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PARĘ SŁÓW O PROJEKCIE NAUKOWIEC  

Raport, który Państwu przedstawiamy jest jednym z elementów projektu dedykowanego wsparciu 
rozwoju młodej kadry naukowej w Polsce. Nasze działania kierowaliśmy głównie do doktorantów 
– osób na początkowym etapie ścieżki zawodowej czyli okresu podejmowania ważnych decyzji 
związanych z rozwojem zawodowym. Spotkały się one także z zainteresowaniem studentów 
ostatnich lat studiów magisterskich oraz osób ze stopniem naukowym doktora.   

Pomysł na projekt „Polish ERA Mobility and Career Days”1 jest związany z nowym obszarem jakim 
europejska sieć EURAXESS, równolegle ze wspieraniem mobilności międzynarodowej naukowców, 
zajmuje się od 2017 r. Obecnie tworzymy narzędzia które mają pomóc naukowcom w planowaniu  
i zarządzaniu własną ścieżką zawodową. Pojawią się one na europejskim portalu EURAXESS2  
w drugiej połowie 2018 r.  

Stawianie sobie celów i realizowanie działań powinno iść w parze ze świadomym planowaniem 
własnej zawodowej kariery naukowej i odpowiednim wykorzystywaniem różnych dostępnych 
narzędzi. Proces ten powinien zacząć się jak najwcześniej – na ostatnich latach studiów 
magisterskich lub w pierwszych miesiącach studiów doktoranckich. Takie podejście do budowania 
udanej kariery naukowej było mottem przewodnim projektu PL-ERADays realizowanego pod 
hasłem „Projekt Naukowiec” w okresie od 3 kwietnia 2017 do 2 marca 2018.  

Projekt PL-ERADays to inicjatywa polskiej sieci EURAXESS, w której wzięło udział 5 z 10 jej 
członków: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, przy Instytucie Podstawowych 
Problemów Techniki PAN – koordynator projektu, Regionalne Punkty Kontaktowe Uniwersytetu 
Łódzkiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej oraz Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego. Do współpracy została zaproszona firma Science PR specjalizująca się w promocji  
i popularyzacji nauki.  Projekt składał się z następujących elementów: 

 Trzydniowe wydarzenia zorganizowane w październiku 2017r. w 5 regionach Polski. Wzięło  
w nich udział 984 młodych naukowców. Podczas konferencji, warsztatów i stolików 
dyskusyjnych ze 140 ekspertami reprezentującymi różne sektory, doświadczenie i kompetencje 
omawianych było wiele kwestii związanych z planowaniem i rozwojem kariery naukowej 
uwzględniającej trzy jej aspekty: mobilność międzynarodową, interdyscyplinarność oraz 
współpracę z sektorem nieakademickim. 

 Seminarium dla przedstawicieli 54 polskich instytucji, które uzyskały europejskie wyróżnienie  
‘HR Excellence in Research’ na temat kształtowania warunków pracy i rozwoju kariery 
naukowców w Polsce.  

 Badanie dot. rozwoju kariery naukowej młodych naukowców, w których wzięło udział  
399 przedstawicieli młodego pokolenia polskich naukowców oraz 78 ekspertów.   

 Akcja promocyjna przeprowadzona w mediach tradycyjnych i społecznościowych skierowana 
nie tylko do środowiska naukowego ale także społeczeństwa. Miała na celu zwrócenie uwagi na 
ważną rolę naukowców w społeczeństwie oraz podkreślenie problemów i dylematów, z jakimi 
borykają się młodzi naukowcy. 

Projekt, a szczególnie 3-dniowe wydarzenia dotyczące kształtowania rozwoju kariery zostały 
wysoko ocenione przez uczestników, zarówno początkujących naukowców jak i ekspertów. Bardzo 
często pojawiały się opinie, że tego typu inicjatywy powinny być obowiązkową pozycją w kalendarzu 
młodego naukowca. Mamy więc nadzieję, że idea projektu znajdzie swoich naśladowców, np. na 
poziomie instytucji, a także zostanie wpisana jako ważny element programu studiów doktoranckich.  

Anna Wiśniewska 
Koordynatorka projektu i polskiej sieci EURAXESS 

                                                           
1 https://www.euraxess.pl/pl/poland/projekt-naukowiec 
2  www.euraxess.eu 
 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/projekt-naukowiec
http://www.euraxess.eu/


 

4 
 

KRÓTKIE PODSUMOWANIE BADANIA  

Wspieranie rozwoju zawodowego naukowców stało się jedną z ważnych polityk Unii Europejskiej. 
Strategia Europa 2020 zakłada utworzenie miliona nowych stanowisk naukowych dla dobrze 
wyszkolonej kadry przyczyniającej się do rozwoju naukowego, gospodarczego i społecznego krajów 
europejskich. Program Horyzont 2020 to instrument Komisji Europejskiej służący realizacji Strategii 
Europa 2020. Między innymi finansuje on Działania Marie Skłodowskiej-Curie o które mogą ubiegać 
się zarówno instytucje jak i indywidualni naukowcy. Równolegle z prowadzeniem badań kładziony 
jest w nich nacisk na obowiązkowy rozwój wiedzy, kompetencji umiejętności miękkich 
przygotowujących do pracy w różnych sektorach życia społecznego i gospodarczego Europy. 
Europejski portal EURAXESS finansowany także z programu Horyzont oraz sieć ponad 500 centrów 
zlokalizowanych w 40 krajach to wsparcie oferowane naukowcom w trakcie ich rozwoju 
naukowego. Podobne podejście a także  zmiany ustawowe na poziomie krajowym,  
jak i instytucjonalnym obserwuje się w wielu krajach, z przodującą na tym polu Wielką Brytanią, 

CEL 

W związku z zachodzącymi, również w Polsce, zmianami zapytaliśmy polskich młodych naukowców 
jakie mają zamiary, oczekiwania i potrzeby oraz jakie bariery ich zdaniem istnieją  w obszarze 
rozwoju ich kariery zawodowej. Pytania dotyczyły zarówno rynku krajowego, jak i możliwości  
oferowanych za granicą, tak w sektorze akademickim jak i poza nim. Staraliśmy się zdiagnozować 
mocne i słabe strony stosowanych form kształcenia kompetencji i umiejętności miękkich oraz 
dostępnych narzędzi z perspektywy wspierania rozwoju ich karier, a także zidentyfikować 
usprawnienia w tym obszarze.  

AUTORZY 

Badanie zostało przeprowadzone w niespełna miesiąc, w okresie od 23 października do 20 listopada 
2017r. Opracowaniem narzędzi, zebraniem danych, analizą oraz opracowaniem wyników na zlecenie 
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE)3 zajął się Dział Badań  
i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 
(CZIiTT PW) 4 . Pytania ankietowe zostały przygotowane przez CZIiTT PW we współpracy  
z partnerami projektu.  

UCZESTNICY 

Zaproszenie do udziału w ankiecie zostało wysłane do uczestników wydarzeń organizowanych  
w ramach Projektu Naukowiec oraz szeroko promowane wśród młodego pokolenia naukowców.  
W efekcie otrzymano ponad 700 odpowiedzi z całego kraju. Do analizy zdecydowano się wziąć 
opinie udzielone przez 477 respondentów (399 młodych naukowców i 78 ekspertów) ze względu na 
ich odpowiedzi na wszystkie zamknięte pytania. Należy podkreślić, że 88% z nich podzieliło się 
swoją opinią także w dziesięciu otwartych i półotwartych pytaniach, co jest raczej zjawiskiem 
wyjątkowym, szczególnie przy tak długim kwestionariuszu. I właśnie te wypowiedzi, często 
emocjonalne, są bez wątpienia wartością dodaną przedstawionej poniżej analizy.  
 

W badaniach najliczniej reprezentowani byli doktoranci (60%), następnie doktorzy (18,7%)  
i doktorzy habilitowani (12,2%). Większość respondentów stanowiły kobiety (52,8%). Osoby 
biorące udział w badaniu reprezentowały przede wszystkim uczelnie wyższe (73,6%) oraz instytuty 
badawcze (24,5%). W przypadku zaś dziedziny naukowej najliczniej reprezentowane były nauki 
ścisłe (38,4%), przyrodnicze (37,9%) i techniczne (37,3%); rzadziej społeczne (20%)  
czy humanistyczne (12,4%).  

