardzo pozytywnie przez uczestników objętych
badaniem ilościowym. 78% było bardzo zadowolonych z udziału w programie, a dalsze 20% wybrało
wariant odpowiedzi „Jestem zadowolony”. Aprobatę dla programu w następujący sposób wyraził jeden
z trenerów: Mentoring w projekcie SKILLS jest wyjątkowy, jestem nim zachwycony. Niestety w Hiszpanii
nie mamy takiego. To wielka szkoda. Co istotne, żaden z ankietowanych nie uznał, że udział w programie
był przyczyną niezadowolenia, chociaż 2% respondentów zaznaczyło „Nie jestem zadowolony ani
niezadowolony”.
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Wykres 168. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o mentoringu realizowanym w ramach projektu SKILLS?
(N=55)

Ze strony internetowej FNP

67%

Ze stron internetowych dedykowanych dla
przedstawicieli świata nauki

9%

Od osób, które wcześniej brały udział w projekcie
SKILLS

5%

Od współpracowników\współpracowniczek

2%

Od przełożonego\promotora

0%

Z ulotek\ materiałów promocyjnych\ e-maili
dystrybuowanych przez uczelnię

0%

Z newslettera FNP

9%

Z mediów społecznościowych

0%

Z innego źródła, jakiego?

5%

Nie pamiętam

2%
0%

20%

40%

60%

80%

Największy odsetek (67%) uczestników mentoringu dowiedziało się o nim ze strony Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej: Na bieżąco śledzę, co dzieje się na stronie Fundacji, ponieważ byłam beneficjentką
pierwszego programu VENTURES w 2008 roku. Od tego czasu śledzę, czy pojawiają się jakieś
interesujące dla mnie programy, w których mogłabym wziąć udział.
Co ciekawe, zdarzało się, że uczestnicy otrzymywali informacje z kilku źródeł jednocześnie:
Dowiedziałem się ze strony internetowej Fundacji, którą śledzę, a poza tym jedna z moich koleżanek
uczestniczyła w mentoringu i bardzo to chwaliła. Tak więc dowiedziałem się z dwóch źródeł.
Dalszych 9% ankietowanych informacje o programie uzyskało z innych stron internetowych zawierających
szczegóły programu dedykowanego dla przedstawicieli świata, a kolejne 9% z newslettera Fundacji. 5%
uczestników otrzymało wiadomość od osób, które wcześniej brały udział w projekcie SKILLS, a 2% od
współpracowników i współpracowniczek. Dodatkowymi źródłami informacji byli pracownicy Fundacji, od
których uczestnicy dowiedzieli się o planowanym terminie w trakcie spotkania w klubie stypendystów lub
podczas rozmowy telefonicznej (5% respondentów). Jedyne 2% respondentów – uczestników programu
mentoring, wybrało wariant odpowiedzi „Nie pamiętam”.
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Wykres 169. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w mentoringu? Proszę wskazać maksymalnie trzy
czynniki motywacyjne (N=55)

Potrzeba zdobycia i usystematyzowania wiedzy

11%

Potrzeba zdobycia umiejętności

29%

Nawiązanie kontaktów i współpracy z doświadczonymi
uczonymi – z Polski lub z zagranicy – o uznanym
dorobku naukowym

65%

Uzyskanie wsparcia w podejmowaniu wyzwań
zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery
naukowej

65%

Uzyskanie wsparcia w procesie podejmowania decyzji
oraz rozwiązywaniu problemów pojawiających się w
pracy zawodowej

36%

Możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć we
współpracy z doświadczonymi uczonymi

45%

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w
Programie mentoringu

0%

jakie? (Inna motywacja, jaka?

4%

Trudno powiedzieć

0%
0%

20%

40%

60%

80%

Motywacje do udziału w mentoringu były bardzo zróżnicowane. Najwięcej wskazań (po 65%)
otrzymały dwa czynniki: nawiązanie kontaktów i współpracy z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub
z zagranicy – o uznanym dorobku naukowym oraz uzyskanie wsparcia w podejmowaniu wyzwań
zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej. Dla 45% ankietowanych takim czynnikiem
była możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć we współpracy z doświadczonymi uczonymi, a dla
36% - uzyskanie wsparcia w procesie podejmowania decyzji oraz rozwiązywaniu problemów
pojawiających się w pracy zawodowej. 29% ankietowanych jako czynnik motywujący wskazało potrzebę
zdobycia umiejętności, a tylko 11% - potrzebę zdobycia i usystematyzowania wiedzy.
Potwierdza to założenia stawiane przy projektowaniu programu, zgodnie z którymi mentoring kierowany
był do młodych naukowców, mających już pewien dorobek i wiedzę. Tak określił „profil uczestnika” jeden
z członków Zespołu Fundacji: To była osoba, która chciała być lepsza w tym, co robi. Nie chciała osiąść
na laurach, ale pod okiem kogoś doświadczonego rozwinąć swoje kompetencje, na przykład w zakresie
zarządzania zespołem czy projektem oraz zapoznać się z metodami działania innego zespołu
naukowego, najczęściej za granicą, kierowanego pod okiem bardzo doświadczonego naukowca.
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Warto zacytować wypowiedź jednego z uczestników: Jaka była moja motywacja? Przede wszystkim
istotna ciekawa formuła. Program jest dość unikalny, stanowi nietypowy staż czy projekt badawczy.
Korzystając z niego, byłem na takim etapie swojej kariery, przed habilitacją, że wsparcie osoby
z zewnątrz okazało się przydatne.
Jako inne czynniki motywacyjne uczestnicy wskazywali możliwość pozyskania finansowania wyjazdów
istotnych dla kariery naukowej, a także szansę zapoznania się ze stylem pracy, zarządzania,
wyznaczania celów specyficznych dla zagranicznych instytucji naukowych.
Wykres 170. Ocena mentoringu (obok serii danych zostały zaprezentowane średnie dla poszczególnej
zmiennej) (N=55)

Czy udział w mentoringu poszerzył Pana(i) wiedzę?

2%

33%

65%

4,62

2%
Czy cele programu Mentoring były jasno
sformułowane?

7% 4%

35%

53%

4,29

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie
mentoringu jest przydatna i potrzebna?

5% 18%

76%

4,71

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
mentoringu są przydatne i potrzebne?

2% 24%

75%

4,73

Czy wiedzę zdobytą podczas mentoringu wykorzystuje
2% 20%
Pan(i) w swojej pracy naukowej\zawodowej?

78%

4,75

2%

Czy umiejętności zdobyte podczas mentoringu
2% 20%
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy
naukowej\zawodowej?
2%
Czy udział w mentoringu przyczynił się do nawiązania
2%
przez Pana(nią) kontaktów i współpracy z
4% 16%
doświadczonymi uczonymi – z Polski lub z zagranicy –…

2%
Czy udział w programie Mentoring przyczynił się do
2%
2%
uzyskania przez Pana (nią) wsparcia w podejmowaniu
wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów…
2%
Czy udział w programie Mentoring przyczynił się do
2% 7%
uzyskania przez Pana (nią) wsparcia w procesie
podejmowania decyzji?
Czy udział w programie Mentoring przyczynił się do
uzyskania przez Pana (nią) wsparcia w rozwiązywaniu 2% 9%
problemów pojawiających się w pracy zawodowej?
0%

76%

73%

31%

20%

4,71
4%

64%

4,53

36%

53%

38%

47%
40%

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

4,62

4,36
4%

80%

4,34

100%

Podobnie jak w odniesieniu do pozostałych modułów projektu SKILLS, w opinii jego uczestników
ocena mentoringu jest zdecydowanie pozytywna. Ankietowani wybierali korzystne odpowiedzi („Raczej
tak”, „Zdecydowanie tak”), a wariant wskazujący na ocenę ambiwalentną („Ani tak, ani nie”) czy brak
zdania („Trudno powiedzieć”), zaznaczane były sporadycznie. Zdaniem 88% ankietowanych cele
programu zostały określone przejrzyście.
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Dla 98% uczestników, udział w mentoringu poszerzył ich wiedzę. 2% ankietowanych wybrało
wariant „Raczej nie”. Według 94% respondentów edukacja ta jest przydatna i potrzebna,
a 98% ankietowanych wykorzystuje ją w swojej pracy naukowej czy zawodowej. Zdaniem 99%
respondentów umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia są przydatne i potrzebne, a 96% ankietowanych
wykorzystuje je w swojej pracy naukowej i zawodowej.
89% respondentów uważa, że mentoring przyczynił się do nawiązania przez nich kontaktów
i współpracy z doświadczonymi uczonymi z Polski lub z zagranicy o uznanym dorobku naukowym.
Jedynie 4% badanych wybrało wariant „Ani tak, ani nie”, a dalsze 4% odpowiedziało przecząco na
pytanie dotyczące tego obszaru. Tak skomentował to jeden z uczestników: Poznałem bardzo dużo
różnych ludzi i nawiązałem cenne kontakty. Mentor przedstawiał mnie swoim kolegom. Pojechaliśmy
również na Uniwersytet do innego miasta.
95% ankietowanych pozytywnie odpowiedziało na pytanie „Czy udział w programie Mentoring
przyczynił się do uzyskania przez Pana(nią) wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu
kolejnych etapów kariery naukowej?”. Po 2% badanych wybrało odpowiedzi „Ani tak, ani nie”, „Raczej
nie” oraz „Zdecydowanie nie”.
Większość ankietowanych (89%) uznali, że udział w programie pomógł w uzyskaniu przez nich
wsparcia w procesie podejmowania decyzji. Odsetek badanych, którzy wybrali wariant „Ani tak, ani nie”
wyniósł 7. Warto zwrócić uwagę na następującą wypowiedź uczestnika: Przyjrzeliśmy się krytycznie mojej
karierze naukowej. Mentor zasugerował parę zmian, ponieważ wahałem się, czy nie zmienić tematyki. On
rzeczywiście potwierdził, że to, co proponuję, należałoby poddać pewnym modyfikacjom. Dostałem
pewne wytyczne, takie szczegółowo uzasadnione i podpowiedź, w która stronę dalej iść.
„Czy udział w programie Mentoring przyczynił się do uzyskania przez Pana(nią) wsparcia
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej?” 85% respondentów odpowiedziało
twierdząco, 9% badanych wybrało „Ani tak, ani nie”, a 4% wariant „Trudno powiedzieć”.
Bardzo pozytywną ocenę mentoringu dobrze oddaje wypowiedź uczestniczki programu: Wydawało mi
się, że program ten jest potrzebny w związku z moją obecną karierą, ponieważ jestem po doktoracie
przed habilitacją. Chciałam zobaczyć, jak wygląda tworzenie zespołu i zarządzanie nim gdzie indziej,
w innym państwie, na innym Uniwersytecie. Stąd pomysł uczestnictwa w projekcie.
Wykres 171. Czy zaproponowany czas trwania mentoringu był adekwatny do Pana(i) oczekiwań? (N=55)
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Zdaniem pond połowy ankietowanych (51%) zaproponowany czas trwania mentoringu był za
krótki do ich oczekiwań, a w opinii dalszych 7% - zdecydowanie za krótki. Wysoki odsetek odpowiedzi
negatywnych można uzasadnić faktem, iż zarówno uczestnicy, jak i mentorzy są bardzo aktywni naukowo
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i zawodowo, co z kolei może powodować trudności w zaplanowaniu efektywnych czterech spotkań
w ciągu roku. Niemniej jednak w opinii 42% respondentów czas ten był adekwatny do ich oczekiwań.
Oddaje to wypowiedź jednego z uczestników: Te cztery wizyty były optymalne, dobrze zaplanowane
w ciągu roku. Poza tym byliśmy i nadal jesteśmy w kontakcie. Rozmawiamy, wymieniamy się nowinkami,
informacjami. Wskazuje to także na kolejny ważny rezultat: sieciowanie i budowanie kontaktów
w perspektywie długofalowej.
Wykres 172. Czy zaproponowana długość pobytu przypadająca na jedno spotkanie (do 7 dni) była adekwatna
do Pana(i) oczekiwań? (N=55)

