
POTRZEBUJEMY ZMIAN NA POZIOMIE SYSTEMOWYM  

 

Rozmowa z prof. dr hab. Pawłem Rowińskim, wiceprezesem PAN, profesorem w Instytucie 

Geofizyki PAN  

 

Co uczynić, by polska nauka była konkurencyjna? By to do nas chcieli przyjeżdzać naukowcy z 

zagranicy realizować zdobyte przez siebie granty ERC? 

 

To dobre pytanie. Gdybyśmy znali odpowiedź na nie, nie trzeba by było organizować w Poznaniu 

Narodowego Kongresu Nauki.  

 

Czy w Poznaniu pojawiły się jakieś pomysły, jak “równać do najlepszych”? Pod takim hasłem 

odbył się kongres... 

 

Bardzo konkretne pomysły się nie pojawiły, ale zgodziliśmy się tu co do tego, że musimy stać się 

takim samym rynkiem naukowym, jak każdy inny europejski kraj. Oczywiście, trzeba zwiększyć 

finansowanie. Poza tym musimy się bardziej naukowo otworzyć na Zachód, na inne kraje. Musimy 

publikować w tych samych czasopismach, co nasi koledzy. Przy czym nie jesteśmy pustynią – na 

Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego jest wielu postdoków i doktorantów z 

całej Europy, tak samo jest choćby w Instytucie Matematycznym PAN, czy w Centrum 

Astronomicznym. Kiedy zaczniemy realizować duże projekty europejskie, takie jak granty ERC 

pozwalające na tworzenie międzynarodowych zespołów, którym będziemy płacić tak samo, jak w 

instytucjach zachodnich, to staniemy się konkurencyjni.  

 

Dla realizacji takich planów potrzebne jest właściwe finansowanie... 

 

Nie da się przeprowadzić żadnej prawdziwej reformy bez odpowiednich środków finansowych. Ale 

samo finansowanie nie rozwiąże wszystkiego. Polska nauka musi się zmienić pod wieloma 

względami. Potrzebna jest zmiana mentalna. Uczeni muszą się otworzyć na całą naukę europejską i 

światową, byśmy nie żyli tylko w swoim własnym zaścianku. Ale wierzę, że to się zmieni.  

 

Uczestniczył pan profesor w panelu dotyczącym ewaluacji jednostek naukowych. Każdy z 

panelistów poruszył inny aspekt tego procesu. Jakimi wnioskami może się pan podzielić? 

 

Nie mieliśmy jednej opinii na ten temat, ale też reprezentowaliśmy różne środowiska. W panelu 

były m.in. osoby zajmujące się technicznymi aspektami ewaluacji. Przede wszystkim musimy sobie 

odpowiedzieć na pytanie, czemu ma ona służyć. To nie może być tylko ćwiczenie polegające na 

tworzeniu rankingu, który zaspokoi ciekawość władz. Ewaluacja istnieje po to, by poprawiły się 

instytucje naukowe. To także narzędzie wykorzystywane w procesie dystrybucji finansów, dlatego 

jest tak ważne. Ewaluacje w innych krajach przebiegają inaczej, my mamy taki zupełnie swój 

odrębny system, nie wiem dlaczego. 

 

Gdybyśmy chcieli skorzystać ze znanych nam zagranicznych systemów ewaluacji, to który można by 

adaptować do naszych warunków? 

 

Trzeba brać pod uwagę te kraje, gdzie nauka jest na najwyższym poziomie – Wielką Brytanię, 

Holandię, Niemcy, kraje skandynawskie. Wszędzie tam obowiązuje peer review. Ocena 

parametryczna także, ale przede wszystkim liczy się ocena ekspercka. Paradoks stanowi u nas 

porównywanie dwóch instytucji reprezentujących kompletnie różne obszary. 

 

Jak mobilizować polskich uczonych do zdobywania grantów ERC? 

 



Najważniejszym aspektem grantów ERC jest ich pozycja naukowa. Są one niczym stempel jakości. 

Tym grantem naprawdę można się chwalić. Nawet kiedy projekt nie kończy się jakimś wielkim 

sukcesem wykonawczym – bo nie zawsze tak się zdarza, badania niosą ze sobą ryzyko – to otwiera 

on wszystkie drzwi w Europie. Jeśli jest w Polsce jakiś konkurs projektowy dający podobne środki 

finansowe, to żaden polski grant nie da uczonemu takiej “widzialności”, jak grant ERC. Ale zdarza 

się, że uczeni boją się o te granty aplikować, obawiając się porażki. 

 

I dlatego młodzi polscy naukowcy potrzebują mentorów. Czy ich znajdują? 

 

Na niektórych uczelniach tak, na innych nie. Na pewno nie brakuje mentorów w 

Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, gdzie są laureaci grantów 

ERC. Ale podczas kongresu padły gorzkie słowa na temat naszych nowych profesorów, którzy sami 

nie mają dorobku, więc trudno, by się otwierali na innych ludzi. Musimy więc zadziałać na 

poziomie systemowym, tak by mentorami mogły zostać osoby, które same dużo reprezentują sobą i 

swoją pracą. 

 

Rozmawiała Anna Kilian 