WYNIKI W SKRÓCIE 

Prawie 80% młodych badanych naukowców chciałoby znaleźć zatrudnienie na polskich 
uczelniach czy w instytutach badawczych i przyczyniać się do rozwoju polskiej nauki.  
Z drugiej strony aż 65,4% rozważa wyjazd za granicę jeśli nie znajdzie odpowiadającą ich 
aspiracjom pracę w kraju. Uważają, że są przygotowani pod względem językowym  

                                                           
3 www.kpk.gov.pl 
4 www.cziitt.pw.edu.pl 

http://www.kpk.gov.pl/
http://www.cziitt.pw.edu.pl/
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i merytorycznym do podjęcia takiego wyzwania i tylko sytuacja rodzinna może ich powstrzymać.  
Nie występują tutaj różnice ze względu na płeć respondenta. Za główną barierę wyjazdu za granicę 
uważają niski procent sukcesu w uzyskiwaniu grantów i stypendiów. Tak wysoki procent osób 
rozważających pracę za granicą jest ciekawy w kontekście  dużej liczby odpowiedzi „trudno 
powiedzieć” na pytania dotyczące różnych aspektów międzynarodowego rynku pracy tak 
akademickiego, jak i nieakademickiego. Co więc powoduje, że tak duży procent młodych naukowców  
myśli o ewentualnym wyjeździe z kraju i  rozwijaniu swojej kariery zawodowej poza jego granicami, 
choć wcale tego nie chce?  
 

Największą barierę w rozwoju kariery na rynku krajowym stanowi mała liczba ofert pracy  
w sektorze akademickim, niskie zarobki oraz czasowe umowy o pracę. Dodatkową barierą jest 
organizacja i warunki pracy na uczelni, nadmierne obciążenie dydaktyką, struktura studiów 
doktoranckich oraz podejście do młodej kadry. Respondenci akcentują potrzebę regularnej  
i rzetelnej oceny pracownika, planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zadań, autentyczne 
wsparcie ze strony uczelni i bardziej doświadczonych kolegów oraz odpowiednie wynagrodzenie  
za wykonywaną pracę umożliwiającą założenie i utrzymanie rodziny.   
 

Młodzi naukowcy pracują głównie w sektorze akademickim, tylko 14% z nich ma prace łączącą oba 
sektory. Jednak w przypadku wymarzonej pracy, procent ten wzrasta do ponad 31% co można uznać  
za pozytywny trend, przy czym jedynie 8% przyznaje, że jest w pełni gotowych do podjęcia pracy  
w sektorze nieakademickim. Zarówno większość młodych naukowców, jak i ekspertów (nie zależnie 
od reprezentowanej dziedziny nauki) dostrzega korzyści płynące ze współpracy obu sektorów. 
Jednak to ta pierwsza grupa nieco częściej zwraca uwagę na korzyści (87,7%) niż to ma miejsce  
w przypadku ekspertów (75,6%). Interesujące na styku świata nauki i biznesu dla respondentów jest 
rozwiązywanie praktycznych problemów, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz łączenie 
doświadczeń praktyków i teoretyków. Jednak młodzi naukowcy uważają, że sektor nieakademicki 
nie ma dla nich ofert pracy, między innymi dlatego, że nie dysponują oni pożądanymi przez niego 
kompetencjami lub doświadczeniem, w tym praktycznym. Pracując w sektorze nieakademickim 
chcieli by w dalszym ciągu kontynuować swoją pasję i karierę naukową.  
 

Naukowcy podejmują wysiłek zwiększania swojej wiedzy i kompetencji na rzecz rozwoju swojej 
kariery. Prawie 40 % z nich korzysta z pomocy swojej instytucji lub innego podmiotu. Ale co trzeci  
z nich realizował takie działania wyłącznie we własnym zakresie. Do najbardziej efektywnych 
instrumentów respondenci zaliczają poszukiwanie informacji nt. grantów (87,7%), wyjazdy 
zagraniczne do instytucji naukowych (79,7%) oraz ubieganie się o grant krajowy (78,7%). Pozostałe 
narzędzia to nawiązywanie kontaktów, szkolenia i warsztaty z zakresu tematyki badawczej oraz 
staże zagraniczne w sektorze nieakademickim. Podkreślana jest istotna rola promotora jako 
wspierającego mentora i doświadczonego naukowca. Ze zgromadzonych w ankiecie danych oraz 
uwag zebranych podczas 3-dniowych szkoleń organizowanych w ramach Projektu Naukowiec 
wydaje się, że szczególnie osoby będące na początku swojej kariery nie zdają sobie sprawy  
z wieloaspektowości kariery naukowej  i różnorodności elementów z jakich się ona składa. Często 
uważają, że jak najszybsze zdobycie jakiegokolwiek samodzielnego grantu i wyjazd za granicę jest 
podstawą dalszych sukcesów. W konsekwencji koncentrują się na przeszukiwaniu ofert  
i zdobywaniu wiedzy z pisania wniosków, mniejszą uwagę zwracając na inne elementy, które mogły 
by pomóc w uzyskaniu atrakcyjnych stypendiów i grantów badawczych, w tym szkoleń z zakresu 
umiejętności miękkich, które w badaniach zostały ocenione jako umiarkowanie przydatne. 
Wybierają inne kompetencje jako użyteczne w pracy w różnych sektorach i na rynkach,  
np.  te związane z pracą w międzykulturowym zespole uznają za mało przydatne w pracy  
w krajowym sektorze akademickim.   
 

Prezentowana poniżej szczegółowa analiza opinii respondentów, a szczególnie tych udzielonych  
w otwartych pytaniach przedstawia raczej pesymistyczne nastawienie młodych polskich 
naukowców, borykających się z mankamentami polskiego sytemu nauki, pragnącymi więcej 
samodzielności i elastyczności w swojej pracy oraz godziwego wynagrodzenia za swój wysiłek 
umożliwiającego łączenie życia zawodowego i rodzinnego.      

 



 

6 
 

I. REKOMENDACJE 
Rekomendacje w czterech obszarach zostały opracowane w oparciu o przeprowadzone badania 
ankietowe oraz opinie zebrane podczas realizacji wydarzeń w ramach projektu PL-ERADays. 
 
PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH  

Zakotwiczenie programu studiów doktoranckich w praktyce badawczej zgodnej z daną 
dyscypliną oraz wymogami rynku B+R, tj. uwzględnienie rzeczywiście przydatnych przedmiotów, 
obowiązkowych krajowych i zagranicznych staży (w tym w sektorze nieakademickim), umożliwienie 
doskonalenia kompetencji potrzebnych w nauce, ale też wymaganych w sektorze nieakademickim.  

Mentoring i opieka promotora oraz integracja „młodej” kadry w „starych” strukturach. 
Rozwój nauki opiera się w dużej mierze na udanych zespołach badawczych obejmujących 
doświadczonych naukowców oraz młodych adeptów, którzy choć dopiero się uczą, mają do 
zaoferowania nowe narzędzia i świeże spojrzenie. Należy pracować nad poprawą relacji  
mistrz-uczeń, zbudowanej na wzajemnym wsparciu i zaufaniu oraz zmianie w mentalności, gdzie 
młody naukowiec w zespole to niekoniecznie „konkurencja”, ale jego wzmocnienie.   

Wzmocnienie istniejących lub zwiększenie liczebności instrumentów finansowania:  
• dla wracających do kraju (np. granty pomostowe),  
• dla powracających do nauki po przerwie (np. po okresie współpracy z biznesem albo urlopie  

rodzicielskim) np. staż w wybranym ośrodku na potrzeby przygotowania aplikacji konkursowej),  
• dla chcących pracować jednocześnie w nauce i w biznesie (np. projekty wdrożeniowe, 

aplikacyjne, staże w przedsiębiorstwach),  
• dla naukowców bez możliwości długich wyjazdów poza miejsce zamieszkania (np. krótkie 

wyjazdy badawcze, krótkie staże zagraniczne). 
 
ROZWÓJ KARIERY NAUKOWEJ 

Promowanie zawodu naukowca jako interesującego pomysłu na życie, wspieranie prestiżu tego 
zawodu w oparciu o pasję motywującą do działania (ang. drive), mocną wiarę w potrzebę i sens 
prowadzenia badań naukowych oraz (potwierdzona w badaniu) chęć rozwijania polskiej nauki; 
wspieranie szacunku dla naukowca (nieco nadszarpniętego przez niski poziom finansowania nauki).  

Organizacja dni informacyjnych i szkoleń związanych z różnymi elementami rozwoju kariery  
i korzystania z istniejących narzędzi. Spotkania z doświadczonymi naukowcami i przedsiębiorcami 
oraz stworzenie systemu mentoringu i szkoleń. Wzmocnienie Akademickich Biur Karier, które swoją 
działalność powinny także dedykować doktorantom. Zapewnienie na poziomie instytucji dostępu  
on-line do informacji związanych z rozwojem kariery.  