Tak, była adekwatna

49%

Pobyt był za krótki

35%

Pobyt był zdecydowanie za krótki

16%

Pobyt był zdecydowanie za długi

0%

Pobyt był za długi

0%
0%

20%

40%

60%

W odniesieniu do zaproponowanej w programie długości pobytu przypadającej na jedno
spotkanie, uczestnicy nie osiągnęli zgodności. Jeśli chodzi o zaproponowaną długość pobytu
przypadającą na jedno spotkanie zdaniem 49% badanych była ona adekwatna do oczekiwań. Podkreśla
to następująca wypowiedź: Mentoring nie obciążał tak bardzo beneficjenta, nie trzeba było na przykład
wyjechać na pół roku za granicę, ponieważ mam na miejscu programy krajowe. Wyjazd półroczny
w celach szkoleniowych nie wchodził w grę. Tutaj rozwiązanie polegało na tym, że przyjeżdżam raz na
miesiąc do mentora, aby zobaczyć, jak pracuje, skonsultować pewne rzeczy, a resztę przygotowywać na
swojej uczelni, w swoim zespole na bieżąco. To był idealny projekt, ponieważ mogłam prowadzić badania
w Polsce, jak i dokształcać się zdobywając wiedzę za granicą.
Zdaniem 35% długość pobytu przypadająca na jedno spotkanie była za mała, w opinii 16% zdecydowanie
zbyt mała. Oznacza to, że łącznie odsetek osób niezadowolonych z określonej w programie długości
jednego spotkania wynosi 51.
Wykres 173. Czy zasady finansowania spotkań w ramach mentoringu były odpowiednie do Pana(i)
oczekiwań? (N=55)
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Zasady finansowania 78% respondentów oceniło jako odpowiednie do oczekiwań. Wariant
„Raczej nie” wybrało 13% badanych, a 7% - „Zdecydowanie nie”. Tylko 2% uczestników zaznaczyło
„Trudno powiedzieć”.
Pozytywną ocenę zasad finansowania, także w kontekście współpracy z Fundacją oddaje poniższa
wypowiedź jednego z uczestników: Współpraca przebiegała sprawnie. Mailowo proponowałem, po
uzgodnieniu z promotorem, termin wyjazdu i od strony Fundacji zawsze następował szybki odzew.
Sugerowali kwotę, zgodnie z umową, ja ją akceptowałem, więc bardzo dobrze podsumowuję naszą
współpracę. Bilety również Fundacja kupowała od razu. Jak zaplanowałem termin, to w zasadzie w ciągu
paru dni otrzymywałem na skrzynkę propozycję biletu, a reszta kosztów, zgodnie z umową, była
refundowana po powrocie. Pisałem sprawozdanie oraz oświadczenie, ile dni przebywałem i to było
automatycznie, sprawnie przeliczane na ilość diet, po zamianie euro na złote. Czekałem zaledwie parę
dni, do półtora tygodnia po wysłaniu przeze mnie sprawozdania.
Wykres 174. Czy dzięki uczestnictwu w mentoringu wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia na swoim stanowisku
pracy? (N=55)
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Większość uczestników (77%) badania ilościowego uznało, że dzięki uczestnictwu w mentoringu
wprowadzili oni usprawnienia na swoim stanowisku pracy. 7% wybrało wariant „Raczej nie”,
a 15% - „Trudno powiedzieć”. Odpowiedź „Zdecydowanie nie” na pytanie w tym obszarze udzieliło 2%
badanych Warto zaznaczyć, że wszystkie osoby posiadające tytuł naukowy doktora habilitowanego były
zadowolenie z mentoringu, a niezadowolenie wyrażały jedynie osoby z tytułem doktora.
Bardzo dobrze zmianę na swojej jednostce naukowej opisała jedna z uczestniczek: Wprowadziłam coś,
czego wiele osób obawiało się na wydziale, bo kojarzyło z poprzednim systemem - tzw. operatywki, czyli
cotygodniowe spotkania. Służą one rozmowom na temat tego, nad czym aktualnie się pracuje.
Początkowo uważano to za kontroling, jednak mniej formalny sposób prowadzenia zebrań sprawia, że
podczas nich atmosfera jest miła, co sprzyja przede wszystkim omówieniu naszych zadań, zdaniu
pewnego rodzaju sprawozdań i ustalaniu kolejnych działań, z uwzględnieniem ewentualnych problemów
i potrzeb. Wcześniej wydawało się, że wystarczy na początku rozdzielić pracę, a pod koniec projektu po
paru miesiącach, zobaczyć, jakie są jej efekty. Z doświadczenia już wiem, że to było błędne założenie,
ponieważ albo wyników nie było, albo nie były zgodne z moimi wyobrażeniami.
Wykres 175. Obszary, w których wprowadzono usprawnienia w pracy (N=42) (Pytanie otwarte)
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Największe zmiany w pracy zawodowej uczestników programu Mentoring zostały
przeprowadzone w zakresie zarządzania zespołem (48%). Respondenci wskazywali, że dzięki kontaktom
z mentorem nauczyli się efektywnego przeprowadzenia spotkań, delegowania obowiązków,
motywowania pracowników oraz rozwiązywania konfliktów w grupie. Wprowadzili nowy sposób
komunikacji z innymi pracownikami i studentami, co ich zdaniem bezpośrednio wpływa na komfort pracy.
Podkreśla to wypowiedź jednej z uczestniczek: Miałam dość dużo szkoleń i studiów podyplomowych
z zarządzania projektami, ale to czego, doświadczyłam - jak zarządzać pewnymi kwestiami, w jaki sposób
się komunikować - jest cenne, poparte praktyką, a nie jedynie dokumentem w postaci, chociażby
certyfikatu. Każdy z nas na pewnym etapie swojej kariery może potrzebować wsparcia mentora, który
będzie miał większe predyspozycje w nauczaniu na przykład kompetencji miękkich. Mnie chodziło
o podniesieniu umiejętności zarządzania zespołem multikulturowym, czy rozmowy z ludźmi na tematy
biznesowe lub naukowe.
Następnym obszarem, wskazanym przez blisko 1/5 respondentów, jest organizacja czasu pracy.
Uczestnicy programu podkreślali, że pozyskali wiedzę, jak skutecznie planować zadania, zarządzać
celami oraz organizować sobie codzienną pracę. Niewiele mniej respondentów twierdzi, że dzięki
kontaktom z trenerem poprawili metodologię swojej pracy badawczej m.in. planowanie eksperymentów
naukowych, podniesienie jakości badań oraz zastosowanie dodatkowych narzędzi badawczych. Zdaniem
10% naukowców mentoring pomógł usystematyzować ich wiedzę w obrębie danej dziedziny naukowej,
a według 5% badanych pozyskali oni umiejętności w zakresie komercjalizacji wyników badań.
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Wykres 176. Ocena pracy Mentora (Obok serii danych zostały zaprezentowane średnie dla poszczególnej
zmiennej) (N=55)
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Uczestnicy badania bardzo pozytywnie podsumowali aspekty dotyczące pracy mentora. 85%
uczestników kompetencje merytoryczne trenera oceniło na 7 (1 stanowiło ocenę najniższą a
7 najwyższą). 11% respondentów kompetencje te oceniło na 6. Zaangażowanie mentora do współpracy
na 7 oceniło 65% ankietowanych. Z kolei 24% oceniło to zaangażowanie na 6 a 5% na 5. Realizację
planu współpracy z mentorem na 7 oceniło 58% badanych, natomiast 25% na 6. Z kolei 15%
ankietowanych oceniło go na 5, a 2% na 3. Jeśli chodzi o metody pracy stosowane przez mentorów, 55%
oceniło je na 7, 36% na 6, a 5% na 5.
Słabiej wypada obszar metod stosowanych przez mentora (36% wybrało 6) oraz częstotliwość spotkań
(33% wybrało 5, a 22% 6). Dostępność mentora w trakcie wizyt na 7 oceniło 65% respondentów, a 24%
z nich oceniło ją na 6. W tym zakresie 7% ankietowanych przyznało 4. Wysoko oceniony został obszar
dostępności mentora poza spotkaniami. 67% mentorowanych wybrało tu ocenę 7, 20% wskazało
6, a 5% - 5.
W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na to, że mentoring dostarcza korzyści zarówno
mentorowanemu, jak i trenerowi. Tak skomentowała to jedna z uczestniczek programu Mentoring, która
po jego zakończeniu sama została mentorem: Wydaje mi się, że to jest też takie bardzo cenne
doświadczenie, zarówno dla osoby która jest mentorem, jak i mentorowanego. Wydaje mi się, że
Z programu czerpie się obopólną korzyść, bo zarówno mentor może się wielu ciekawych rzeczy
dowiedzieć, w sytuacji, kiedy mentorowany zadaje dużo pytań, na które należy udzielić jak najbardziej
szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi. To sprzyja ciągłej nauce. I działa w drugą stronę, jeśli mam
w jakiejś dziedzinie większe doświadczenie i wiedzę mogę się tym podzielić ze swoim podopiecznym.
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Staram się przekazywać rzeczy najistotniejsze, takie, które dotyczą programu współpracy
międzynarodowej. Zawsze powtarzam, że warto wyjeżdżać na takie wyjazdy, że warto brać udział
w pracach zespołów interdyscyplinarnych i multikulturowych. Trzeba zaznaczyć, że także mentorzy
doceniali korzyści płynące z pracy z mentorowanymi.
Tak skomentował to jeden z mentorów: Ja też wiele się od mojego mentorowanego nauczyłem. To nie
działa tylko w jedną stronę. On dał nam duży wkład, swoje krytyczne spojrzenie. To symbiotyczna relacja.
Celem jest tu rozwój, wymiana i sieciowanie.
Wykres 177. Czy uważa Pan(i), że model współpracy mentora i mentorowanego zaproponowany w programie
Mentoring był efektywny? (N=55)
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Uczestnicy badania pozytywnie odnieśli się także do kwestii efektywności zaproponowanego
modelu współpracy mentora i mentorowanego. W opinii 91% uczestników model ten był efektywny, przy
czym zdaniem 60% uczestników był on zdecydowanie efektywny. Wariant „Raczej nie” wybrało 5%
respondentów, a odpowiedź „Trudno powiedzieć” wskazało 4% uczestników badania. Wnioski te znajdują
także poparcie w opiniach formułowanych przez uczestników jakościowej części badania.
Na efektywność zaproponowanego modelu współpracy z pewnością wpłynął fakt, iż to
mentorowani sami wskazywali mentorów, z którymi chcieliby pracować. W tym kontekście istotny wydaje
się komentarz przedstawiciela Zespołu Fundacji: Spotykaliśmy się z opiniami, że jest to najlepsze
z możliwych rozwiązań, ponieważ mentorem nie może zostać osoba przypadkowa, choćby miała duży
dorobek naukowy. W mentoringu osoba aplikująca musiała sama wskazać mentora i to był bardzo dobry
pomysł, ponieważ jeśli ktoś nie otrzymywał danego mentoringu, to i tak już zdążył nawiązać współpracę,
więc jest potencjalna szansa, że z tej znajomości może się coś inspirującego narodzić. Drugą zaletą było
to, że aplikujący wykazywał się zaangażowaniem i inicjatywą. Był to wymóg.
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Wykres 178. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru uczestników biorących udział w programie
Mentoring była klarowna i przejrzysta? (N=55)
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Znacząca większość respondentów (89%) biorących udział w badaniu ilościowym jako klarowną
i przejrzystą oceniła strategię i procedurę wyboru uczestników mentoringu, w tym 45% badanych
zdecydowanie się z tym zgodziło. Procedurę wyboru opisał jeden z uczestników jakościowej części
badania w następujący sposób: To było wypełnienie wniosków na stronie w zakładce dedykowanej
dokumentacji. Drugi etap wiązał się z zaproszeniem do Warszawy na bardzo miłą rozmowę. Dobrze ją
wspominam. Także rekrutacja była dwuetapowa, standardowa. W większości instytucji tak to wygląda.
Wszystko było dość sprawnie i uczciwie zorganizowane.
Tylko 2% ankietowanych oceniło procedurę wyboru jako zdecydowanie nieprzejrzystą, dalsze 2% jako
raczej nieprzejrzystą, a 7% respondentów wybrało wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. W tym
miejscu należy zauważyć, iż w jakościowej części badania ujawniono wątek braku zrozumienia celów
