
DANE NAUKOMETRYCZNE POKAZUJĄ POZYTYWNY OBRAZ MIEJSCA POLSKIEJ 

NAUKI W ŚWIECIE 

 

Rozmowa z prof. Stanisławem Jerzym Czuczwarem, wiceprezesem PAN, kierownikiem Katedry i 

Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakładu Fizjopatologii Instytutu 

Medycyny Wsi w Lublinie  

 

Pierwszego dnia kongresu wspominano o wielu dziedzinach polskiej nauki, ale nic na temat 

reprezentowanych przez pana profesora nauk medycznych. Z jakiej – pana zdaniem – przyczyny tak 

się stało? 

 

Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że żaden przedstawiciel nauk medycznych nie dostał w 

ostatnich edycjach grantu ERC – Europejskiej Rady Naukowej. Polska do tej pory nie otrzymała 

dużej liczby tychże grantów. Na podstawie rozmów z tymi z panelistów, którzy je dostali wiadomo, 

że trzeba spełnić kilka kryteriów. Trzeba dążyć do doskonałości naukowej, zostać w miarę wcześnie 

liderem zespołu naukowego – są takie możliwości a jednak takich zespołów, gdzie liderami są 

ludzie przed 30. rokiem życia jest niewiele. Nauki medyczne mają to do siebie, że człowiek po 

studiach odbywa staż i robi specjalizację. Z pewnością są to czynniki odciągające od działalności 

naukowej. Myślę, że to może być przyczyną tego, że nie mamy laureatów grantów ERC w naukach 

medycznych. Troszkę jest nauk medycznych przedklinicznych, takich jak reprezentowana przeze 

mnie farmakologia – tu nie wszyscy robią specjalizację, więc może tu będzie szansa na granty. 

Przyznaję, że sam startowałem w 5. programie ramowym – wówczas były to granty Unii 

Europejskiej – w ramach międzynarodowego konsorcjum. Były to zespoły naukowe z Polski, 

Republiki Czeskiej, Holandii i Wielkiej Brytanii. Oceny nie były najgorsze, ale pogrążył nas drobny 

szczegół – recenzent oceniający nasz projekt podsumował go krótko. Stwierdził, że badania 

dotyczące padaczki doświadczalnej mają się odbywać na myszach a przecież myszy jej nie mają. 

Ponieważ przygotowanie takiego grantu zabrało nam prawie pół roku a nawet trochę dłużej, więc 

startowaliśmy z tym samym projektem jeszcze raz, ale za drugim razem dostał on jeszcze gorszą 

ocenę. A więc potwierdzałoby się to, co usłyszeliśmy dziś podczas wykładów, że ocena projektu 

zależy w dużej mierze nie tylko od jego zawartości, ale od szczęścia, czyli osoby eksperta. Ja 

miałem pecha, ale przynajmniej próbowałem. 

 

Bardzo ważne jest, by dobrze się przygotować do finałowej rozmowy w procesie aplikowania o 

grant ERC, ponieważ to swego rodzaju performance... 

 

Tak i tu muszę powiedzieć, że nasze Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN brało udział w 

przygotowaniu obu panelistek – pani Magdaleny Król i pani Izabeli Knapskiej – które przeszły 

pierwszy etap i zostały zakwalifikowane do rozmów. Obie przyznały, że to im bardzo pomogło. 

 

Czy pan profesor sądzi, że cykliczne edycje Narodowego Kongresu Nauki mogą spowodować jakieś 

pozytywne zmiany systemowe? 

 

Jak najbardziej. Bardzo dobrze się stało, że pan premier Gowin nie tylko wystąpił ze skądinąd 

bardzo interesującym wykładem, ale także pozostał z nami jeszcze przez kilka godzin, co odczytuję 

jako coś bardzo pozytywnego, iż pan premier wsłuchuje się w głos środowiska naukowego i być 

może uwzględni go przy pracach nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym. Usłyszał bowiem, że wiele 

rzeczy wymaga poprawy, ale też że nie należy wylewać dziecka z kąpielą. 

 

Zaskoczył mnie kontrast pomiędzy krytycznym wystąpieniem pana premiera i optymistycznym 

wykładem dr Saida Tahy, który dosyć pozytywnie ocenił nasz wkład w naukę światową... 

 

Dane naukometryczne pokazują rzeczy dość pozytywne dla miejsca polskiej nauki w świecie. 



Oczywiście, są dyscypliny stojące wyżej w rankingu, jak astronomia, zajmująca 13. miejsce w 

hierarchii nauki światowej. Znane są również dokonania polskich matematyków z Uniwersytetu 

Warszawskiego, którzy otrzymali kilka grantów unijnych. Są też dyscypliny nieco gorsze, jak 

ekonomia. Ale średnio plasujemy się na 19. miejscu w świecie, co wziąwszy pod uwagę stopień 

finansowania polskiej nauki – znacznie niższy, niż 19. miejsce – w pewnym sensie napawa 

optymizmem. To, że wciąż nie otrzymujemy wielu grantów ERC świadczy o tym, że stale się 

uczymy.  

 

Rozmawiała Anna Kilian 