Ciągłość w zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Można zaryzykować tezę, że młodym naukowcom  
nie przeszkadza praca okresowa (granty i kontrakty), ale związane z nią przerwy w pracy i brak 
ciągłości, uniemożliwiające planowanie życia i stabilizację. Zapewnienie rozwiązań wspierających 
sprawne  przechodzenie między kontraktami lub utrzymywanie ciągłości zatrudnienia pomiędzy 
projektami mogłoby częściowo zaradzić zgłaszanym trudnościom ze stabilizacją.  

System motywacji i ewaluacji pracowników dopasowany do podejmowanych obowiązków, 
pozwalający oceniać obszar faktycznej działalności, tj. naukowców specjalizujących się w dydaktyce 
należy oceniać w oparciu o dydaktykę, a naukowców specjalizujących się w badaniach – w oparciu  
o granty i publikacje, co pozwoli w konsekwencji premiować wyróżniającą się aktywność danego 
pracownika akademickiego zgodnie z jego wkładem w rozwój jednostki.  

Konkursy w sektorze akademickim. Zadbanie o przestrzeganie obowiązujących procedur lub ich 
zmianę tak aby konkursy o pracę na uczelni czy w instytutach badawczych były transparentne  
i umożliwiały zatrudnienie najlepszych kandydatów. Obecnie respondenci oceniają procedurę 
awansowania jako nieobiektywną.  

Narzędzia wspierające pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych to rozproszone 
działania z różnych obszarów zarządzania uczelnią, głównie sprowadzające się do zapewnienia 
ciągłości zatrudnienia, planowania dydaktyki z wyprzedzeniem oraz zapewnienia efektywnej kadry 
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administracyjnej wspierającej w realizacji i rozliczaniu grantów. Innym rozwiązaniem 
wprowadzanym na części uczelni są żłobki i przedszkola pracownicze, zapewniające opiekę nad 
pociechą i umożliwiające młodym rodzicom powrót do pracy.  
 
ZARZĄDZANIE PRACĄ AKADEMICKĄ 

Perspektywiczne planowanie badań naukowych i dydaktyki. W wypowiedziach respondentów 
pozytywnie oceniono przykład NCN i ścieżki rozwoju naukowca w realizacji kolejnych grantów –  
od mniejszych krajowych projektów, po większe obejmujące zespół badawczy granty zagraniczne.  
Z kolei zarządzanie dydaktyką z wyprzedzeniem umożliwiłoby racjonalne zaplanowanie wszystkich 
elementów pracy akademickiej: badań, wyjazdów, staży, a także pozwoliłoby na podjęcie projektów 
współpracy międzysektorowej bez ryzykowania nadmiernego obciążenia pracą.  

Zapewnienie kadry wspierającej prowadzenie badań naukowych: zarówno kadry 
administracyjnej, jak i technicznej (kadra techników wspierająca w pracy laboratoryjnej), oraz kadry 
specjalistów z zakresu rozwiązań B+R, komercjalizacji i transferu technologii. Zorganizowanie 
skutecznego i efektywnego wsparcia młodego naukowca na wszystkich etapach korzystania  
z narzędzi; na przykładzie grantu badawczego: od aplikacji, przez realizację, po rozliczenie końcowe 
i poszukiwanie nowego instrumentu (np. kolejnego grantu), a także wdrożenie rozwiązania  
z korzyścią dla naukowca, jednostki macierzystej i biznesu.  

Rozwijanie takich inicjatyw jak EURAXESS,  które gromadzą wiedzę i narzędzia potrzebne  
do rozwoju kariery w jednym miejscu, oszczędzając tym samym czas potrzebny na badania  
(np. informacje o grantach i pracy, warunkach zatrudnienia w krajach europejskich), a jednocześnie 
udzielają pomocy zarówno instytucjom jak i naukowcom w przypadku trudniejszych kwestii 
prawno-administracyjnych, które mogą być wykorzystane do poprawy warunków zatrudnienia.    

Menadżerskie zarządzanie uczelnią oraz lepsza organizacja. Mniej czasochłonnej biurokracji,  
co pozwoli na dynamiczne podejmowanie nowych działań (np. współpracy z podmiotem 
zewnętrznym), gdy pojawiają się propozycje współpracy oraz przewidywanie i planowanie 
wykorzystania zasobów. Można zauważyć, że zalecenie to szczególnie łączy się z pozostałymi 
rekomendacjami akcentującymi planowanie oraz zapewnianie systematycznego wsparcia  
na różnych etapach rozwoju kariery.  
 
WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM NIEAKADEMICKIM  

Umożliwienie łączenia kariery naukowej i zawodowej w sektorze nieakademickim poprzez 
wypracowanie takich form współpracy, które będą korzystne zarówno dla uczelni, jak i biznesu oraz 
konkretnego naukowca realizującego dany projekt. W obszarze współpracy międzysektorowej 
największą bolączką naukowców jest ryzyko porzucenia kariery naukowej na rzecz zawodowej, 
czemu można przeciwdziałać akcentując przykłady skutecznej współpracy oraz dobre praktyki, m.in. 
naukowe publikacje wynikające z współpracy przemysłem czy zaangażowanie ekspertów  
z przemysłu w dydaktykę.  

Kojarzenie młodych naukowców z mentorami nauki i biznesu, umiejętność promowania 
wyników naukowych z wykorzystaniem różnych mediów to jedna z cenniejszych kompetencji. 
Młodych naukowców należy wspierać nie tylko poprzez organizowanie możliwości do nawiązywania 
kontaktów, ale poprzez uczenie ich jak należy się sieciować, by było to efektywne narzędzie rozwoju  
(jak nawiązywać i – co ważniejsze – podtrzymywać kontakty).  

Kreowanie wizerunku naukowca w taki sposób, by przedsiębiorca mógł dostrzec w nim ważnego 
członka zespołu, posiadającego istotne kompetencje i zdolności analityczne, mogące przełożyć się na 
przewagę konkurencyjną firmy z sektorem nieakademickim: wdrożenia, patenty, praktyczne 
rozwiązanie; umożliwienie dostrzegania wartości w przechodzeniu między sektorami, gdzie 
współpraca z biznesem/przemysłem to naturalny element rozwoju kariery naukowca. 

Wspieranie przedsiębiorców w zakresie zatrudniania naukowców, np. stała praca 
(umożliwiająca jednoczesne utrzymanie kariery naukowej, tj. prowadzenie dydaktyki, publikacje 
naukowe) lub okresowe projekty (zarówno duże przedsięwzięcia B+R, jak i mniejsze działania, 
ekspertyzy, np. jak zaproponował jeden z młodych naukowców w badaniu: „wynajmowanie 
naukowców”).  
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II. WYNIKI  
1. RESPONDENCI 

PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE 

W badaniu wzięło udział 477 respondentów, z czego blisko 84% to młodzi naukowcy. Większość 
respondentów to kobiety (52,8%).  
 
WYKRES 1: RESPONDENCI W PODZIALE NA MŁODYCH 

NAUKOWCÓW I EKSPERTÓW. (N=477) 

 

 

 

WYKRES 2: RESPONDENCI W PODZIALE NA KOBIETY  

I MĘŻCZYZN. (N=477)  

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
  

OBECNA SYTUACJA ZAWODOWA 

Najliczniej reprezentowaną grupę stanowili respondenci ze stopniem magistra inżyniera (30,6%)  
i magistra (29,4%). Jedna trzecia wszystkich badanych to łącznie doktorzy (18,7%) i doktorzy 
habilitowani (12,2%). Najliczniej reprezentowane były szkoły wyższe (uniwersytety, politechniki) - 
73,6% oraz instytuty badawcze - 24,5%. Co dziesiąty badany reprezentował pozostałe typy instytucji, tj. 
firmy, niepubliczne szkoły wyższe, prywatne ośrodki badawcze / firmy badawcze czy wyższe szkoły 
zawodowe (Wykres 4).   

 
WYKRES 3: RODZAJ ZATRUDNIENIA RESPONDENTÓW (N=477); PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU, PROCENTY NIE 

SUMUJĄ SIĘ DO 100%.  

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW   
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WYKRES 4: INSTYTUCJE REPREZENTOWANE PRZEZ RESPONDENTÓW (N=477).  

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 

CHARAKTER WYKONYWANEJ PRACY ORAZ OBSZAR NAUKI 

Eksperci i młodzi naukowcy biorący udział w badaniu zaangażowani są w pracę naukową w różnym 
charakterze i reprezentują różne dyscypliny naukowe. Z uwagi na fakt, że można być jednocześnie 
naukowcem i dydaktykiem oraz specjalizować się w naukach ścisłych i mieć związki  
z naukami technicznymi – zdecydowano się na pytania wielokrotnego wyboru.  
 