coachingu i mentoringu przez niektórych kandydatów. Sporadycznie zdarzało się bowiem, że kandydat
ubiegał się o udział w procesie mentoringu, gdy tymczasem w opinii komisji z punktu widzenia jego
rozwoju wskazany byłby udział w coachingu. Oddaje to wypowiedź członka Zespołu Fundacji: Pojawiali
się ludzie, którzy nie wiedzieli, na co chcieliby tak naprawdę pójść i na przykład aplikowali do jednego, nie
dostawali się, ale otrzymywali od nas sugestię, żeby próbowali do drugiego i to przynosiło korzyść.
Wykres 179. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru osób uczestniczących w mentoringu
pozwoliła na wybór najlepszych uczestników? (N=55)
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Ponad 3/4 badanych (76%) uznało, iż strategia i procedura wyboru osób uczestniczących w
mentoringu pozwoliła na wybór najlepszych kandydatów. (31% respondentów zdecydowanie się z tym
zgodziło), blisko 1/4 badanych wybrała „Trudno powiedzieć”. Warto w tym miejscu zauważyć, że
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w odniesieniu do oceny procedury wyboru najlepszych uczestników coachingu, noty te nie były
pozytywne.
W kontekście wyboru mentorowanych należy podkreślić element strategii, przyjętej przesz Fundację
w tym zakresie: W procedurze selekcyjnej istotna była minimalna różnica między mentorem
a mentorowanym. Eliminowaliśmy wszystkich, którzy wybierali swoich kolegów. To musiał być ktoś
istotnie lepszy od mentorowanego, w przeciwnym razie ta relacja byłaby pozorna. Ceniliśmy to, że ludzie
wysoko mierzą i nie boją się ewentualnego „upadku” z wysokiego szczebla. Jedną z takich
charakterystycznych cech polskich naukowców jest wciąż skromność i poczucie umiarkowania w swoich
oczekiwaniach planach w tym co chcą osiągnąć.
Wykres 180. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o programie Mentoring? (N=55)
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Walorem mentoringu, podobnie jak i coachingu, była jakość współpracy uczestników
z przedstawicielami Zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyniki badania ilościowego potwierdzają
ten fakt. Blisko 2/3 ankietowanych (67%) odpowiedziało „Zdecydowanie tak” na pytanie „Czy ze strony
pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne informacje
o programie Mentoring?”. Dalsze 25% respondentów wybrało wariant „Raczej tak”. Odpowiedzi „Trudno
powiedzieć” udzieliło na to pytanie 4% badanych. Po 2% badanych wybrało odpowiedzi „Zdecydowanie
nie” i „Raczej nie”. Także uczestnicy jakościowej części badania podkreślali znaczenie dobrej komunikacji
i dostępności członków Zespołu Fundacji. Warto zauważyć, że współpraca ta układała się doskonale
także w opinii mentorów.
Tak oceniła to jedna z uczestniczek mentoringu: Program był bardzo dobrze przygotowany pod
względem dokumentacji, wniosków, ponieważ musiałam napisać tylko do mojego opiekuna, w jakim
terminie chciałabym brać udział w spotkaniu i po uzgodnieniu tego przesyłał mi on bilety lotnicze, dzięki
czemu nie musiałam się tym zajmować. Na samym początku dostawałam także informację, które
dokumenty muszę przygotować i jakie muszę wysłać mojemu mentorowi, żeby mógł się z nimi zapoznać.
Dużym plusem było to, że były one po angielsku, więc obie strony wiedziały, jakie są względem nich
oczekiwania.
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Wykres 181. Czy informacje dotyczące mentoringu były podane w przejrzysty sposób? (N=55)
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W opinii 88% respondentów informacje dotyczące mentoringu były podane w przejrzysty sposób.
7% respondentów wybrało odpowiedzi „Raczej nie”, 2% - „Zdecydowanie nie”, a 4% - „Trudno
powiedzieć”. W tym kontekście wartościowa jest opinia jednego z uczestników programu: Jeśli chodzi
o całą dokumentację, była ona bardzo prosta, niesamowicie uproszczone formularze i sposób
przygotowywania dokumentów. Przyjemnie współpracowało się z moim opiekunem z Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej w sprawie przygotowywania dokumentów. Pytania w formularzach były rozsądne,
przemyślane. Od razu było widać co mentoring niósł ze sobą, a trzeba było napisać tylko te
najważniejsze i najistotniejsze rzeczy.
Wykres 182. Czy Pana(i) zdaniem mentoring w ramach projektu SKILLS jest unikalny? (N=55)
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Mentoring jako narzędzie unikalne oceniło 82% respondentów, przy czym 49% z nich określiła
sposób jako zdecydowanie unikalny. Tylko 2% respondentów stwierdziło, iż jest on podobny do innych
ofert dostępnych na rynku. Co ciekawe, 16% ankietowanych nie miało w tej kwestii zdania.
Warto przytoczyć tu wypowiedź jednego z członków Zespołu Fundacji: Osoby, które brały udział w tym
przedsięwzięciu były zadowolone. Jedna z naszych laureatek, która sama wzięła udział
w mentoringu dziś jest mentorem w polskim programie dla kobiet, które zajmują się nauką. Jest to
niezaprzeczalna wartość dodana.
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Wykres 183. W jakim stopniu udział w mentoringu przyczynił się do udoskonalenia kompetencji w
określonych obszarach? (Obok serii danych zostały zaprezentowane średnie dla poszczególnej zmiennej)
(N=55)
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Względem oceny mentoringu w procesie udoskonalanie różnych obszarów kompetencji,
respondenci nie prezentowali jednoznacznych opinii, ale miał on wpływ na podnoszenie umiejętności
w wielu obszarach. Podkreśla to wypowiedź jednego z mentorów: Zależało mi, aby mentorowany poznał
jak najwięcej osób z mojego Instytutu. Starałem się to umożliwić. Każda wizyta była inna. Trochę czasu
spędzaliśmy w laboratorium, ale też spotykaliśmy się z pracownikami innych uczelni. Byliśmy w centrum
transferu technologii. Praktykant poznał wiele aspektów naszej pracy. To doskonale szansa dla
naukowca, który chce się rozwijać.
W odniesieniu do wyników badania ilościowego trzeba zauważyć, iż w zakresie zarządzania
projektami 27% respondentów oceniło ten wzrost maksymalnie (w skali od 1 do 7 na 7). 22%
zaopiniowało go na 6, 27% na 5, a 9% na 3. Z kolei obszar zarządzania zespołami badawczymi na
7 oceniło 42% ankietowanych, na 6 - 24%, 16% - 5, a po 7% na 3 i 4. Uczestnicy badania wysoko
zrecenzowali obszar komunikacji naukowej. Tutaj aż 55% badanych przyznało 7, a 29% 6. Podobnie
respondenci ocenili obszar współpracy interdyscyplinarnej: 51% badanych wzrost w tym zakresie
podsumowało na 7, 24 na 6, a 15% - 5.
Jeśli chodzi o obszar komercjalizacji wyników prac badawczych oraz przedsiębiorczość, zebrane
oceny są bardzo rozproszone. W tych obszarach odsetek najniższych not sięgał zaledwie 18.
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Wykres 184. Czy udział w mentoringu wpłynął lub może wpłynąć pozytywnie na Pana(i) rozwój naukowy czy
karierę? (N=55)
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Warto zauważyć, że 96% respondentów uznało, iż udział w mentoringu wpłynął lub może
wpłynąć pozytywnie na ich rozwój naukowy czy karierę, przy czym aż 85% ankietowanych uznało, że jest
tak zdecydowanie. Uczestnicy jakościowej części badania jednoznacznie podkreślali ogromne znaczenie
mentoringu i jego wpływ na ich rozwój, zarówno zawodowy, jak i naukowy.
Wykres 185. Czy udziału w mentoringu miał lub ma wpływ na Pana(i) instytucję macierzystą? (N=55)
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Odpowiedzi na pytanie „Czy udziału w mentoringu miał/ma wpływ na Pana(i) instytucję
macierzystą?” nie były jednoznaczne. 9% respondentów wybrało wariant „Zdecydowanie tak”, a 31% „Raczej tak”. Niemniej jednak - 44% ankietowanych podsumowało negatywnie. Warto w tym kontekście
zwrócić uwagę na to, iż to najczęściej kobiety wprowadzała zmiany w swoich instytucjach macierzystych
(zapoczątkowało je 50% uczestniczek i jedynie 18% uczestników). Dodatkowo odnośnie do tego obszaru
swoją rekomendację dla Fundacji wystosował jeden z mentorów, który twierdził, że w Polsce wciąż
brakuje, tak istotnego, networkingu: Fundacja mogłaby zapraszać ludzi takich jak ja do działania
w zakresie współpracy i sieciowania. Mam w moim laboratorium osiem osób z siedmiu krajów, totalna
mieszanka. Musimy działać razem i współpracować. To byłoby wyzwanie dla Fundacji, aby takie działania
animować i ułatwiać.
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Wykres 186. Rodzaju wpływu mentoringu na uczelnię macierzystą uczestników (N=22)
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Blisko 1/4 naukowców, którzy stwierdzili, że mentoring miał wpływ na ich uczelnię macierzystą,
przyznaje, iż w relacjach z innymi pracownikami naukowymi oraz studentami wdrażają umiejętności
i wiedzę, którą pozyskali od mentora: Schemat relacji mentoringowej przenoszę na swoje relacje ze
studentami i doktorantami. Wierzę, że jestem dla nich mentorem!
Uczestnicy projektu mentoring próbują również zmieniać zasady i schematy obowiązujące w jednostkach
naukowych, tak aby przypominały one bardziej model działania najlepszych zespołów. Dobrze obrazują
to słowa jednego z uczestników: Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania reguł funkcjonowania
jednostki. Dobre wzorce, do których dostęp uzyskałam w programie Mentoring, są lub będą w pewnym
zakresie podstawą określania poszczególnych reguł, np. struktura, zasady współpracy poszczególnych
zespołów badawczych, ale również normy określające ryzyko na różnych poziomach.
Duże znaczenie uczestnicy programu przypisywali również wizycie mentora na ich macierzystej
uczelni – wskazało na to 18% respondentów. Najczęściej przy tej okazji organizowana była konferencja
naukowa. Zdaniem respondentów przyczyniło się to do wypromowania danej jednostki naukowej. Tyle
samo badanych uznało, że dzięki mentoringowi ich uczelnia nawiązała nowe kontakty zagraniczne oraz
pozyskała granty na prowadzone badania. Blisko co dziesiąty respondent wskazał, że udział w projekcie
pozwolił mu pozyskać nowy projekt badawczy.
Jeden z uczestników stwierdził, że sam udział naukowca w programie organizowanym przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej oraz wizyta w ośrodku zagranicznym o międzynarodowej sławie przyczyniła się do
wzrostu znaczenia danej uczelni, a tym samym do jej promocji.
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Wykres 187. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) udział w tego typu programie swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska naukowego? (N=55)
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Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym, rekomendowaliby udział
w mentoringu swoim koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego. W toku jakościowej części
badania opinie formułowane w tym zakresie były także jednoznacznie pozytywne. Jak zauważył jeden
z rozmówców: Gdybym miał taką możliwość, zdecydowałbym się ponownie. Nie wiem tylko czy raz
jeszcze udałoby mi się tak precyzyjnie uzasadnić potrzebę wyjazdu, ale jak najbardziej byłbym chętny.
Wykres 188. Czy Pana(i) zdaniem mentoring dostępny w ramach projektu SKILLS jest unikalny? (N=55)

