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Nim dostaniemy Nobla
Nauka polska - jakie zmiany s jej potrzebne?
Wiele
lat temu, gdy studiowali my fizyk na Uniwersytetach
Jagiello skim i Warszawskim,


yli my w radosnym przekonaniu, e nasze uczelnie nale do najlepszych w Europie, a
polska nauka reprezentuje
 wiatowy poziom. Po ponad 25 latach akademickich

do wiadcze okazuje si , e był y to pogl dy naiwne.
Nasze uniwersytety s dobre w Polsce, ale do rangi  wiatowej brakuje im wiele. Osi gni cia
fizyki i matematyki, cho niezł e w porównaniu z dokonaniami niektórych dziedzin nauki w
naszym kraju, nie pozwalaj zaliczy Polski do czoł ówki  wiatowej lub cho by europejskiej.
eby nie by pos dzonym o stronniczo  - a dane, które zamierzamy przywoł a , o
antypolsko  - ocen tak opieramy na rankingu uczelni wy szych sporz dzonym w 2003 r.
na uniwersytecie w Szanghaju (dane znajduj si na stronie www.ed.sju.edu.cn/rank). Oceniaj c
ka d z wa niejszych uczelni na  wiecie, chi scy uczeni brali pod uwag :
1. Liczb laureatów Nagrody Nobla z fizyki, chemii, medycyny i ekonomii (www.nobel.se),
uzale niaj c jej znaczenie od daty otrzymania (100 proc. za nagrody przyznane w obecnym
stuleciu, 90 proc. - w latach 90., 80 proc. - w latach 80., a do 10 proc. za laureatów z lat 1911-20).
2. Liczb naukowców na li cie najbardziej cytowanych w latach 1981-99, sporz dzonej przez
ameryka ski Institute for Scientific Information niezale nie dla ka dej z 21 dziedzin nauki
(www.isihighlycited.com).
3. Liczb artykuł ów opublikowanych w presti owych czasopismach “Nature” i “Science”
w latach 2000-02 (www.isiknowledge.com).
4. Liczb artykuł ów opublikowanych w czasopismach tzw. listy filadelfijskiej i odnotowanych w
Science Citation Index (www.isi.com).
5. Współ czynnik wzgl dny, okre laj cy stosunek  redniej liczby punktów otrzymanych w
kategoriach 1-4 do liczby pracowników naukowych zatrudnionych na uniwersytecie.
Uniwersytet o najwy szym wska niku w danej kategorii otrzymał 100 punktów, inne proporcjonalnie mniej. Ko cowa ocena danej uczelni równa jest  redniej punktacji z wszystkich
kategorii. Taki sposób przygotowania rankingu jest z konieczno ci do  arbitralny. Sama
koncepcja uszeregowania naukowców, wydział ów czy uczelni na wzór list rankingowych graczy w
golfa czy klubów pił karskich budzi sprzeciw i jest krytykowana. Nie ulega te w tpliwo ci, e
- jak ka da próba liniowego uporz dkowania wielowymiarowych organizmów społ ecznych czy
gospodarczych - tak e ranking sporz dzony przez chi skich naukowców oddaje jedynie
cz  prawdy o uczelniach. Metodyka rankingu dyskryminuje szkoł y z przewag
wydział ów humanistycznych, uczelnie artystyczne i muzyczne. Z drugiej strony do 
obiektywnie odzwierciedla szereg wa nych aspektów pracy naukowej. Cho by z tego wzgl du
warto przyjrze si jego wynikom.
Daleko za Malezj
Jak ł atwo zgadn , czoł ówk rankingu otwieraj znane uniwersytety ameryka skie.
1 of 5