Charakter wykonywanej pracy: najliczniej reprezentowany był obszar prac naukowych i badawczych 
(zdecydowana większość, tj. 90,4% wskazań) oraz obszar dydaktyki (53% wszystkich wskazań). 
Najmniej odpowiedzi dotyczyło zaangażowania w prace administracyjne i zarządcze.  

 
WYKRES 5: CHARAKTER WYKONYWANEJ PRACY (ODPOWIEDZI WSZYSTKICH RESPONDENTÓW); PYTANIE 

WIELOKROTNEGO WYBORU, PROCENTY NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%.  

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 
 
Obszar nauk: respondenci najczęściej wskazywali na obszar nauk ścisłych (38,4%), przyrodniczych 
(37,9%) i technicznych (37,3%). Znacznie rzadziej wskazywano na obszar nauk społecznych (niecałe 
20%), medycznych (niecałe 16%) czy humanistycznych (12,4%).  
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WYKRES 6:REPREZENTOWANY OBSZAR NAUKI (ODPOWIEDZI WSZYSTKICH RESPONDENTÓW). PYTANIA 

WIELOKROTNEGO WYBORU, PROCENTY NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%)  

 Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

WYPOWIEDZI RESPONDENTÓW  

 W kwestionariuszu zawarto ponad 10 
otwartych i półotwartych pytań, na które 
zdecydowało się odpowiedzieć 371 
respondentów. Łącznie w wypowiedziach 
otwartych użyto 10224 unikatowych form 
wyrazowych, co w sumie dało ponad 
90984 słów.  
Ze względu na stosowanie przez 
respondentów specyficznych fraz oraz 
podobnych, powtarzających się zwrotów, 
zdecydowano się na poddanie 
szczegółowej analizie całego słownictwa 
stosowanego w uzasadnieniach. Należy 
mieć na uwadze, że analiza ta dotyczy 
jedynie stosowanej stylistyki, nie logiki 
argumentacji (ta była analizowana  
z wykorzystaniem kodów).  
Na przedstawionym zestawieniu można 
zaobserwować relacje częstości wystąpień 
słów odnoszących się do następujących 
tematów: biznes, dydaktyka, rodzina, 
stabilizacja, komercjalizacja, mentor, 
grant, ale także określeń wartościujących: 
ciężko, satysfakcja, szczęście. 

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 

2. ROZWÓJ KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY AKADEMICKIEJ  
 

Zdaniem badanych mają oni wystarczający dostęp do informacji o krajowych i zagranicznych 
grantach, stypendiach i konkursach. To co stanowi dla nich barierę na rynku krajowym to mała 
liczba ofert pracy w sektorze akademickim. Innymi ważnymi barierami są:  

 konieczność porzucenia pracy naukowej (np. doktoratu) na rzecz innych obowiązków 
zawodowych, 

 niski procent sukcesu w pozyskiwaniu grantów, stypendiów, konkursów, 
 brak wsparcia ze strony instytucji z zakresu przygotowania aplikacji grantowych, 

stypendialnych, konkursowych, 
 niedostateczna rzetelność konkursów o pracę w instytucjach. 
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W przypadku rynku międzynarodowego największą barierą w rozwoju kariery młodych naukowców 
to niski procent sukcesu w konkursach i w pozyskiwaniu grantów i stypendiów oraz  

 konieczność porzucenia pracy naukowej (np. doktoratu) na rzecz innych obowiązków 
zawodowych, 

 brak wsparcia ze strony instytucji z zakresu przygotowania aplikacji grantowych, 
stypendialnych, konkursowych. 

 
Warto odnotować, że analiza różnić w postrzeganiu barier na rynku krajowym i międzynarodowym 
pozwala dostrzec przewagę odpowiedzi „trudno powiedzieć” w przypadku rynku międzynarodowego. 
Jednocześnie, na podstawie zgromadzonych danych można jedynie zakładać, z czego to wynika - czy 
jest to kwestia małej wiedzy wynikającej z małego doświadczenia zagranicznego?, czy respondenci 
bazują na przekazach, opiniach osób, które posiadają doświadczenie międzynarodowe? - temat ten 
warto byłoby podjąć w pogłębionych badaniach jakościowych.  
 
Porównanie barier w rozwoju kariery w sektorze akademickim zarówno na rynku krajowym jaki  
i międzynarodowym przestawiono na wykresie 7 na następnej stronie.  Natomiast na dalszych stronach 
omówiono szczegółowiej  bariery wraz z opiniami respondentów.  
 

BARIERY W ROZWOJU KARIERY MŁODYCH NAUKOWCÓW W KRAJOWYM SEKTORZE AKADEMICKIM 

Tendencje dotyczące barier potwierdziły się w analizie swobodnych wypowiedzi respondentów  
w pytaniach otwartych. Najczęściej wskazywano na niskie zarobki oraz czasowe umowy  o pracę, 
uniemożliwiające stabilizację oraz organizację i warunki pracy na uczelni (m.in. podejście kadry 
do młodych naukowców, biurokratyzację uczelni).  
 
Młodzi naukowcy wskazują również na trudności w realizacji studiów doktoranckich przy jednoczesnej 
pracy naukowej i obciążeniu dydaktyką. Ponadto dzielą się informacją o trudnościach w zakładaniu 
rodziny (próba pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych). Na kolejnych stronach omówiono 
szczegółowo wskazane bariery, przytaczając wypowiedzi respondentów, które najlepiej ilustrują 
omawiane problemy.  
 
Główną barierą w sektorze akademickim są niskie zarobki, uniemożliwiające utrzymanie się wyłącznie 
z nauki oraz uzyskanie samodzielności finansowej. Respondenci piszą wprost, że jest mało miejsc pracy 
(etatów) dla młodych naukowców na uczelni, trudno znaleźć pracę, trzeba mieć szczęście, a wręcz 
„znajomości”. Nawet odrzucając skrajne wypowiedzi respondentów, należy odnotować, że zarówno 
młodzi naukowcy, jak i eksperci posługują się tymi samymi frazami jak np. „konkursy pod konkretną 
osobę” czy „fikcyjne konkursy”, wskazując wprost na nieprzejrzystość postępowań grantowych  
i kwalifikacyjnych oraz nieodpowiednie kompetencje ekspertów oceniających granty  
(np. nierozumienie ocenianych zjawisk).  
 
Przykładowe wypowiedzi respondentów:  
 „fikcyjne konkursy na stanowiska opłacane ze środków własnych uczelni, z wymogami pisanymi pod 

konkretne osoby […], zbyt częste „zmiany reguł w trakcie gry” dotyczące zatrudnienia” (MN17); 
 „konkursy organizowane „pod konkretną osobę” lub brak konkursów w ogóle prze wiele lat” 

(MN43); 
 „ustawianie konkursów na stanowiska pracy, czyli dopasowywanie wymogów w konkursie pod 

określonego kandydata” (MN21); 
 „W krajowym - zarobki. Pracownik niewykwalifikowany często zarabia więcej niż naukowiec” 

(MN416);  
 „[…] brak perspektyw na stabilne zatrudnienie (obecnie: zatrudnienie od projektu do projektu,  

w krótkich perspektywach czasowych, które uniemożliwiają planowanie życia rodzinnego)” (E62);  
 „Bycie nawet bardzo dobrym, zdobywanie grantów i stypendiów oraz dobre publikacje nie pomagają 

w znalezieniu etatu” (MN186).  



 
WYKRES 7: BARIERY W ROZWOJU KARIERY MŁODYCH NAUKOWCÓW W SEKTORZE AKADEMICKIM NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM (N=477).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
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PŁACE I UMOWY CZASOWE 

Umowy czasowe, praca w grantach, kontraktach, projektach nie pozwala na planowanie życia.  
W opiniach respondentów padały sformułowania „projekt = wypłata”, do czego można dopisać jeszcze 
„projekt = publikacja”. Respondenci piszą o niepewności kolejnego kontraktu i niepewnej przyszłości  
(a nawet zmianach wprowadzanych w podpisanych już kontraktach). W konsekwencji jednym  
z najczęstszych problemów jest brak stabilizacji (finansowej, rodzinnej).  
 