Zdecydowanie jest unikalny

49%

Jest unikalny

33%

Jest podobny do innych ofert
coachingowych dostępnych na rynku

2%

Niczym nie różni się od innych oferowanych
coachingów

0

Nie mam zdania

16%
0%

20%

40%

60%

Rozwiązanie jako unikalne oceniło 82% respondentów, przy czym 50% badanych określiła
mentoring zdecydowanie unikalnym. Kolejne 2% uczestników stwierdziło, iż jest on podobny do innych
ofert dostępnych na rynku, a 16% ankietowanych nie miało w tej kwestii zdania.
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Wykres 189. Mocne strony mentoringu w opinii jego uczestników (N=55)
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Jako największą zaletę mentoringu, jego uczestnicy wskazali możliwość spotkania światowej
sławy naukowców. Byli pod dużym wrażeniem możliwości nawiązania bezpośrednich relacji z wybitnymi
specjalistami. Ich zdaniem rozmowa z nimi, obserwowanie codziennej pracy, organizacji ich zespołu
badawczego jest bardzo ważnym doświadczeniem i dużą inspiracją. Potwierdzają to słowa jednego
z uczestników: Instytucjonalizacja relacji, ale też możliwość zacieśnienia kontaktów z najwybitniejszymi
uczonymi w każdym obszarze badawczym. Wejście w inny typ współpracy z takimi naukowcami, na ich
warunkach, ponieważ na konferencji czy nawet podczas krótkotrwałego stypendium zachowują większy
dystans, a rozmowy toczą się w raczej uniwersalnym, pozbawionym wyraźnej swoistości stylu.
Ponad 1/4 uczestników badania potwierdziła, że dzięki kontaktowi z mentorem uzyskali cenne
wskazówki w stosunku do własnej pracy naukowej, a także mieli możliwość przedyskutowania
nurtujących ich problemów badawczych oraz skonsultowania planów zawodowych. Niewiele mniej osób
podkreśliło (24%), że dzięki mentoringowi udało im się nawiązać bardzo ciekawe kontakty zagraniczne,
które nie ograniczały się jedynie do osoby mentora, lecz również do członków jego zespołów badawczych
lub innych naukowców, z którymi kontakt zainicjował mentor. Zgodnie ze słowami jednego z uczestników
jest to szczególnie ważne dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową: Mentoring to otwarcie
okna na świat dla młodych naukowców nieposiadających silnej sieci kontaktów osobistych z badaczami
z innych instytucji niż macierzysta. Co daje szansą na przynajmniej częściowe uniezależnienie się od
struktury i zależności wynikających ze studiów, zdobywania stopni naukowych w jednostce macierzystej.
Zaletą mentoringu dla 11% badanych była praca z najlepszymi zespołami badawczymi,
możliwość odwiedzenia renomowanych instytucji naukowych (9% respondentów) oraz nabycie
umiejętności zarządzania zespołem badawczym (7%). Uczestnicy programu doceniają fakt, że mogą
podpatrzeć bezpośrednio pracę najlepszych zespołów. Mogą oni zapoznać się z ich wewnętrznymi
procedurami, zasadami organizacyjnymi, a także stylem pracy. Beneficjenci programu ujmują te zalety
w następujących słowach: Okazja zapoznania zasad funkcjonowania dobrze zarządzanej jednostki
naukowo-badawczej, w tej dokumentacji, która nie jest ogólnodostępna. Pozwala na oglądanie
i współudział w organizacji pracy, motywacji członków zespołu i identyfikacji nowych obszarów
badawczych. Mentoring jest rewelacyjny!
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Dodatkowo uczestnicy programu zwrócili uwagę na korzystne ich zdaniem zasady organizacyjne
mentoringu. Ich aprobatę wzbudziła łatwa procedura rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego,
klarowne procedury rekrutacyjne oraz możliwość samodzielnego wyboru mentora. Ostatnią wskazaną
zaletą projektu była jego forma w postaci cyklicznych, krótkich wyjazdów. Umożliwiało to wzięcie udziału
w mentoringu przy jednoczesnej kontynuacji pracy zawodowej.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wypowiedź jednego z mentorów: Mentoring daje możliwość
zanurzenia się w innym stylu pracy i działania. Mój mentorowany pracuje w dużym laboratorium, ale to
jednak jest Polska, to znaczy jego kraj, gdyby nie wyjechał, to nie wiedziałby, że można inaczej.
Oczekiwania, procedury warto poznać. Taka wymiana daje więcej, to podnosi poziom, przyciąga ludzi.
Mój mentorowany jest bardzo mądry, a dzięki autentycznemu zaangażowaniu dużo zyskuje. Moim
zdaniem za kilka lat osiągnie wiele. Mamy jakieś problemy wynikające z badań naukowych i to, że
pracujemy razem szybciej, efektywniej zbliża nas do rozwiązania, motywuje do pracy.
Wykres 190. Słabe strony mentoringu w opinii ich uczestników (N=55)
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Co trzeci przebadany uczestnik mentoringu wskazywał, że słabą stroną programu był krótki czas
trwania pojedynczej wizyty u mentora. Zdaniem respondentów ograniczenia formalne długości wyjazdu
uniemożliwiały efektywną współpracę. Opisuje to jeden z uczestników: Zdecydowanie zbyt krótki czas
wizyt, uniemożliwiający pełne wykorzystanie możliwości związanych z wyjazdem do innego kraju
i jednostki. Z tego powodu praktyczna prezentacja przez mentora nieznanych mentorowanemu
technologii jest często zbyt trudne. Brakuje czasu, aby wykorzystać wizytę do nawiązania
z pośrednictwem mentora kontaktu także z innymi światowej sławy naukowcami, którzy pracują w tej
samej jednostce. Brakuje czasu w wypadku, kiedy celem jest wspólne pisanie tekstów naukowych.
Jako następny minus programu 13% respondentów wskazało zbyt krótki okres trwania całego
programu. Ich zdaniem warto, aby mentoring był rozciągnięty na dłuższy czas, dzięki czemu można
byłoby wypracowywać i konsultować z mentorem dodatkowe rozwiązania. Prawie co dziesiąty uczestnik
programu wskazał na trudności spowodowane przez sztywne reguły finansowania oraz organizację
mentoringu. Odnośnie do pierwszego zagadnienia badani wspominali o ograniczeniach związanych
z rozliczeniem kosztów, brak zaliczek na pokrycie ponoszonych kosztów oraz brak możliwości połączenia
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wyjazdu z realizacją innych zadań. W zakresie organizacji programu uczestnicy skarżyli się na zmienny
regulamin programu oraz brak jasnych zasad w zakresie rozliczania projektu.
Mniej respondentów wskazało zbyt małą liczbę wizyt u mentora (7% badanych) oraz na
konieczność zdania się na jego dobrą wolę (5% badanych). W tym ostatnim aspekcie uczestnicy
programu podkreślali, że sukces całego projektu zależał w znacznej mierze od dobrej woli mentora. Ich
zdaniem za czas poświęcony osobom mentorowanym powinien on otrzymywać wynagrodzenie lub
innego rodzaju korzyści. Propozycja rozwiązania ze strony jednego z uczestników przedstawia się w
sposób następujący: Mentor nie miał z tego programu żadnych benefitów. Proponowałbym opcję
przynajmniej opłacenia mentorowi jednej konferencji badawczej z interesującej go sfery, zwykle i tak tej
samej co mentorowani, na którą mógłby pojechać razem z praktykantami i odbywać spotkania
mentoringowe przy okazji takiego wydarzenia.
Dwóch respondentów wskazało, że dla nich niejasne na początku były cele programu, a także
sam proces rekrutacji. Według jednego z nich: Informacje dotyczące programu, dostępne na stronie
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przekazane były w języku potencjalnie trudnym do zrozumienia dla
naukowców niemających związku z naukami o zarządzaniu („język projektów unijnych”). Przed rozmową
kwalifikacyjną do programu nie było dla mnie w pełni klarowne, jak dokładnie FNP wyobraża sobie
mentoring i jakie cele uznaje za najważniejsze. Jeden z uczestników projekty podkreślał również, że
problematycznym dla niego był fakt, iż w ramach mentoringu nie mógł realizować celów ściśle
naukowych.
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PODSUMOWANIE MODUŁU MENTORING
Z pewnością model mentoringu zrealizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w projekcie
SKILLS stanowi nowość na polskim rynku naukowym. Jego unikatowość została dostrzeżona również
przez mentorów zagranicznych, którzy docenili ideę przyświecającą programowi – umożliwienie kontaktu
oraz nawiązania współpracy pomiędzy młodymi i bardzo doświadczonymi naukowcami.
Mając na uwadze innowacyjność programu, tym bardziej należy podkreślić fakt, że wszyscy
uczestnicy programu byli z niego zadowoleni. Zdecydowana większość z nich, dzięki mentoringowi,
zdobyła praktyczną i przydatną wiedzę, którą stosują w swojej codziennej pracy naukowej (przede
wszystkim w obszarze zarządzania zespołem oraz organizacją pracy). Samodzielny wybór mentorów
przez uczestników wiązał się z ryzykiem, że osoby mentorujące nie będę miały odpowiedniej wiedzy,
umiejętności i przygotowania, aby rozwijać zawodowo innych naukowców. W tym obszarze nie nastąpiły
jednak żadne problemy, uczestnicy programu bardzo wysoko ocenili kompetencje, zaangażowanie oraz
metody pracy mentorów. Przełożyło się to na wysoką ocenę modelu współpracy mentora
i mentorowanego.
Bardzo dobre oceny przyznano również procesowi zarządzania programem. Aprobatę wzbudził
proces rekrutacji, komunikacja z przedstawicielami Fundacji, ograniczona do minimum biurokracja, brak
zbędnych formalności a tym samym oparcie procesu współpracy na zaufaniu w relacji mentorowany –
mentor oraz uczestnik programu – Fundacja. Co istotne, już sam przebieg aplikowania pozwalał na
nawiązanie kontaktu z mentorem, a to właśnie współpraca z wybitnymi, cenionymi naukowcami była
zdaniem uczestników największym walorem programu. Możliwości zapoznania się z ich stylem pracy,
zarządzaniem zespołem badawczym oraz planowaniem badań stanowiły największą korzyść.
Badanie dowiodło, że udział w mentoringu umożliwiał nawiązanie współpracy z szerszym
środowiskiem naukowym, sieciowanie i budowanie trwałych relacji w zakresie współdziałania w świecie
nauki. Relacja mentor-mentorowany pozwala na wzajemne uczenie się. Doświadczenie pokazało
ponadto, że wysoka jakość i efektywność kontaktów sprawia, iż mentorowany może w przyszłości stać
się mentorem.
Najistotniejszym problemem był określony w regulaminie zbyt krótki czas jednego wyjazdu,
którego celem było spotkanie z mentorem. Niestety zdaniem uczestników czynnik ten zdecydowanie
negatywnie wpłynął na efektywność całego programu.
Realizacja mentoringu pokazała, że istotnym wyzwaniem, przed jakim stoi polskie środowisko
naukowe jest konieczność promowania pracy w zespołach multikulturalnych. Wskazywali na to zarówno
mentorzy, jak i mentorowani, którzy doświadczyli pracy w zespołach międzynarodowych. Właśnie
w obszarze komunikacji z innymi pracownikami naukowymi uczestnicy programu nabyli najwięcej
doświadczenia i umiejętności.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O MODULE COACHING
Celem programu było udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań
zawodowych, osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej, w procesie podejmowania decyzji oraz
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Program umożliwiał pracę pod okiem
doświadczonego coacha.
Adresatami programu byli pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę
o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, mający co najmniej stopień naukowy
doktora oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
Naukowcom zakwalifikowanym do programu zapewniono finansowanie procesu
coachingowego składającego się z 3 do 6 sesji szkoleniowych trwających 90-120 minut.
Założeniem było, iż w trakcie wspomnianego procesu uczestnik pracuje nad rozwijaniem kompetencji
zawodowych w wybranym przez siebie obszarze zgodnym z celami projektu SKILLS, czyli działań
dotyczących zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy
interdyscyplinarnej, komunikacji naukowej, komercjalizacji wyników badań lub przedsiębiorczości. Tak
istotę
coachingu
określił
jeden
z
trenerów
w projekcie SKILLS: Nasza praca jest bardzo mocno uzależniona od potrzeb klientów – ich celów
i planów. Są osoby, dla których najbardziej istotne jest to, żeby wzmocnić swoją organizację w ramach
spotkań z coachem, ale bywają także jednostki pragnące zrozumieć ważne kwestie związane ze swoim
życiem zawodowym i tym, dlaczego jest ono takie, jakie jest. Relacja z klientem opiera się więc na
potrzebach i próbie dopasowania do możliwości, z uwzględnieniem unikalnego sposobu pracy.
Po formalnej weryfikacji wnioski poddawane były analizie merytorycznej dokonywanej przez
ekspertów. Autorki i autorzy wniosków najlepiej ocenionych przez ekspertów byli następnie zapraszani na
rozmowę z Komisją. Decyzję o kwalifikacji danego wniosku do programu podejmował Zarząd Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez Komisję.
W programie wzięły udział 33 osoby. Do badania ewaluacyjnego przystąpiło 22 naukowców 66% wszystkich uczestników.
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WYNIKI BADAŃ
Wykres 191. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena swojego udziału w coachingu? (N=22)