11/01/04 13:36

onet.pl - Tygodnik Powszechny - Drukuj

http://tygodnik.onet.pl/0,1188412,druk.html

Najlepsze uczelnie znajduj si w krajach, gdzie pieni dze na badania naukowe wydaje si
efektywnie, a wpł yw pa stwa na organizacj nauki nie jest dominuj cy. W pierwszej setce
najlepszych szkół wy szych w Europie znalazł y si 23 uniwersytety z Wielkiej Brytanii, 20 z
Niemiec, po dziewi  z Francji i Holandii, po osiem z Wł och i Szwecji, sze  ze Szwajcarii,
cztery z Belgii, trzy z Danii, po dwa z Austrii, Hiszpanii i Finlandii oraz po jednym z Norwegii, Rosji
i W gier. Niestety w tej grupie nie zmie cił si aden uniwersytet z Polski.
Bior c pod uwag liczb polskich laureatów Nagrody Nobla (wynosz c zero w czterech
klasyfikowanych dziedzinach nauki), nie jest to niespodzianka. Tak e pod wzgl dem liczby
naukowców najbardziej cytowanych w swojej dziedzinie Polsk z wynikiem dwa (Ryszard
Gryglewski, Collegium Medicum UJ, Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmacji, Warszawa)
dystansuje np. Szwecja (43), Belgia (21), Dania (23), a tak e Rosja (5) i W gry (4). W ród 231
najcz ciej cytowanych fizyków  wiata oraz 247 matematyków nie ma adnego pracuj cego
na stał e w Polsce, co pozwala oceni , jak daleko nam do czoł ówki w tych dziedzinach.
W pierwszej pi  setce uniwersytetów na  wiecie sklasyfikowano trzy polskie: Warszawski na
pozycji 301-350, Jagiello ski na miejscu 401-450 i Wrocł awski na miejscu 451-500. Te pozycje
dobrze odzwierciedlaj stan polskiej nauki, cho nie odpowiadaj ani naszym tradycjom, ani
aspiracjom (podobn tez postawili my rok temu w miesi czniku “Znak”, nr 8/03).
Skoro mamy diagnoz , warto zastanowi si nad mo liw terapi . Najbardziej chwytliwe i
popularne w Polsce hasł o to oczywi cie: “Przeznaczy wi cej pieni dzy na badania
naukowe”. Nietrudno je uzasadni : wydatki na nauk stanowi w Polsce jedynie 0,329 proc.
PKB, a postulowano obni enie i tego do 0,3 proc., podczas gdy np. w krajach skandynawskich, a
ostatnio te w Malezji, wska nik taki przekracza 3 proc. Był oby jednak naiwno ci s dzi ,
e samo zwi kszenie nakł adów na nauk zaradzi wszystkim problemom. Na dodatek w
niewielkim stopniu zale y ono od  rodowiska akademickiego. S jednak zmiany w organizacji
nauki, które  rodowisko mo e i powinno przeprowadzi samo.
Przede wszystkim - konkurencyjno