Wypowiedzi respondentów: 
 „Brak stabilności finansowej i za mała ilość umów o pracę na czas nieokreślony. Naukowcy 

zatrudniani jako wykonawcy w grancie lub kierownicy projektu są opłacani przez czas trwania 
projektu, a co dalej? Większość młodych naukowców nie jest w stanie pracować w zawodzie  
i założyć rodziny. Nie dostaną kredytu, bo są zatrudnieni na 2 lata, nie wiedzą też, czy za te 
przykładowe 2 lata będą mieli z czego żyć i czy nie będą musieli od nowa budować ścieżki kariery  
w bardziej stabilnej pracy, np. w firmie” (MN2); 

 „Brak wsparcia finansowego przez cały okres studiów doktoranckich, konieczność podjęcia pracy 
niezwiązanej z tematem badań, w konsekwencji często porzucanie kariery naukowej z powodów 
finansowych […]. W mojej opinii nie da się jednocześnie pracować naukowo, pracować zarobkowo, 
np. w korporacji i prowadzić życie rodzinne” (E123); 

 „Brak stabilnych zarobków na poziomie umożliwiającym niezależność finansową przy jednoczesnym 
oczekiwaniu dużej mobilności. W przypadku osób posiadających rodzinę to znacznie utrudnia 
rozwój naukowy, gdyż ciężar utrzymania rodziny spoczywa głównie na współmałżonku,  
co pośrednio ogranicza mobilność naukowca” (MN134).  

 

ORGANIZACJA PRACY  

W opinii młodych naukowców praca na uczelni jest zdominowana przez biurokrację, skostniałą 
hierarchię i nieprzychylną młodym kadrę. Często wskazuje się na potrzebę zmiany mentalności. 
Respondenci opisują bez ogródek uprzedzenia, zniechęcanie do kontynuowania pracy naukowej, brak 
poparcia przełożonych i przytaczają przykłady łamania etyki zawodowej.  
 
Wypowiedzi respondentów: 
 „Niedofinansowanie, nieosprzętowanie, złe warunki pracy, system zamówień niezbędnego sprzętu  

i odczynników trwa niezwykle długo oraz brak mentoringu sprawia, że czas realizacji projektu się 
wydłuża prawie w nieskończoność. Obniża to szanse na zdobycie finansowania, nawet jeśli pomysł  
i obszar badań ma bardzo duży potencjał. Nieprzejrzystość postępowań grantowych  
i kwalifikacyjnych. Poziom zarobków zmusza do podejmowania dodatkowej pracy. Wszystko to 
zniechęca do kontynuacji kariery naukowej w Polsce” (MN21);  

 „blokada bezpośredniego przełożonego (kierownika zakładu) odnośnie awansu (np. złożenia 
habilitacji) oraz utrudnianie realizacji grantów, których młody naukowiec jest kierownikiem 
(bezpodstawne wtrącanie się i manipulowanie zespołem). Przymus dopisywania bezpośredniego 
przełożonego do publikacji, do których nic nie wniósł. Mobbing w pracy” (MN345);  

 „brakuje pracowników administracyjnych na uczelniach, którzy mogliby służyć rzetelną pomocą 
przy wypełnianiu wniosków konkursowych, eksperci oceniając projekty odrzucają projekty, które 
nie wpisują się w trendy” (MN252). 

 
Młodzi naukowcy zwracają uwagę na niesamodzielność na ścieżce zawodowej: małą elastyczność  
w indywidualnych ścieżkach kariery, małą kontrolę swoich działań, zjawisko „punktozy”, która 
decyduje o rodzaju, częstości i jakości podejmowanych działań naukowych. Inną formą zniechęcenia 
jest brak systemu motywacji pracowników, czego przykładem może być niedopasowany system 
oceny pracownika:  
 „osoby publikujące i piszące projekty zarabiają dokładnie tyle samo co pracownicy, którzy  

nie publikują i nie składają wniosków o projekty” (MN181).  
 
Istotnym problemem jest duże obciążenie pracą naukową i dydaktyką. Młodzi naukowcy akcentują 
brak możliwości rozwoju, rozumiany jako mało rozwojową pracę naukową, obciążenia czasowe 
niepozwalające na dodatkowe działania, przemęczenie, co znacząco dokłada utrudnień przy ogólnych 
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problemach polskiej nauki, zdiagnozowanych w wypowiedziach jako niewystarczające finansowanie 
na badania i innowacje oraz niska aktywność na arenie międzynarodowej (małe finansowanie 
konferencji, wyjazdów, staży).  
 
Wypowiedzi respondentów: 
  „Duże obciążenie obowiązkami niezwiązanymi z działalnością naukową, takimi jak: promocja 

uczelni, rozbudowane i często niejasne procedury administracyjne” (MN16); 
 „brak planowania dydaktyki (przydział: jaki przedmiot, ile grup, w jakich dniach i godzinach) na co 

najmniej semestr do przodu (co jest normą, np. w Niemczech)”(MN43); 
 „niskie stypendia lub ich brak, jednocześnie rynek pracy nie oferuje prac w niepełnym wymiarze 

czasu. Tym samym doktorant musi pracować 40 h, chodzić na zajęcia, prowadzić zajęcia, 
przygotowywać się zarówno do prowadzenia zajęć, jak i do zajęć, na które chodzi jako student. 
Każdy ma swoje życie osobiste/zawodowe, trzeba coś jeść i spać” (MN42). 

 
Przez dobrą organizację pracy respondenci rozumieją pracę, cechującą się „stabilnością zatrudnienia, 
normowanym czasem pracy, jasno określonymi obowiązkami” (MN136). W tym nurcie zdarzały się 
wypowiedzi, w których respondenci rekomendowali wprowadzenie zarządzania menedżerskiego:  
 „Dziekani i kierownicy zakładów na uczelniach wyższych to profesorowie, którzy z natury rzeczy są 

najlepsi w swojej dziedzinie, ale zupełnie nie mają kwalifikacji do zarządzania. Brak umiejętności 
kierowania zespołami badawczymi i pracą instytucji często skutkuje znaczną bezwładnością 
administracyjną oraz chaosem, który znakomicie utrudnia systematyczną pracę naukową” (MN268);  

 „Brak organizacji pracy, szefowie projektów często nie mają kompetencji do zarządzania grupą ani 
projektem, czas mija, a studenci mają po 4-5 tematów prac doktorskich i kończą z niczym” (E399); 

 „Konkursy grantowe dające możliwość tworzenia konsorcjów z sektora akademickiego  
i nieakademickiego mają często trudne do spełnienia warunki przystąpienia do konkursu. 
Regulaminy konkursu często pisane są tak, że zamiast zastanawiać się nad merytoryczną stroną 
rozwiązywania problemów należy pisać wnioski w taki sposób, aby „spełniły wymagania” (E460).  

PRZEBIEG STUDIÓW DOKTORANCKICH 

Problemy doktorantów to przede wszystkim brak wsparcia w realizacji badań naukowych - doktorant 
pracuje indywidualnie i nie zawsze może liczyć na wsparcie promotora/mentora. Respondenci opisują 
trudności z promotorem, który zamiast pełnić rolę mentora, staje się obciążeniem w pracy naukowej:  
 „wprowadziłabym obowiązkowe szkolenia dla promotorów oraz szkolenia z dobrego wychowania  

i współpracy oraz szkolenia z jasno określonych obowiązków doktorantów […]” (MN380).  
 
Kolejnym ważnym problemem doktorantów jest niemożność utrzymania się wyłącznie z nauki  
i podejmowanie dodatkowej pracy zarobkowej. Nierzadko równoległa praca i studia powodują 
porzucanie kariery naukowej.  
 
Młodzi naukowcy piszą również o organizacji studiów doktorskich, opisując studia niepokojącym 
określeniem „fasadowości”. W opinii młodych naukowców studia doktoranckie powinny składać się  
z merytorycznych i przydatnych w pracy naukowej zajęć oraz powinny wspierać, a nie utrudniać, 
przygotowanie pracy doktorskiej.  
 
Wypowiedzi respondentów: 
 „Studia doktoranckie nie powinny przeszkadzać w robieniu doktoratu - kilka godzin w tygodniu 

seminariów w całkowicie obcych dziedzinach to tylko strata czasu” (MN99);  
 „Uznanie, że to naturalne, że doktorant jednocześnie pracuje na pełen etat za głodową stawkę i pisze 

doktorat” (MN166); 
 „Zbyt duża ilość kwestii formalnych, które spoczywają na doktorancie w momencie otrzymania 

grantu. Zbyt małe wsparcie jednostek administracyjnych w obrębie uczelni. Większość spraw spada 
na doktoranta, który powinien się zająć prowadzeniem badań, a nie chodzeniem od pokoju do 
pokoju” (MN75);  

 „Niejasno określony zakres obowiązków doktoranta - w praktyce jego badania dot. doktoratu 
zajmują najmniej czasu, większą część czasu pracy doktoranta zajmuje rozwiązywanie problemów 
administracyjnych” (MN58).  