Jestem bardzo niezadowolony(a)

5%

Jestem niezadowolony(a)

14%

Nie jestem ani zadowolony(a)
ani niezadowolony(a)
Jestem zadowolony(a)

82%

Jestem bardzo zadowolony(a)
Trudno powiedzieć

Udział w coachingu został ogólnie oceniony bardzo pozytywnie przez uczestników objętych
badaniem ilościowym. Aż 82% uczestników było bardzo zadowolonych z udziału w programie, a dalsze
14% wybrało wariant odpowiedzi „Jestem zadowolony”. Co istotne, żaden z ankietowanych nie uznał, że
udział w coachingu był przyczyną niezadowolenia, chociaż 4% respondentów wybrało wariant odpowiedzi
„Nie jestem ani zadowolony, ani niezadowolony”.
Wykres 192. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o coachingu realizowanym w ramach projektu SKILLS?
(N=22)

Ze strony internetowej FNP

82%

Ze stron internetowych dedykowanych dla
przedstawicieli świata nauki

5%

Od osób, które wcześniej brały udział w
projekcie SKILLS

0%

Od współpracowników\współpracowniczek

0%

Od przełożonego\promotora

0%

Z ulotek\ materiałów promocyjnych\ e-maili
dystrybuowanych przez uczelnię

0%

Z newslettera FNP

9%

Z mediów społecznościowych

0%

Z innego źródła, jakiego?

0%

Nie pamiętam

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Strona internetowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stanowi kluczowe źródło informacji dla wielu
naukowców poszukujących źródeł finansowania dla realizowanych przedsięwzięć oraz informacji na
temat możliwych form wsparcia w dalszym rozwoju naukowym. Tak też było w odniesieniu do programu
coachingu. Aż 82% uczestników szkolenia dowiedziało się o nim ze strony Fundacji, a 9% z jej
newslettera. Ten stan dobrze oddaje wypowiedź jednego z laureatów: Informację uzyskałem ze strony
internetowej Fundacji, na którą zaglądam dość często, ponieważ jestem laureatem i wielkim fanem
Fundacji. Obecny etap mojego rozwoju naukowego skłania mnie do refleksji związanej z pytaniem „Co
dalej?”. Mam też ogromną potrzebę zmiany.
Dalszych 5% uczestników o wydarzeniu dowiedziało się z innych stron internetowych zawierających
informacje o programach dedykowanych dla przedstawicieli świata nauki. Wreszcie, 5% respondentów –
uczestników programu coaching, wybrało wariant odpowiedzi „Nie pamiętam”.
Wykres 193. Jaka była Pana(i) motywacja do udziału w coachingu? Proszę wskazać maksymalnie trzy
czynniki motywacyjne (N=22)

Potrzeba zdobycia i usystematyzowania wiedzy

18%

Potrzeba zdobycia umiejętności

45%

Uzyskanie wsparcia w podejmowaniu wyzwań
zawodowych
Uzyskanie wsparcia w osiąganiu kolejnych etapów
kariery naukowej
Uzyskanie wsparcia w procesie podejmowania
decyzji
Uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów
pojawiających się w pracy zawodowej
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w
coachingu

73%
55%
27%
45%
9%

Inna motywacja

0%

Trudno powiedzieć

0%

Motywacje do udziału w coachingu były bardzo zróżnicowane. Dla 73% respondentów
kluczowym czynnikiem motywującym była potrzeba uzyskania wsparcia w podejmowaniu wyzwań
zawodowych. Tak określił to jeden z uczestników: Po pierwsze chciałem znaleźć odpowiedź na pytanie
„Jak będzie wyglądał mój rozwój naukowy przez najbliższe 20 lat?”, a po drugie – „Jak
w tym kontekście będzie się rozwijał mój zespół?”, „Jak moje osobiste plany będą się miały do strategii
rozwoju całego zespołu?”. To były najważniejsze kwestie.
Dla 55% ankietowanych istotnym czynnikiem było uzyskanie wsparcia w osiąganiu kolejnych
etapów kariery naukowej. Natomiast 45% respondentów uznało, że przyczyną była potrzeba zdobycia
umiejętności oraz uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy
zawodowej. Dobrze odzwierciedla to wypowiedź jednego z uczestników: Na coaching zdecydowałem się
dlatego, że czułem, iż w moim zarządzaniu zespołem oraz samym sobą podczas prowadzenia badań jest
wiele rzeczy, które mógłbym i powinienem poprawić. Ten projekt dotyczył przede wszystkim dwóch
obszarów: pierwszy, czyli zarządzanie zespołem, doborem ludzi i dystrybucji zadań, a drugi związany
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z zarządzaniem priorytetami. Mam tendencję do rozpraszania się, angażowania w wiele różnych
projektów i czułem, że przydatną umiejętnością byłaby zdolność organizowania pracy i wyboru
efektywnego priorytetu w danym dniu. Mając to na względzie, złożyłem wniosek i pod tym kątem
wybierałem coacha wskazanych i dostępnych. Formuła naszych spotkań była dobra, bo kierowany przez
mentora sam odpowiadałem na pytania i znajdowałem rozwiązania, co było dla mnie niezwykle
odkrywcze. Chwilami bardzo męczące, ale wieńczące dużym poczuciem satysfakcji. Mam też wrażenie,
że mój trener jest również zadowolony z efektów spotkań ze mną i całego procesu.
Czynniki motywacyjne był jednak różnorodne - 18% ankietowanych wybrało potrzebę zdobycia
i usystematyzowania wiedzy, a zaledwie 9% uczestników wskazało jako czynnik motywacyjny uzyskanie
certyfikatu potwierdzającego udział w coachingu.
Wykres 194. Ocena coachingu wraz ze średnimi dla każdej zmiennej (N=22)

Czy udział w coachingu przyczynił się do podniesienia
5%
Pana(i) kompetencji zawodowych?
Czy udział w coachingu poszerzył Pana(i) wiedzę?

41%

14%

50%

Czy cele coachingu były jasno sformułowane?

36%

41%

Czy wiedza, którą zdobył(a) Pan(i) w trakcie coachingu
5%
jest przydatna i potrzebna?

4,50

55%

4,23

59%

23%

4,59

73%

Czy umiejętności, które zdobył(a) Pan(i) w trakcie
5% 14%
coachingu są przydatne i potrzebne?

4,68

82%

4,77

Czy wiedzę zdobytą podczas coachingu wykorzystuje
Pan(i) w swojej pracy naukowej\zawodowej?

5%

Czy umiejętności zdobyte podczas coachingu
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy
naukowej\zawodowej?

5%

27%

68%

4,64

Czy udział w coachingu przyczynił się do uzyskania
przez Pana(nią) wsparcia w podejmowaniu wyzwań
zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów

5%

27%

68%

4,64

Czy udział w coachingu przyczynił się do uzyskania
przez Pana(nią) wsparcia w procesie podejmowania
decyzji?