Transformacja społ eczno-ustrojowa rozpocz ta na pocz tku lat 90. gruntownie zmienił a polski
przemysł , handel czy usł ugi, tymczasem organizacja nauki pozostał a reliktem PRL-u. Problemy
nauki przypominaj te, z którymi borykaj si sł u ba zdrowia, o wiata czy policja. Niestety,
nie odbiegaj te od obecnych w tych  rodowiskach patologii. Poza przypadkami korupcji,
oszustw i defraudacji n ka nauk jeszcze fala plagiatów i oszustw naukowych, proceder
sprzedawania dyplomów magisterskich i prac doktorskich. Osoby winne takich przest pstw nale y
os dza z cał  surowo ci prawa, a poza tym, je li udowodniono im plagiat czy handel
dyplomami, pozbawia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Upadek etosu naukowca jest symptomem choroby tocz cej  rodowisko, ale jego pokonanie jest
wa ne dla cał ego społ ecze stwa. Wystarczy bowiem pobie na refleksja nad osi gni ciami
współ czesnej cywilizacji i elementarna wiedza ekonomiczna, aby przekona si , e nauka
mo e by motorem rozwoju gospodarczego, zapewniaj cego Polsce dł ugotrwał y dobrobyt
oraz wł a ciwe jej aspiracjom miejsce w ród rozwini tych społ ecze stw  wiata. Na inne
rozwi zania mamy za mał e zasoby naturalne, a do tego niezbyt atrakcyjny klimat.
Dlatego te wydatki pa stwa na nauk nale y postrzega jako inwestycj o potencjalnie
wysokiej stopie zwrotu, a sposób rozdzielania tych  rodków dostosowa do kryteriów
obowi zuj cych na rynkach finansowych. System ten musi oferowa równe szanse, powinien
te by jasny, otwarty i konkurencyjny. Nie mo na zapomina , e polskie uniwersytety od
momentu wst pienia Polski do UE, czy tego chc , czy nie, zacz ł y konkurowa o studentów i
pracowników naukowych z pozostał ymi krajami Unii. Nie jest to konkurencja tak oczywista i
natychmiastowa jak na rynku rolnym czy samochodowym, ale jej dł ugofalowe skutki b d dla
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Polski równie, a mo e nawet bardziej istotne.
Uczelnia jako przedsi biorstwo
W odró nieniu od ubezwł asnowolnienia z lat realnego socjalizmu, uczelnie czy instytuty z
prawno-ekonomicznego punktu widzenia stał y si przedsi biorstwami, które zaci gaj
zobowi zania finansowe, mog zbankrutowa lub przeciwnie, rozwija si . W du ej mierze
ich los b dzie zale ał od jako ci kadry zarz dzaj cej. Wł a nie dlatego w USA i Europie
Zachodniej na kierowniczych stanowiskach w uniwersytetach i instytutach naukowych zatrudnia si
mened erów do wiadczonych w kierowaniu du ymi organizacjami i zespoł ami ludzkimi.
Trudno liczy na szybkie zwi kszenie nakł adów na badania, wi c chyba ł atwiej
zaoszcz dzi pieni dze lepiej gospodaruj c tym, co si otrzymał o. Wprowadzony w latach
90. system grantów przyznawanych badaczom przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (dawniej
Komitet Bada Naukowych) na realizacj konkretnych zamierze badawczych, ocenianych przez
ludzi nauki, to niew tpliwie sukces  rodowiska naukowego. Szkoda, e efektywno 
wykorzystania przyznawanych  rodków sukcesem ju nie jest. Najł atwiej b dzie mo na to
poprawi przez umi dzynarodowienie systemu przyznawania grantów, a wi c wyznaczanie
tak e zagranicznych recenzentów wniosków o finansowanie bada . Przyznawanie i rozliczanie
grantów nale y podda wi kszej kontroli społ ecznej tworz c system, dzi ki któremu
sprawozdania merytoryczne zrealizowanych projektów wraz z list przygotowanych publikacji,
rozliczeniem finansowym projektu badawczego oraz uzyskan ocen b d dost pne w
internecie.
Przyznawanie grantów badawczych musi opiera si na zasadzie konkurencyjno ci skł adanych
wniosków, zmniejszaj c tym samym sum pieni dzy podatnika przeznaczanych na badania z
pomini ciem procedury konkursowej. Ze  rodków publicznych nie nale y finansowa np. tak
zwanych bada stosowanych o w tpliwym znaczeniu naukowym i jeszcze bardziej w tpliwej
społ ecznej czy ekonomicznej przydatno ci. Do przypadków oczywistego wyrzucania w bł oto
publicznych pieni dzy mo na zaliczy wydatki na pseudo-badania przedstawiane jako obronne,
