
POLSCY UCZENI JESZCZE NIE DORÓWNUJĄ NAJLEPSZYM  

 

Rozmowa z prof. Elżbietą Frąckowiak, wiceprezesem PAN, profesorem w Instytucie Chemii i 

Elektrochemii Fizycznej Politechniki Poznańskiej  

 

Walczymy o doskonałość w polskiej nauce. Dużo mówi się podczas kongresu o słabych wynikach w 

uzyskiwaniu grantów ERC przez polskich uczonych. Europejska Rada Nauki przyznaje większość z 

nich reprezentantom nauk ścisłych. Na tym polu Polacy mają najwięcej zasług. Co takiego wyróżnia 

polskich przedstawicieli nauk ścisłych, że pozwala im to odnosić sukcesy? 

 

Wydaje mi się, że nauki ścisłe i techniczne łatwiej jest ocenić. O tym dzisiaj dyskutowano. Pierwsza 

ocena ERC opiera się na biometrii. Na 130 aplikacji przyznaje się kilkanaście grantów. Wygrywa 

więc zaledwie co dziesiąta aplikacja. Trzeba znaleźć jakieś pierwsze kryterium a biometria wydaje 

się tu być najłatwiejszym wyjściem. Wiele zależy też od jakości grantów. W przypadku Starting 

Grants biometria nie jest jeszcze tak ważna, jak przy aplikowaniu o Advanced Grant, gdzie kryteria 

są bardzo wyśrubowane. Znam wiele osób w Polsce, które wydawałoby się, że są genialne a 

przepadły w staraniach o grant ERC. Jeszcze więc polscy uczeni nie dorównują tym najlepszym.  

 

Czy naukowiec z otoczenia pani profesor starał się o grant ERC? 

 

Muszę się przyznać, że sama startowałam i przepadłam. Wydawało mi się, że moje CV jest bardzo 

dobre a nie przeszłam pozytywnie nawet ewaluacji mnie samej jako pracownika. Nie spełniałam 

warunków. Nie wiem więc, jakie warunki trzeba spełniać. Być może czas, który poświęciłam na 

jego przygotowanie – dwa tygodnie – był zbyt krótki. A może jestem już po prostu za stara. Niby 

nie bierze się pod uwagę wieku osoby aplikującej, ale sądzę, że to również ma znaczenie.  

 

Mówiono dziś w trakcie wystąpień, że jednak – choć nie powinno tak być – w ewaluacjach uczonych 

czasem brane są pod uwagę zarówno wiek, jak i płeć. W PAN jest przecież bardzo mało kobiet... 

 

No właśnie. A w aplikowaniu o granty potrzebny jest także łut szczęścia. Jednemu recenzentowi 

podoba się taka, drugiemu inna tematyka. 

 

Czy widzi pani profesor potencjał w młodych polskich naukowcach? 

 

Oczywiście. Mają szanse zdobywać Starting Grants i Consolidator Grants. Natomiast Advanced 

Grants – może jeszcze nie. Takich uczonych, którzy mogliby je otrzymać, mogłabym policzyć na 

palcach. Znam profesora o dokonaniach mających wysokie biometryczne wartości, który również 

przepadł w rywalizacji. Zastanawiam się, czy nie wystartować o grant ERC jeszcze raz, ponieważ 

mam dobry pomysł. Warto wykorzystać każdą szansę. 
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