5%

Czy udział w coachingu przyczynił się do uzyskania
przez Pana(nią) wsparcia w rozwiązywaniu
problemów

36%

59%

32%

36%
0%

20%

40%

4,55

64%

4,59

64%

4,64

60%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Trudno powiedzieć

80%

100%
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Ocena coachingu w opinii jego uczestników jest zdecydowanie przychylna. Ankietowani wybierali
pozytywne odpowiedzi („Raczej tak”, „Zdecydowanie tak”), a wariant wskazujący na ocenę ambiwalentną
(„Ani tak, ani nie”) czy brak zdania („Trudno powiedzieć”), zaznaczane były sporadycznie. Zdaniem
wszystkich ankietowanych cele coachingu były jasno określone.
Według 86% uczestników, udział w procesie coachingu poszerzył ich wiedzę, a 14%
ankietowanych wybrało odpowiedź „Ani tak, ani nie”. W opinii, aż 96% respondentów udział w szkoleniu
przyczynił się do podniesienia ich kompetencji zawodowych. Tak samo liczebna grupa badanych uznała,
że umiejętności zdobyte w trakcie procesu są przydatne i potrzebne. Aż 95% respondentów uznało, że
wiedzę, jak i doświadczenie zdobyte w trakcie coachingu, wykorzystuje w swojej pracy naukowej
i zawodowej. Podkreśla to wypowiedź jednego z uczestników: Jestem bardzo zadowolony
z rezultatów, ponieważ dzięki coachingowi udało się stworzyć i wprowadzić w moim zespole strategię do
roku 2020. Ta strategia została wprowadzona zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, to znaczy od
analizy sytuacji, diagnozy, do uzyskania celów strategicznych. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia
edycji dokumentu, który powstał jako podsumowanie koncepcji. Teraz od początku roku akademickiego
będziemy realizować ustalone zadania. Dodatkową zaletą dla całego zespołu jest to, że moi pracownicy
bardzo pozytywnie weszli w proces tworzenia strategii, co zadziałało bardzo dobrze w aspekcie
integracyjnym i motywacyjnym. Wszyscy czują się po części współtwórcami ważnej strategii, dzięki
czemu są bardziej odpowiedzialni za zespół i chętni, żeby nasze plany stopniowo realizować.
96% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, iż udział w coachingu przyczynił się do uzyskania
przez nich wsparcia w procesie podejmowania decyzji. Potwierdził to jeden z uczestników jakościowej
części badania: W moim przypadku coaching odegrał kluczowe znaczenie, zachęcił mnie do podjęcia
dość odważnych decyzji, w których się umocniłem i będę konsekwentnie w tym kierunku działał. Jeden
z pomysłów, który się pojawił, to założenie przy naszym zespole spółki, mającej na celu komercjalizować
to czym się zajmujemy naukowo i w tym kierunku są już podjęte konkretne działania. Myślę, że przed
procesem coachingowym na wiele rzeczy bym się nie zdecydował. A co najważniejsze, wszystkie
pomysły pojawiają się w trakcie spotkań, a nie są narzucane, czy inicjowane przez coacha.
95% respondentów uznało, iż udział w coachingu przyczynił się do uzyskania wsparcia
w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej. Jednocześnie
wszyscy ankietowani przyznali, iż udział w coachingu był wsparciem w rozwiązywaniu problemów.
Oddaje to wypowiedź jednego z trenerów: Często wielu uczestników po zakończonym procesie
coachingowym stwierdza, że przeszło to ich najśmielsze oczekiwania, ponieważ problemy, z którymi
przyszli w nieoczekiwanie łatwy sposób udało się rozwiązać. Nagle otwierają się nowe możliwości,
których nigdy wcześniej nie dostrzegali, a teraz sami na nie wpadli.
Wykres 195. Czy zaproponowany czas trwania coachingu (nie dłuższy niż 8 miesięcy) był adekwatny do
Pana(i) oczekiwań? (N=22)
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Tak, był adekwatny

59%

Czas ten był za krótki

36%

Czas ten był zdecydowanie za krótki

5%

Czas ten był za długi

0%

Czas ten był zdecydowanie za długi

0%
0%

20%

40%

60%

80%

Według większości (59%) ankietowanych zaproponowany czas trwania coachingu był adekwatny
do ich oczekiwań. Zadaniem 36% respondentów termin ten był za krótki, a dla pozostałych 5% zdecydowanie za krótki. Dobrze ilustruje to wypowiedź jednego z uczestników: Do tej pory wziąłem udział
w pięciu sesjach, czyli została mi ostatnia. Jestem bardzo zadowolony z tego procesu. Gdyby mógł trwać
dłużej, bardzo byłbym zadowolony, chociaż i tak mam poczucie, że udało się wypracować różne
korzystne rozwiązania czy procedury.
Wykres 196. Czy zaproponowana liczba sesji coachingowych (od 3 do 6 sesji) była adekwatna do Pana(i)
oczekiwań? (N=22)

Tak, liczba spotkań była adekwatna

55%

Liczba spotkań była zbyt mała

41%

Liczba spotkań była zdecydowanie zbyt mała

5%

Liczba spotkań była za duża

0%

Liczba spotkań była zdecydowanie za duża

0%
0%

20%

40%

60%

Względem liczby zaproponowanych sesji coachingowych zdania uczestników badania
ilościowego były podzielone. W opinii 55% respondentów liczba spotkań była adekwatna do oczekiwań.
Zdaniem 41% ilość była zbyt mała, a 5% ankietowanych uznała, iż była zdecydowanie zbyt mała. Opinia
uczestników nie koresponduje z doświadczeniem i odczuciem coachów, którzy stwierdzili, że liczba
spotkań była odpowiednia. Warto tu odnieść się do komentarzy dwóch z nich:
- W coachingu z góry wiadomo, ile trwa proces. Przykładowo, jeżeli jesteśmy umówieni na sześć lub
dziesięć sesji, wówczas etap ten jest z góry przez trenera dostosowywany. Praktykowane są różne ilości
spotkań, czasami jest ich siedem, innym razem prawie dziesięć, dlatego myślę, że sześć jest optymalną
liczbą. Jako coach nie miałem poczucia niedosytu, na ogół też ostatnia sesja jest zamknięciem
i podsumowaniem dla klienta, żeby mógł dostrzec pozytywne skutki i nabrać „wiatru w żagle” - mówiąc
metaforycznie. Jestem jednak zdania, że nawet, jeżeli spotkań byłoby więcej żaden coach, nie miałby
z tym problemu.
- Na początku ustalamy liczbę spotkań. Bardzo dobrą w tym projekcie kwestią była określona ilość, od
trzech do sześciu sesji. Pracując prywatnie, odbywam jedno spotkanie poznawcze - dookoła celów,
następnie razem z klientem uzgadniamy sposób pracy, oczekiwane rezultaty, później spotykamy się
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podczas pięciu sesji. To jest mój standardowy model działania. Jeżeli chodzi o pracę w Fundacji, także
byłam umówiona na sześć sesji, więc był to podobny tryb, w jakim pracuję. System wydaje się optymalny
i sensowny. W trakcie tych pięciu spotkań, wyłączając to pierwsze organizacyjne, widać już efekty, a jeśli
nie, to znaczy, że coś przebiegło niezgodnie z założeniami. Trzeba pamiętać, że nie jest to model
terapeutyczny.
Wykres 197. Czy zaproponowana długość sesji (od 90 do 120 minut każda) była adekwatna do Pana(i)
oczekiwań? (N=22)