teleinformatyczne lub dotycz ce procesów technologicznych w konkretnych zakł adach
przemysł owych. Je li s przydatne, powinny by finansowane przez przemysł . Ten jednak,
przynajmniej w Polsce, w niewielkim stopniu jest obci ony takimi wydatkami. Wynika to
zarówno z zacofania tej gał  zi gospodarki, jak zniech caj cych przepisów podatkowych. Nie
bez winy jest te  rodowisko naukowe. Z jednej strony wi kszo  naukowców nie potrafi
przekonywa potencjalnych inwestorów do swoich wizji badawczych, z drugiej  rodowiska
uniwersyteckie do  pogardliwie traktuj badania stosowane, wykonywane na zlecenie firm
zainteresowanych ich wynikami.
Kluczowym problemem organizacji nauki w Polsce jest jednak polityka kadrowa, czyli
konieczno  odmł odzenia szeregów naukowców i otwarcia rynku pracy dla najlepszych
kandydatów z zagranicy.
Czekaj c na polskiego Nobla
W ró nych kategoriach omawianego rankingu przoduj kraje anglosaskie, w których profesorowie
nie maj obowi zku habilitacji. Jednak e wymuszona w tych krajach mobilno  ludzi nauki
sprawia, e przed uzyskaniem stanowiska profesora dorobek kandydata jest obiektywnie oceniany
przez niezale ne gremia ró nych instytucji. W Polsce, z powodów ekonomicznych utrwalonych
50-letni tradycj , kariera naukowca cz sto przebiega w jednej uczelni czy instytucie naukowym,
gdzie oceniaj go jedynie koledzy z pracy. Zniesieniu obowi zku habilitowania si przed
obj ciem stanowiska profesora trudno odmówi racji, ale w takich warunkach był oby to
przedwczesne.
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Habilitacja powinna by jednak uzyskiwana poza miejscem stał ego zatrudnienia. Aby
zwi kszy mobilno  kadry, mo na ograniczy mo liwo ci awansu pionowego na
rodzimej uczelni i utworzy fundusz dla wspierania mł odych profesorów obejmuj cych katedry
przez przej cie do innej uczelni.
Wszystkie stanowiska naukowe zwi zane ze stał ym etatem nale y obsadza na drodze
otwartych konkursów, do których mog przyst powa tak e uczeni z zagranicy. Komisje
konkursowe winny skł ada si m.in. z osób spoza zainteresowanego wydział u lub instytutu, w
tym z cudzoziemców. Konkursy na stanowiska profesora czy adiunkta ju teraz s wymagane
przez ustaw o szkolnictwie wy szym, de facto jednak organizuje si fikcyjne konkursy pod
konkretnego kandydata, na które zazwyczaj wpł ywa tylko jedno podanie.
Na uczelniach pa stwowych trzeba stopniowo wprowadza etatyzacj , na nowo tworz c
wydział y i katedry, czyli dł ugofalowo okre li liczb etatów profesorskich oraz
przysł uguj cych ich katedrom zasobów ludzkich i materialnych. Profesorowie powinni by
zatrudniani na etatach w formie kontraktów z indywidualnie negocjowanym wynagrodzeniem,
warunkami pracy, ubezpiecze społ ecznych i zdrowotnych. Nie ma bowiem adnych powodów,
aby np. ewentualnego laureata (czy laureatk ) Nagrody Nobla, je li Pan Bóg kiedy takiego nam
ze le, zatrudnia na takich samych warunkach, co jego mniej przez talent, prac i los
utytuł owanych kolegów. To nie przypadek, e problemu wieloetatowo ci nie ma w krajach,
gdzie naukowiec pracuje na jednym etacie, ale jego wynagrodzenie zale y od osi gni .
Przedstawione propozycje nie s kosztowne. Podniosł yby poziom polskiej nauki dzi ki
zwi kszeniu jawno ci i konkurencyjno ci. Mo na doprecyzowa ich szczegół y techniczne,
ale realizacj rozpocz  od zaraz bez wzgl du na to, czy suma pieni dzy przeznaczanych w
Polsce na badania naukowe zostanie zwi kszona. Trudno oczekiwa natychmiastowych skutków
takiej reformy, jednak w ci gu 5-7 lat przyniesie ona rezultaty korzystne tak dla polskiej nauki, jak
ludzi j współ tworz cych.
Dr ALEKSANDER WITTLIN (ur. 1950) jest fizykiem, pracuje w Instytucie Fizyki PAN i Instytucie
Matematycznym PAN.
Prof. KAROL YCZKOWSKI (ur. 1960) jest fizykiem, pracuje w Instytucie Fizyki UJ i Centrum
Fizyki Teoretycznej PAN.

Aleksander Wittlin, Karol yczkowski
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