 

15 
 

KADRA AKADEMICKA 

Respondenci wskazują na trudności we współpracy młodych naukowców z będącą już na wydziale 
kadrą akademicką, nierzadko upatrując rozwiązania w zmianie sektora z akademickiego na 
nieakademicki lub wyjeździe za granicę, co stanowi raczej ucieczkę od problemu niż szansę jego 
rozwiązania.  
 
Wypowiedzi respondentów: 
 „Atmosfera pracy i wyzysk młodych, zdolnych ludzi, którzy są niedoceniani, skłania każdego 

myślącego człowieka do zmiany swojej ścieżki rozwoju, na której może nie będzie łatwiej,  
ale przynajmniej będą godnie płacić, a pojęcie mobbing nie jest tam tematem tabu” (E380);  

 „przede wszystkim, że [za] granicą można zaznać prawdziwej relacji mistrz-uczeń […]” (MN466);  
 „Młodzi naukowcy są często blokowani przez swoich przełożonych. Ponadto wciąż pokutuje 

przekonanie, że osoba naukowa powinna robić wszystko: od mycia sprzętu laboratoryjnego, przez 
wykonywania prac technicznych (laboratoryjnych) po pisanie prac naukowych i grantów.  
W ośrodkach zagranicznych osoba naukowa ma dostępne wszystkie środki, aby wykonywać pracę 
naukową i skupić się na swojej karierze” (MN467);  

 „ […] w przypadku dużej podaży habilitacji wśród kadry o przeciętnych kwalifikacjach, a bardzo 
dobrych relacjach, wyzwaniem jest dla osoby bez odpowiedniego wsparcia osobowego wejść  
i utrzymać się na ścieżce kariery naukowej. Osoby po habilitacji intencjonalnie ograniczają 
możliwości awansu naukowego młodych (jest za młody(a), żeby być profesorem). Wiek staje się dla 
naukowca istotną barierą” (MN39).  

EWALUACJA PRACOWNIKÓW 

Respondenci, głównie młodzi naukowcy, akcentują potrzebę ewaluacji, tj. regularnej i rzetelnej 
oceny pracownika, wykonywanej zarówno z uwzględnieniem obowiązków, których oczekuje się 
od naukowca, jak i obowiązków dodatkowych, których – choć się nie oczekuje wprost – i tak są 
wykonywane. Ocena mogłaby działać w dwie strony – wspierać konieczne zmiany, ale też nagradzać 
wyróżniające się jednostki. Poniżej przykładowe wypowiedzi młodych naukowców naświetlające 
propozycję:  
 „rzetelna i regularna ocena pracownika przez instytucję, w której pracuje, by wiedział, jakie 

elementy dorobku naukowego są ważne i czy jego kariera rozwija się w dobrym tempie. 
Zapewnienie promotora dobrej jakości (nie powinna być to osoba, z którą jest trudny kontakt, 
nieobecna lub o słabych kompetencjach społecznych, nie powinna być to osoba bez projektów i ze 
słabym dorobkiem naukowym lub osoba oderwana od realiów świata akademickiego, 
niedostrzegająca konieczności publikowania)” (MN43);  

 „Wielkim problemem jest fakt, że uczelnie w zasadzie nie rozwiązują stosunku pracy z osobami, 
które np. w ciągu czterech lat wykażą się publikacją jedynie jednej recenzji w języku polskim, 
podczas gdy na miejsce takiej osoby można byłoby zatrudnić kogoś innego. W efekcie często 
doktoranci mają lepszy dorobek niż osoby, które podchodzą do habilitacji” (MN65);  

 „brak zasad, a co za tym idzie brak możliwości wyciągania konsekwencji tych pozytywnych 
(nagrody, premie) i tych negatywnych (zwolnienia)” (MN12).  

ŻYCIE RODZINNE 

Jednym z wyróżniających się wątków w wypowiedziach respondentów – młodych naukowców  
i ekspertów – były trudności związane z założeniem i prowadzeniem życia rodzinnego. Akcentowano 
głównie trzy wymiary tych trudności: okres urodzenia dziecka (urlop macierzyński), utrudniona 
sytuacja finansowa (utrzymanie rodziny zachęca respondentów do przejścia do sektora 
nieakademickiego) oraz utrudniona mobilność (wyjazdy naukowe czy staże badawcze nie przewidują 
zwykle możliwości wyjazdu z rodziną, a długa rozłąka jest przez respondentów nie do zrealizowania, 
kiedy posiadają oni małe dziecko). Przykładowe wypowiedzi obrazujące wspomniane trudności:  
 „Urodzenie dziecka: - Urlop macierzyński nie wydłuża okresu umowy, - Konieczność wyjazdu na 

staż, nawet po urodzeniu dziecka, - Utrudnione aplikowanie o granty - nie zawsze można zrobić 
przerwę w badaniach” (MN18);  

 „przede wszystkim większość grantów jest wyjazdowych, nastawionych na mobilność, nikt nie 
pamięta, że wiek okołodoktoratowy to okres zakładania rodziny - model obecnie preferowany jest 
dobry dla samotnych, bezdzietnych naukowców, którzy nie mają żadnego życia prywatnego. Barierą 
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zatem jest nieprzystosowanie oferty grantowej i oczekiwań polityków nauki do tej specyficznej 
sytuacji młodych naukowców” (E41);  

 „Modelowa kariera młodego naukowca (tzw. „prestiżowe” staże, mobilność itp.) jest 
niekompatybilna z potrzebą stabilizacji (rodzina, stała praca), którą chciałoby się osiągnąć w wieku 
ok. 27-30 lat. Oznacza to, że wiele propozycji grantowych i stypendialnych, zwłaszcza związanych  
z różnymi funduszami mobilnościowymi, jest niedostępna dla wielu dobrych młodych naukowców, 
których sytuacja rodzinna nie pozwala na podążanie modelową ścieżką kariery” (MN237);  

 „W przypadku kobiet podstawową trudnością jest pogodzenie obowiązków rodzicielskich  
i zawodowych. Niski poziom dostępu do przedszkoli i żłobków, a nawet, gdy uda się dostać do takiej 
placówki, niski poziom opieki nad dzieckiem jest podstawowym problemem. Jeśli państwo nie umie  
od wielu lat rozwiązać tego problemu, to niech dotuje placówki prywatne, które radzą sobie znacznie 
lepiej, ale kobiety zatrudnionej w sektorze nauki na nie po prostu nie stać.” (E6);   

  „Albo rozwój kariery młodego naukowca, albo życie rodzinne” (MN314).  

ETOS PRACY 

Na zakończenie wątku dotyczącego barier w podejmowaniu pracy w krajowym sektorze akademickim 
należy się jeszcze słowo komentarza o etosie pracy naukowca. Młodzi naukowcy, opisując swoje 
rozumienie pracy naukowej w kraju, posługują się językiem nacechowanym poczuciem rezygnacji  
i nierzadko rozczarowaniem, że wręcz tego poświęcenia się od młodych naukowców oczekuje. Poniższe 
wypowiedzi obrazują, że w modelowym życiu naukowca równowaga między życiem prywatnym  
i zawodowym jest wyraźnie zachwiana:  
 „dotychczasowe doświadczenie wyraźnie pokazuje, że nadal aktualna jest opinia, żeby być 

naukowcem trzeba wszystko inne porzucić - szczególnie rodzinę i jej utrzymanie. Czyli jeżeli ja 
rozwijam pasję/żona rozwija swoją, to druga osoba musi wygospodarować fundusze” (MN327);  

 „Oznaka, choćby potencjalnego, zainteresowania czymkolwiek innym niż „czysta nauka” odbierana 
jest w moim bezpośrednim otoczeniu jako coś wyjątkowo obrzydliwego” (E422); 

 „wielokrotnie spotkałem się z sytuacją w środowisku akademickim, w której nastawia się młodych 
naukowców na poświęcenie się nauce bez gwarancji zapewnienia pracy w sektorze akademickim, 
przez co młodzi naukowcy nie widzą alternatywy w postaci pracy w sektorze nieakademickim” 
(MN295);  

 „człowiek żałuje, że wybrał taką pracę, bo ciągle nam się funduje zmiany, niepewność, brak 
bezpieczeństwa, stabilności. Pamiętajcie, że my też jesteśmy ludźmi, mamy rodziny, chcemy  
je powiększać i nie martwić się, że jak nie zrobię habilitacji w ciągu 8 lat, to mnie wywalą, mimo że  
w ocenach kilkuletnich jestem wyróżniającym się pracownikiem” (MN475); 

 „Mamy świetnych badaczy. Genialny narybek, który pracuje, bo ma coś do powiedzenia, często 
własnym kosztem” (MN364).  