Tak, była adekwatna
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Czas ten był za krótki
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Czas ten był zdecydowanie za krótki
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Według opinii 91% ankietowanych zaproponowana długość sesji była adekwatna do ich
oczekiwań. Dla 5% badanych czas ten był za krótki, a zdaniem kolejnych 5% - zdecydowanie za krótki.
Opinia jednej z trenerek: Sesja trwa od półtorej godziny do dwóch. Z niektórymi osobami spotykaliśmy się
u nich w pracy, do niektórych osób dojeżdżałam do ich domu, z częścią spotykałam się w kawiarni. To
wszystko uzależnione zostało od możliwości i czasu, mając na uwadze komfort wszystkich
zainteresowanych.
Wykres 198. Czy dzięki uczestnictwu w coachingu wprowadził(a) Pan(i) usprawnienia na swoim stanowisku
pracy? (N=22)
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Co istotne, wszyscy uczestnicy badania ilościowego ocenili, iż dzięki uczestnictwu w coachingu
wprowadzili usprawnienia na swoim stanowisku pracy, przy czym aż 77% wybrało wariant odpowiedzi
„Zdecydowanie tak”. Obrazowo oddaje to wypowiedź coacha: Podam przykład pani, która miała poczucie
nieefektywności w wykonywanych obowiązkach służbowych. Siedziała w pracy do późnych godzin,
a wychodząc, odczuwała rozczarowanie tym, że niewiele przeze ten czas zrobiła. W trakcie sesji
ustalone zostały konkretne cele i sposoby ich realizowania, na przykład, jakie obowiązki są do wykonania
danego dnia, do której godziny trzeba zakończyć poszczególne etapy, zbliżające do zamknięcia
całościowego zadania. Na następnej sesji usłyszałam od klientki, że jest bardzo zadowolona, ponieważ
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udaje jej się zrobić absolutnie wszystko w bardzo krótkim czasie, zyskując dużo wolnego czasu pomiędzy
etapami danego, nawet długofalowego projektu. W perspektywie miesiąca wzrosło poczucie efektywności
przy mniejszym nakładzie sił i czasu. Okazało się, że klientka mogła sobie pozwolić na trzykrotne pójście
do kina, o czym wcześniej tylko marzyła, siedząc codziennie do późnych godzin w pracy. I to jest jeden
z przykładów. Inne dotyczą działania w grupie, zarządzania zespołem, czy relacji interpersonalnych.
Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, patrzymy z różnych perspektyw czego inni ludzie, mogą
potrzebować i jak im można to dostarczyć, jakiej udzielić informacji zwrotnej, żeby było efektywnie.
Często otrzymywałam wiadomości, że sposób ten działa, a zespół pracuje znacznie lepiej.
Wykres 199. Usprawnienia wprowadzone przez uczestników dzięki coachingowi (pytanie otwarte) (N=22)
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Połowa badanych stwierdziła, że dzięki coachingowi sprawniej zarządzają zespołem badawczym:
skuteczniej delegują zadania, usprawnili komunikację oraz przeorganizowali jego system pracy. Mniej
respondentów (41%) wskazało, że poprawili swoje umiejętności z zakresu zarządzania czasem oraz
usystematyzowali planowanie zadań. Jeden z uczestników zwrócił uwagę na następujące korzyści
programu: Wprowadzenie hierarchii zadań, ze względu na ważność i pilność, odpowiednie skupienie się
na nich oraz ich realizacja. Zadbanie o własny czas systematycznej, nieprzerywanej pracy, którą inni
respektują.
Ponad 1/3 respondentów (36%) przyznała, że program wpłynął na ich rozwój osobisty. Dzięki
niemu poprawili asertywność, decyzyjność, motywację, umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także
wprowadzili odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wszystko to przyczyniło się
do większego zaangażowania i czerpania satysfakcji z pracy. Nieznacznie mniej badanych (32%)
stwierdziło, że udało im się wyznaczyć priorytety i cele swojej pracy naukowej. Dodatkowo 9%
uczestników podczas sesji coachingowej przemyślało i zaplanowało swoją karierę zawodową na
najbliższe lata. Tyle samo respondentów dzięki współpracy z coachem usprawniło swoją komunikację
z przełożonymi i podwładnymi.
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Wykres 200. Ocena pracy coacha (N=22)
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Uczestnicy badania bardzo pozytywnie ocenili aspekty dotyczące pracy coacha. 91% z nich
w kategorii ”Dostępność Coacha” przyznało ocenę 7, podczas gdy nota 1 była najniższa, a 7 najwyższa.
5% respondentów zaznaczyło 6, a dalszych 5% - 2. Realizację procesu coachongowego na 7 oceniło
68% badanych, a 27% - 6. 5% respondentów wybrało na skali „3”. Zaangażowanie coacha we
współpracę na 7 zaopiniowało 64% respondentów, a na 6 - 32%. Dalsze 5% przyznało w tym zakresie 4.
Kompetencje coachów zostały zrecenzowane jednoznacznie wysoko - 82% ankietowanych oceniło je na
7, podczas gdy 5% respondentów przyznało - 4.
Także trenerzy doceniali fakt pracy z przedstawicielami świata nauki. Tak skomentował to jeden
z coachów: Zdaję sobie sprawę, że pracuję z elitą. Nie chcę powiedzieć, iż mój styl pracy i poziom przy
kliencie spoza środowiska naukowego jest inny, natomiast pewien sposób komunikowania się i ogólnego
zrozumienia zdecydowanie się różnił. Jeśli dany coach, co każdemu może grozić, popadł w rutynę, to te
spotkania wymuszały na nim kreatywne podejście i niestandardowe rozwiązania. I pod tym względem
uczestnicy mogli być odbierani jako bardziej wymagający.
Wykres 201. Czy uważa Pan(i), że model współpracy coacha i uczestnika zaproponowany w coachingu był
efektywny? (N=22)
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Uczestnicy badania pozytywnie odnieśli się także do kwestii efektywności zaproponowanego
modelu współpracy coacha i uczestnika w ramach projektu SKILLS. Dla 95% uczestników model ten był
efektywny, przy czym zdaniem 77% - zdecydowanie efektywny, a według 18% z nich raczej efektywny.
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Wariant odpowiedzi „Trudno powiedzieć” wybrało jedynie 5% uczestników badania. Wnioski te znajdują
także poparcie w opiniach formułowanych przez uczestników jakościowej części badania.
Wykres 202. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru uczestników biorących udział w coachingu
była klarowna i przejrzysta? (N=22)
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Zdecydowana większość (90%) respondentów biorących udział w badaniu ilościowym oceniła
jako klarowną oraz przejrzystą strategię i procedurę wyboru uczestników coachingu. W opinii połowy
z nich, była ona zdecydowanie klarowna i przejrzysta, natomiast druga połowa respondentów wybrała
wariant odpowiedzi „Raczej tak”. 5% ankietowanych oceniło ją jako zdecydowanie nieprzejrzystą, dalsze
5% wybrało opcję „Trudno powiedzieć”. W tym miejscu należy zauważyć, iż w jakościowej części badania
ujawniono wątek braku zrozumienia celów coachingu i mentoringu przez niektórych kandydatów.
Sporadycznie zdarzało się bowiem, że zainteresowany ubiegał się o udział w procesie mentoringu, gdy
tymczasem w opinii komisji z punktu widzenia jego rozwoju wskazany byłby udział w procesie coachingu.
Oddaje to wypowiedź członka Zespołu Fundacji: Pojawiały się osoby, które nie wiedziały, w czym
konkretnie chciałyby wziąć udział. Czasami początkowa kandydatura była odrzucana, ale po otrzymaniu
od nas odpowiednich wskazówek druga aplikacja umożliwiała dołączenie.
Wykres 203. Czy Pana(i) zdaniem, strategia i procedura wyboru osób uczestniczących w coachingu pozwoliła
na wybór najlepszych uczestników? (N=22)
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Tylko połowa uczestników badania uznała, iż strategia i procedura wyboru osób uczestniczących
w coachingu pozwoliła na dobór najlepszych uczestników. 32% ankietowanych stwierdziło, że była ona
raczej przejrzysta, a 18%, że zdecydowanie klarowna. Połowa badanych wybrała wariant odpowiedzi
„Trudno powiedzieć”. Przyczyny tego stanu nie są oczywiste. Być może wynika to z faktu, że w ramach
procedury wyboru pod uwagę brano „motywację do wzięcia udziału w Programie, dotychczasowy
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przebieg kariery oraz obszar rozwoju zawodowego, którego miałaby dotyczyć proces coachingowy,
a także zgodność tego obszaru z obszarem tematycznym projektu SKILLS (§ 4 pkt. 5 i § 5 pkt. 4.4.
Regulaminu)”. Można wysunąć hipotezę, że w opinii uczestników jest to mniej wiarygodne kryterium
selekcji niż ocena projektu przygotowanego w ramach jednego z konkursów SKILLS, w tym znaczeniu,
że nie pozwala ono na obiektywny wybór najlepszych uczestników. Warto przytoczyć wypowiedź jednego
z przedstawicieli Zespołu Fundacji: Przedmiotem coachingu czasami są kwestie wrażliwe. Chodziło o to,
żeby ktoś w przekonujący sposób pokazał swoją potrzebę. Jeżeli na przykład, szukał wsparcia coacha w
kwestii zarządzania ludźmi czy konfliktów w zespole, to jedno z podstawowych działań dotyczyło
odpowiedzi na pytanie - czy jest to problem realny, a może wydumany? Na przykład, czy ta osoba
zgłasza się na coaching, ponieważ za 10 lat planuje założyć zespół, czy jest już jednostką posiadającą
grupę, a problemy są aktualne. Interesował nas przede wszystkim charakter potrzeby - czy kłopot tkwi
w organizacji samego siebie, czy podziale między pracą a życiem prywatnym. Pierwszy predestynowany
będzie bardziej do mentoringu, drugiemu wskazywalibyśmy chętniej coaching.
Wykres 204. Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie
niezbędne informacje o coachingu? (N=22)
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Walorem coachingu była jakość współpracy uczestników z przedstawicielami Zespołu Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Wyniki badania ilościowego potwierdzają ten fakt. Aż 82% ankietowanych
odpowiedziało „Zdecydowanie tak” na pytanie „Czy ze strony pracowników Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej otrzymał(a) Pan(i) wszystkie niezbędne informacje o coachingu?”. Dalsze 14% respondentów
wybrało wariant odpowiedzi „Raczej tak”. Opcję „Trudno powiedzieć” zaznaczyło 5% badanych. Także
uczestnicy jakościowej części badania podkreślali znaczenie dobrej komunikacji i dostępności członków
Zespołu Fundacji. Warto zauważyć, że współpraca ta układała się doskonale także w opinii coachów.
Wykres 205. Czy informacje dotyczące coachingu były podane w przejrzysty sposób? (N=22)
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W opinii wszystkich respondentów informacje dotyczące coachingu były podane w przejrzysty
sposób.
Wykres 206. W jakim stopniu udział w coachingu przyczynił się do udoskonalenia kompetencji w
następujących obszarach (N=22)
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Warto zwrócić uwagę na wyniki badania ilościowego, dotyczącego wpływu coachingu na
udoskonalanie kompetencji uczestników w wybranych obszarach. W zakresie zarządzania projektami
32% respondentów oceniło ten wzrost maksymalnie (w skali od 1 do 7 na 7), 27% na 6, a 18% wybrało
wariant „Trudno powiedzieć”. Jeśli chodzi o obszar zarządzania zespołami badawczymi, to po 36%
respondentów oceniło go na 6 i 7, a 18% na 5. Brak zdecydowania w tym obszarze zgłosiło tylko 5%
respondentów. Jeśli chodzi o obszar komunikacji naukowej - 32% ankietowanych oceniło wpływ
coachingu na 7, 23% na 5, po 18% na 6 i brak zdania.
Najtrudniejsze do oceny były dla ankietowanych obszary komercjalizacji wyników prac
badawczych, przedsiębiorczości i współpracy interdyscyplinarnej. Jak wynika z powyższego wykresu,
odsetek osób niemających wyrobionego zdania przekraczał w tych obszarach ponad 30%, a pozostałe
oceny były bardzo rozproszone. Niemniej jednak wyniki te znajdują potwierdzenie w opiniach
formułowanych w jakościowej części badania, iż coaching jest skutecznym narzędziem w podnoszeniu
umiejętności zarządzania zespołem oraz projektami.
O potrzebie coachingu w rozwoju pracownika nauki dobrze świadczy opinia jednego
z uczestników: W wyniku procesu coachingowego uświadomiłem sobie, że dobrze byłoby, gdyby każdy
młody człowiek miał szansę skorzystać z takiego programu. Jeśli jest to możliwe warto rozszerzyć tę
ofertę na większą liczbę uczestników. Uważam, że coaching dla naukowca jest bardzo potrzebny.
Szczególnie w kluczowych etapach rozwoju kariery, czyli tak naprawdę po doktoracie i w okolicach
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habilitacji. W momencie, kiedy naukowiec zdobywa samodzielność działania, musi sobie odpowiedzieć
na pytanie „Co dalej?”.
Bardzo wartościowa jest tu także opinia laureata projektu SKILLS (coaching, staże, konkurs IMPULS):
Gdybym miał uszeregować korzyści płynące z uczestnictwa w tych trzech projektach, to coaching
stawiam na pierwszym miejscu, ponieważ pozwolił pozmieniać pewne rzeczy, które wcześniej nie był bym
w stanie zrobić. Dał dostęp do narzędzi, do których w ramach innych programów nie miałem wglądu.
Oczywiście każdy z osobna wniósł inne wartości, jak chociażby podczas stażu, gdzie nawiązałem szereg
znajomości, ale tylko po uporządkowaniu podstaw można w pełni z tego korzystać.
Kończąc ten wątek warto przytoczyć wypowiedź jednego z coachów: Wskazałbym następujące obszary,
nad którymi naukowcy mogą pracować, czy korzystać. Oprócz problemów zarządczych, motywacyjnych
występuje zjawisko wypalenia zawodowego i zniechęcenia do nauki. Częstym zjawiskiem, jest również
nieumiejętność pogodzenia pracy naukowej z życiem rodzinnym. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty,
traktujemy naukowca normalnie, wyrozumiale.
Wykres 207. Czy udział w coachingu wpłynął\może wpłynąć pozytywnie na Pana(i) rozwój naukowy\karierę?
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Wszyscy respondenci uznali, że udział w coachingu wpłynął lub może wpłynąć pozytywnie na ich
rozwój naukowy czy karierę, przy czym aż 68% ankietowanych odpowiedziało, że jest tak zdecydowanie.
Uczestnicy jakościowej części badania jednoznacznie podkreślali ogromne znaczenie coachingu i jego
wpływ na ich rozwój, zarówno zawodowy, jak i naukowy. W toku wywiadów pojawiła się nawet sugestia
rozszerzenia tego procesu na grupę. Tak wyjaśnił to jeden z uczestników: Dobrze byłoby, gdyby istniała
możliwość przeprowadzania coachingu grupowego, nie tylko indywidualnego, jak miało to miejsce w tej
edycji. To mogłoby być bardzo korzystne. Właściwie naukowiec nigdy nie jest uczony jak kierować
zespołem ludzi, jak ma delegować zadania, jak ma dobierać pracowników i na tyle mocno motywować,
żeby te wstępne zamierzenia były realizowane.
Wykres 208. Czy w przypadku, gdy coaching, w którym wziął(ęła) Pan(i) udział był płatny, zdecydowałby(aby)
się Pan(i) na udział w tym programie?
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Na pytanie „Czy w przypadku, gdy coaching, w którym wziął(ęła) Pan(i) udział był płatny,
zdecydowałby(aby) się Pan(i) na udział w tym programie?” tylko 36% respondentów odpowiedziało
twierdząco. Aż 36% wybrało wariant odpowiedzi „Raczej nie”, a po 14% warianty „Zdecydowanie nie”
i „Trudno powiedzieć”. Tu warto zwrócić uwagę na interesującą refleksję jednego z coachów: Uważam, że
jest to bardzo pożyteczna forma wspierania naukowców i wbrew pozorom bardzo tania. Przy niewielkim
nakładzie finansowym ze strony Fundacji korzyści są zupełnie nieproporcjonalne do poniesionych
„kosztów”. Jeśli uczestnik jest zmotywowany w procesie kształcenia, co jest absolutną podstawą, to z tą
wiedzą wyniesioną z procesu coachingu może zdziałać cuda i przełoży się to na bardzo pożyteczne
działania, które przyniosą często nieoczekiwanie wymierne korzyści.
Co ciekawe poziom zadowolenia z udziału w coachingu nie miał żadnego wpływu na gotowość
do poniesienie ewentualnych kosztów z nim związanych.
Wykres 209 Ile byłby(aby) Pan(i) skłonny(a) zapłacić za tego rodzaju wsparcie? (N=8)
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Połowa uczestników byłaby skłonna zapłacić za tego rodzaju wsparcie kwotę od 501 do 1000 zł,
a 25% zapłaciłoby do 2000 zł. Po 13% respondentów zgodziłoby się wydać do 500 zł i od 2001 do 3000
zł.
Wykres 210. Czy udział w coachingu miał wpływ na Pana(i) instytucję macierzystą? (N=22)
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Oceniając wpływ udziału w coachingu na instytucję macierzystą, 36% uczestników badania
wyraziło pozytywną opinię. Powyżej 1/4 respondentów (27%) wybrało odpowiedź „Raczej tak”, a 9%
wariant „Zdecydowanie tak”. Kolejne 14% - „Raczej nie”, a 9% - „Zdecydowanie nie”. Aż 41%
ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić tego faktu. Być może wynika to z krótkiego okresu, jaki
upłynął od udziału w coachingu oraz faktu, iż proces ten skierowany jest raczej do uczestnika aniżeli
instytucji.
Jako wpływ coachingu na instytucje macierzyste, jego uczestnicy wskazywali zmiany
w zarządzaniu zespołami badawczymi: Wpływa konkretnie na zespół, którym kieruję. Zaczęłam stosować
elementy coachingowego stylu zarządzania, zwiększając znacznie udział w planowaniu i decyzjach
kierowników grup. Jako kierownik zaczęłam bardziej koncentrować się na celu.
Dodatkowo podkreślano, że dzięki coachingowi instytucje zatrudniają bardziej zmotywowanych,
skupiających się na celu naukowców. Potwierdzają to słowa jednego z członków: Jestem przekonany, że
dzięki coachingowi moja jednostka naukowa otrzymała jeszcze lepiej wyszkolonego pracownika, który ma
jeszcze więcej chęci do pracy na rzecz rozwoju badawczego swojej uczelni.
Wykres 211. Czy rekomendowałby(aby) Pan(i) udział w coachingu, swoim koleżankom\kolegom ze
środowiska naukowego? (N=22)