 

CHĘĆ ROZWOJU POLSKIEJ NAUKI 

Wypowiedzi respondentów wskazywały często, że mimo chęci, nie mogą oni pracować w kraju na 
odpowiednich warunkach:  
 „Zależy mi na rozwoju kraju, chciałabym, aby moje osiągnięcia w nauce przyczyniły się  

do zwiększenia popularności Polski za granicą. Problemem jednak jest to, że, poza pojedynczymi 
jednostkami akademickimi, wiele struktur jest nadal kierowanych w sposób niewspółczesny, 
skierowany w niewystarczającym stopniu na samą naukę i międzynarodowość, a bardziej  
na zachowanie etatów przez „wybitnych” naukowców” (MN53);  

 „Poza krótkimi (do dwóch semestrów) wyjazdów nie planuję zaangażowania się na rynku 
międzynarodowym, ponieważ uważam, że jestem potrzebny w Polsce (jakkolwiek patetyczno-
arogancko to nie brzmi)” (MN242).  

 
Młodzi naukowcy podkreślali też, że postrzegają pracę za granicą jako element rozwoju, po którym 
chcieliby wrócić do kraju (lub chcieliby chcieć, gdyby mogli wrócić do pracy na odpowiednich 
warunkach):   
 „chciałbym zaczerpnąć dostateczną ilość doświadczenia w placówkach zagranicznych do późniejszej 

adaptacji metod pracy naukowej na nasze polskie realia i przyczynić się do podniesienia statusu 
naukowego naszego kraju na arenie międzynarodowej” (MN440);  
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 „Zaznaczyłem odpowiedź „nie”, ale bardzo bym chciał chcieć wracać po zagranicznym stażu 
doktorskim do naszego rodzimego kraju, aby to właśnie tutaj, nad Wisłą, popychać naukowe 
horyzonty naprzód i to właśnie tutaj, nad Wisłą, móc gratulować kolejnym polskim noblistom. 
Jednak, może to przez wrodzony „narodowy” pesymizm albo po prostu przez wrodzony naukowy 
sceptycyzm, niestety wątpię, aby ta „chęć” po zakończeniu stażu się w mym sercu zrodziła. 
Chciałbym” (MN116); 

 „Chciałbym wrócić do kraju i przekazać zdobyte za granicą doświadczenie innym” (MN167);  
 „lubię dydaktykę i badania, mam dużo pomysłów i energię do działania, jest to zawód zaufania 

społecznego, chcę przyczynić się do rozwoju Polski” (MN224);  
 „Wróciłem do Polski, aby pomóc w jej odbudowie i stworzeniu proobywatelskiego i nowoczesnego 

państwa” (MN133).  
 

OBECNA I WYMARZONA PRACA  

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

Obecna praca respondentów daje im zróżnicowane możliwości rozwoju z ogólną tendencją w kierunku 
dużych możliwości. Badani zdecydowanie marzą o pracy z dużymi możliwościami rozwoju (77,2%).  
 
W pytaniu gromadzono odpowiedzi z wykorzystaniem skali obejmującej skrajne bieguny.  
W im większym stopniu (w opinii respondenta) występuje natężenie danej cechy, tym bliżej danego 
bieguna powinna się znajdować udzielona odpowiedź, natomiast środkowa odpowiedź oznaczała 
równowagę i współwystępowanie obu cech. 
 

WYKRES 8: CECHY OBECNEJ I WYMARZONEJ PRACY POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI ROZWOJU (N=399 MŁODYCH NAUKOWCÓW) 

 
Żródło:opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 

WYNAGRODZENIE 

Według respondentów w obecnej pracy zdecydowanie otrzymują niskie wynagrodzenie. W przypadku 
wymarzonej pracy prawie 54% preferowałoby możliwość posiadania wysokich zarobków. 
 
W pytaniu gromadzono odpowiedzi z wykorzystaniem skali obejmującej skrajne bieguny.  
W im większym stopniu (w opinii respondenta) występuje natężenie danej cechy, tym bliżej danego 
bieguna powinna się znajdować udzielona odpowiedź, natomiast środkowa odpowiedź oznaczała 
równowagę i współwystępowanie obu cech. 
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WYKRES 9: CECHY OBECNEJ I WYMARZONEJ PRACY POD WZGLĘDEM ZAROBKÓW (N=399 MŁODYCH NAUKOWCÓW)  

 
Źródło: opracowanie własne CBA CZIiTT PW 

RYNEK PRACY  

Obecnie ankietowani pracują zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym z ogólną tendencją 
wskazań przeważającą w kierunku kraju. Pracę łączącą oba rynki wskazało 20,8% z nich. W przypadku 
wymarzonej pracy ogólna tendencja jest odwrotna – w kierunku rynku międzynarodowego. O pracy 
łączącej oba rynki marzy 32,1% badanych. 
 
W pytaniu gromadzono odpowiedzi z wykorzystaniem skali obejmującej skrajne bieguny.  
W im większym stopniu (w opinii respondenta) występuje natężenie danej cechy tym bliżej danego 
bieguna powinna się znajdować udzielona odpowiedź, natomiast środkowa odpowiedź oznaczała 
równowagę i współwystępowanie obu cech. 
 

WYKRES 10: CECHY OBECNEJ I WYMARZONEJ PRACY POD WZGLĘDEM RYNKU PRACY (N=399 MŁODYCH NAUKOWCÓW) 

 
Źródło:opracowanie własne DBA CZIITT PW 

SEKTOR  

Obecnie młodzi naukowcy pracują głównie w sektorze akademickim. Pracę łączącą oba sektory posiada 
14,0% z nich. W wymarzonej pracy tendencja w kierunku sektora akademickiego utrzymuje się, 
jednakże należy zwrócić uwagę, że praca jedynie akademicka jest mniej ważna dla respondentów niż 
praca łącząca w sobie oba te sektory (26,8% i 31,3% odpowiednio). 
 
W pytaniu gromadzono odpowiedzi z wykorzystaniem skali obejmującej skrajne bieguny.  
W im większym stopniu (w opinii respondenta) występuje natężenie danej cechy, tym bliżej danego 
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bieguna powinna się znajdować udzielona odpowiedź, natomiast środkowa odpowiedź oznaczała 
równowagę  i współwystępowanie obu cech. 
 

WYKRES 11: CECHY OBECNEJ I WYMARZONEJ PRACY POD WZGLĘDEM SEKTORA (N=399  MŁODYCH NAUKOWCÓW)  

 
                                                                                                                          Źródło:opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 

GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ 

Aż 77,7% młodych naukowców rozważa podjęcie pracy w sektorze akademickim na rynku krajowym.  
Ponad jedna trzecia młodych naukowców (34,6%) nie rozważa pracy w sektorze akademickim na 
rynku międzynarodowym, a aż 65,4% młodych naukowców rozważa podjęcie pracy za granicą. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzi naukowcy są zdecydowanie gotowi do podjęcia pracy za granicą zarówno w sektorze 
akademickim, jak i nieakademickim pod względem przygotowania językowego oraz merytorycznego. 
Tym, co może wstrzymywać ich przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu pracy zagranicznej jest wymiar 
osobisty.  
 
Warto zauważyć, że pogłębiona analiza nie wykazała istotnych różnic w ocenie poszczególnych 
aspektów w podziale na płeć, chociaż wątki „rodzinne” w kontekście kobiet zajęły istotne miejsce  
w wypowiedziach otwartych respondentów, o czym więcej napisano poniżej.  
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WYKRES 13: WZIĘCIE POD ROZWAGĘ PRACY W SEKTORZE 

AKADEMICKIM NA RYNKU KRAJOWYM (N=399 MŁODYCH 

NAUKOWCÓW) 

 

WYKRES 12: WZIĘCIE POD ROZWAGĘ PRACY W 

SEKTORZE AKADEMICKIM NA RYNKU 

MIĘDZYNARODOWYM  (N=399 MŁODYCH 

NAUKOWCÓW) 

 

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
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WYKRES 14: GOTOWOŚĆ NAUKOWCÓW DO PODJĘCIA PRACY ZA GRANICĄ W SEKTORZE AKADEMICKIM (N=399 MŁODYCH 

NAUKOWCÓW) 

 
Żródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

WYKRES 15: GOTOWOŚĆ NAUKOWCÓW DO PODJĘCIA PRACY ZA GRANICĄ W SEKTORZE NIEAKADEMICK IM (N=399 MŁODYCH 

NAUKOWCÓW) 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 

CZY ROZWAŻA PAN/I PRACĘ W SEKTORZE AKADEMICKIM W KRAJU? 