0
05%
Zdecydowanie nie
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Zdecydowanie tak

68%

Trudno powiedzieć

95% respondentów rekomendowałaby udział w coachingu swoim koleżankom i kolegom ze
środowiska naukowego. W toku jakościowej części badania opinie formułowane w tym zakresie były
także jednoznacznie pozytywne.
Wykres 212. Czy Pana(i) zdaniem coaching dostępny w ramach projektu SKILLS jest unikalny? (N=22)
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Ponad 2/3 respondentów (64%) oceniło narzędzie jako unikalne, przy czym połowa z nich
określiła coaching jako zdecydowanie unikalny. Kolejne 5% respondentów stwierdziło, iż jest on podobny
do innych ofert coachingowych dostępnych na rynku. Co ciekawe, aż 32% ankietowanych nie miało w tej
kwestii zdania.
Wypowiedź jednego z członków Zespołu Fundacji: Coaching jest innowacyjnym narzędziem, którego
w polskiej nauce nie było. Podczas uruchamiania projektu, próbowałem zidentyfikować naukowców,
którzy korzystali z coachingu. Kilka osób udało mi się namierzyć i z nimi porozmawiać, ale to były bardzo
indywidualne przypadki.
Potwierdzają to również słowa uczestnika programu: To wypełnianie ważnej luki pomiędzy dostępnymi na
Uniwersytecie formami wsparcia (promotorzy, opiekunowie, starsi koledzy), a nowymi wyzwaniami
stawianymi przez współczesną naukę.
Wykres 213. Mocne strony coachingu wskazywane przez uczestników (N=22)
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Największa liczba uczestników (55%) wskazała, jako zaletę coachingu, możliwość zdobycia
wiedzy i umiejętności najczęściej łączącej się z rozwojem osobistym. W trakcie spotkań z coachem
przeanalizowano problemy trapiące uczestników oraz rozpoznano ich potrzeby. Dzięki udziałowi
deklarują sprawniejsze zarządzanie zespołem, czasem pracy, wyznaczanie celów oraz większą wiarę
w samych siebie. Tak opisuje to jeden z uczestników: Coaching pozwala spojrzeć na pracę z dystansu,
poprawia sposób zarządzania sobą, zespołem i projektem, uczy umiejętności miękkich (na które
naukowcy nie zwracają zwykle uwagi), pozwala uczyć się na własnych błędach efektywnie.
Prawie połowa badanych (45%) podkreśliło walory programu w postaci indywidualnych sesji z
coachem. Ich zdaniem możliwość porozmawiania o swoich problemach na osobności oraz
skoncentrowanie rozmowy jedynie na własnej osobie jest bardzo cennym doświadczeniem. Nieznacznie
mniej respondentów (41%) wskazało, że istotną zaletą było to, że ich trener posiadał wiedzę z zakresu
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specyfiki pracy naukowej. Jest to ich zdaniem szczególnie ważne, ponieważ nauka posiada odmienny
model działania niż biznes. Warto tutaj przytoczyć dwie wypowiedzi uczestników:
- Coach, z którym miałam spotkania, jest również pracownikiem naukowym, co oznacza, że spotyka się
z podobnymi problemami zawodowymi. Dodatkowo wyjątkowo trafnie (w moim odczuciu)
"rozpracowywał” cele, zdefiniowane przeze mnie, a jednoczenie, naprowadzał mnie na rozwiązania
zagadnień, niedefiniowanych wcześniej jako cele coachingowe. To było naprawdę świetne
doświadczenie.
- Kluczowa mocna strona to kontakt z coachem, który ma doświadczenie z sektora uczelni prywatnych
i biznesu - to pokazuje jak mocno sytuacja na uczelniach państwowych odstaje od normalności i ile
jeszcze przed nami pracy.
Kolejną zaletą coachingu, wskazaną przez 18% respondentów, były kwestie związane
z organizacją programu. Chwalono go za możliwość swobodnego doboru strategii i przebiegu zajęć oraz
dojazd trenera do uczestnika.
Wykres 214. Słabe strony coachingu wskazywane przez uczestników (N=22)
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Przechodząc do słabych stron w opinii uczestników, warto podkreślić, że 36% z nich wskazało, iż
program nie ma wad. Swoje uwagi badani najczęściej (18% respondentów) zgłaszali w dwóch obszarach:
tych związanych ze specyfiką coachingu oraz organizacją programu. W pierwszym aspekcie zwracali
uwagę na męczący, czasochłonny proces, sztuczność relacji oraz brak możliwości poznania
obiektywnego obrazu sytuacji przez coacha (zna on ją jedynie z opisu). Według jednego
z uczestników: Sztuczność sytuacji coachingowej jako takiej (niezależnie od tego jak dobry trener ją
aranżuje). Tego typu działania naukowcy mogliby sami organizować i wzajemnie się wspierać (czego
zresztą zdarza się doświadczać). Drugim najczęściej wskazywanym minusem były sprawy związane
z organizacyjnymi kwestiami programu: napięty grafik coacha, brak zagwarantowanego miejsca na
spotkanie oraz brak możliwości rozmowy z coachem przed jego wyborem. Jeden
z uczestników zwrócił uwagę, że nawet kontakt telefoniczny lub przez komunikatory internetowe
pozwoliłyby dokonać trafniejszego wyboru. Możliwość zmiany mentora po pierwszym spotkaniu niestety
wiąże się z ryzykiem utraty jednej sesji. Kolejnym problemem w ramach obszaru organizacyjnego było
zbiurokratyzowanie programu: Liczba formularzy, które trzeba wysłać do FNP oraz ilość kontaktów
mailowych i telefonicznych przerasta wagę projektu. Czułem się zdecydowanie niekomfortowo
w kontaktach z pracownikiem FNP, który egzekwował wymagane formalność. Miałem poczucie, ze tracę
czas na sprawozdawczość, która jest nadmiernie przerośnięta w stosunku do innych programów,
w których brałem udział.
Ponad 1/4 badanych (28%) zwróciła uwagę na zbyt małą liczbę sesji oraz krótki czas trwania
programu. Ich zdaniem liczba sesji pozwoliła jedynie zająć się jednym wybranym problemem pracy
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zawodowej i to również nie w pełni pogłębiony sposób. Dodatkowo sam okres programu nie pozwolił
rozplanować spotkań w optymalnym układzie, a także uniemożliwił podsumowanie zmian: Program urywa
się po kilku spotkaniach. Dobrze byłoby, gdyby istniał sposób inicjowania spotkania dodatkowe po pół
roku i po roku od zakończenia coachingu.
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PODSUMOWANIE MODUŁU COACHING
Reasumując badanie ewaluacyjne w odniesieniu do coachingu w ramach projektu SKILLS należy
podkreślić, iż w opinii uczestników zaproponowane rozwiązanie jest bardzo innowacyjnym narzędziem
wspierania naukowców. Zdecydowana większość z nich uznała, że jest to unikatowy projekt – nie ma
analogicznych w Polsce. Fakt, że coaching był nowością dla części kandydatów oraz uczestników
wpłynął na pewnego rodzaju trudności. Pomimo tego, że większość badanych stwierdziła, iż cele
programu były dobrze sformułowane, to zdaniem członków Komisji oraz przedstawicieli Fundacji
naukowcy mieli często problem ze zrozumieniem koncepcji zaproponowanego wsparcia. Potwierdzają to
również wypowiedzi respondentów, którzy jako najsłabszy element wymienili elementy przypisane do idei
coachingu (np. sztuczność relacji lub brak obiektywności u coacha).
Większość uczestników zgłosiła się do programu, aby uzyskać wsparcie w podejmowaniu
wyzwań zawodowych. Na podstawie zebranych danych należy uznać, że cel ten został przez nich
osiągnięty. Udział w coachingu umożliwił przemyślenie i zaplanowanie swojej kariery, wypracowanie
nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zespołem i czasem oraz wyznaczenie celów. To właśnie
komunikacja i umiejętności miękkie stanowiły główny przedmiot spotkań. Na drugi plan zeszły kwestie
związane z przedsiębiorczością oraz komercjalizacją wyników prac naukowych.
W opinii uczestników oferta coachingu i proces pracy z coachem były dopasowane do ich
potrzeb. Atutem tego modelu była także możliwość wyboru coacha. Warto jednak podkreślić, że
uczestnicy wyraźnie preferowali trenerów, którzy mają doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania
sektora nauki w Polsce. Brak znajomości specyfiki pracy naukowej został wymieniony jako wada
niektórych mentorów, mająca wpływ na efektywność całego projektu. W ramach rekomendacji
wskazywano
możliwość
rozmowy
z coachem przed dokonaniem wyboru.
W związku ze szczególnym charakterem coachingu nie miał on dużego wpływu na instytucje
macierzyste uczestników. Jednakże oni sami chętnie rekomendowaliby udział w programie swoim
koleżankom i kolegom ze środowiska naukowego. Jako zaletę wskazywano indywidualne spotkania
z coachem, które były nastawione na rozwiązania konkretnych problemów. Sugerowano wręcz, że każdy
młody naukowiec powinien mieć szansę skorzystania z takiego programu.
Interesującym wynikiem ewaluacji jest rozbieżna perspektywa trenerów i uczestników w zakresie
limitu liczby sesji. Zdaniem członków liczba spotkań była zbyt mała, co stanowiło jeden z istotnych
minusów programu. Tymczasem według coachów ilość sesji była trafnie ustalona. Powodem tej
rozbieżności mogła być wcześniej wspomniana różnica w postrzeganiu roli coachingu.
Uczestnicy badania podkreślali znaczenie sprawnej współpracy z Fundacją na rzecz Nauki
Polskiej oraz zrozumiały sposób raportowania. Ich zdaniem otrzymali wszystkie potrzebne informacje,
które były przedstawione w klarowny i przejrzysty sposób. Mając na uwadze jednak pewnego rodzaju
trudności
w zorientowaniu się w specyfice coachingu, należałoby większą wagę przyłożyć do promocji idei
coachingu w środowisku naukowym.
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