TAK NIE 
Mniejsza część odpowiedzi na pytanie  Większa część udzielonych odpowiedzi na pytanie 

  Jeżeli młodzi naukowcy rozważają pracę 
w sektorze akademickim, to w dużej 
mierze ze względu na postrzeganie 
rozwoju naukowego jako swojej pasji 
oraz satysfakcję, jaką daje im praca 
naukowa i dydaktyczna: „Praca naukowa 
to moje marzenie i nie chcę z niego 
rezygnować” (MN133). 
  Ciekawym wątkiem były uzasadnienia 
„patriotyczne”, zwracające uwagę na 
poczucie misji rozwoju polskiej nauki: 
„Dopuszczam taką możliwość  [wyjazdu 
za granicę – przyp. red.], ale niechętnie. 
Wolę żyć i rozwijać się w swoim kraju” 
(MN16). 
  Wśród uzasadnień pragmatycznych 
podawano elastyczne godziny pracy.  

  Badani często powołują się na względy osobiste uniemożliwiające 
zmianę kraju. Dlatego jeżeli już muszą zostać w Polsce, to choć nie 
chcą, rozważają zmianę sektora. Najczęstsze powody to niskie 
zarobki oraz mało etatów na uczelni. Niska płaca i zatrudnienie na 
umowach czasowych przekłada się na brak stabilizacji finansowej  
i życiowej (respondenci piszą, że trudno w takich warunkach założyć 
rodzinę, dostać kredyt, wskazując na niemożność utrzymania się 
wyłącznie z nauki). Zarobki są często postrzegane jako zbyt niskie 
nie tylko w porównaniu do kosztów życia, ale przede wszystkim 
ciężkiej pracy, obciążeń czasowych (nocami i w dni wolne).  
  Niepokojące jest częste powoływanie się na skostniałą hierarchię 
na uczelni, pisanie wprost o braku transparentności w konkursach, 
zniechęcaniu młodych zdolnych do pozostania na uczelni oraz  
o  „znajomościach”, które trzeba mieć, by podążać po szczeblach 
awansu. Pojawiły się wskazania na mobbing i dyskryminację ze 
względu na płeć lub wiek.  
  Do pozostania nie zachęca niski poziom finansowania badań  
i aparatury, małe możliwości wdrożeń oraz „punktoza”, 
spłaszczająca działania naukowe z wartościowych poznawczo na 
efektywne punktowo. 
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CZY ROZWAŻA PAN/I PRACĘ W  SEKTORZE AKADEMICKIM ZA GRANICĄ? 

TAK NIE 
Nieznacznie mniej odpowiedzi  Nieznacznie więcej odpowiedzi  
  Zagraniczny sektor akademicki to głównie narracja 
o wysokich lub co najmniej godnych zarobkach  
i stabilizacji życiowej, nowych możliwościach 
rozwoju, kontynuacji rozwoju naukowego, 
współpracy uczelni i przedsiębiorstw przekładającej 
się na wymianę doświadczeń, ciekawe tematy  
i pomysły badawcze, dodatkowe finansowane badań, 
perspektywiczny plan rozwoju i przejrzysta ścieżka 
awansu.  
  W argumentacji respondentów pojawiają się takie 
wątki jak wyższy poziom naukowy badań, lepsza 
aparatura i większe możliwości badawcze, dobre 
zespoły badawcze.  
  Młodzi naukowcy rozważają wyjazd, choć nie chcą 
wyjeżdżać głównie ze względów rodzinnych oraz w 
związku z poczuciem przywiązania do kraju. Na 
podstawie wypowiedzi można stwierdzić, że krótkie 
wyjazdy badawcze i staże są najkorzystniejsze, 
szczególnie z perspektywy rodziny i kosztów, które 
mieliby ponieść. 

  Dwoma argumentami znacznie przeważającymi pod 
względem częstości występowania to względy osobiste 
oraz przywiązanie do kraju. Wyjazd zagraniczny to 
konieczność reorganizacji życia rodzinnego (co, jak piszą 
respondenci, przy pracującym współmałżonku i małych 
dzieciach jest szczególnie trudne i kosztowne).  
  Przywiązanie do kraju przyjmuje też formę poczucia 
misji i chęci rozwijania polskiej nauki.  
  Warto w tym miejscu odnotować, że szanse pracy 
polskiego naukowca za granicą mogą się wiązać ze 
względami finansowymi: „Brak siły przebicia na innych 
rynkach. Polskiego naukowca zatrudnią za granicą, jeżeli 
będzie zarabiał 2x mniej niż obywatel tego kraju” 
(MN22).  
 

 
CZY ROZWAŻA PAN/I PRACĘ W SEKTORZE AKADEMICKIM… 

…w kraju? Przykładowe wypowiedzi TAK  …za granicą? Przykładowe wypowiedzi TAK  
Wśród wypowiedzi nastawionych na osobiste 
przekonanie o misji i wartości pracy naukowej 
doceniono również zachodzące w Polsce zmiany  
w zakresie grantów dla młodych naukowców:  
• „Nie interesuje mnie żadna praca, która nie jest  
w sektorze akademickim” (MN166); „Nigdy w życiu  
nie chciałam pracować gdziekolwiek indziej niż na 
uczelni/w instytucie badawczym. Nie wyobrażam sobie, 
że mogłabym pracować gdzie indziej” (MN166);  
• „Ponieważ daje większe poczucie spełnienia, daje 
satysfakcję, że bezpośrednio „dajemy coś” 
społeczeństwu (produkt, usługę). Jest to trudno 
zauważalne zwłaszcza dla sektora badań 
podstawowych” (MN29);  
• „Zawsze może pojawić się wyjątkowa szansa pracy  
w zespole prowadzącym przełomowe badania. Z drugiej 
strony po kilku latach pracy w UK, Niemczech i Norwegii 
nigdzie nie znalazłem tylu szans na prowadzenie 
samodzielnych badań co w Polsce” (E133);  
• „Wydaje się, że Preludium i NCN spełnia swoją funkcję: 
możliwość kontynuowania badań i możliwość 
aplikowania o granty w kraju (obecnie wiem już jak 
działa system, realizuję grant Preludium NCN i chcę 
spróbować aplikowania o dalsze granty). Przy 
odpowiedniej organizacji roku i bazie (pracy w kraju) 
można wyjeżdżać na 3-4 miesiące w roku i rozwijać się 
również na rynku międzynarodowym” (MN47). 

Praca za granicą to szansa poznania innych metod 
pracy: 
• „Tak i to jest opcja preferowana, odbyłam roczny 
staż zagraniczny i wiem, jak chcę pracować, na mojej 
uczelni macierzystej się tak nie da” (E123);   
• „Na pozostanie w kraju zdecydowałam się ze 
względów osobistych i - no cóż - patriotycznych. 
Obecnie bardzo żałuję tej decyzji, […]” (MN374);  
• „Chciałabym mieć możliwość pracy w dobrze 
wyposażonym laboratorium, w tematyce, która 
pokrywa się z moimi zainteresowaniami 
zawodowymi oraz możliwość zarobku, który pozwoli 
na spokojne życie, na badania i publikowanie” 
(MN21);  
• „Możliwość poznania stylu pracy, techniki za 
granicą, możliwość pracy w zespole (w Polsce  
w naukach prawnych raczej pracuje się 
indywidualnie). Relatywnie wyższe wynagrodzenie, 
dalsze możliwości rozwoju kariery na gruncie 
międzynarodowym. Dla kobiet: możliwość wyjazdu 
za granicę zanim się jeszcze założy rodzinę” (MN47).  
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DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU WŁASNEJ KARIERY 

Młodzi naukowcy podjęli lub chcą podjąć średnio 6 działań na rzecz rozwoju własnej kariery. Warto 
zauważyć, że osoby podejmujące 3 i mniej działań stanowią jedynie 9,5%. Do najczęściej wskazywanych 
należało poszukiwanie informacji nt. grantów, konkursów i stypendiów (87,7%), wyjazdy zagraniczne 
(79,7%) oraz ubieganie się o grant krajowy (78,7%). Zdecydowanie najrzadziej wskazywano działania 
zagraniczne: ubieganie się o grant (35,8%) oraz składanie aplikacji o pracę (25,6%). 
 

WYKRES 16: DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU ROZWOJU KOMPETENCJI/KARIERY (N=399 MŁODYCH NAUKOWCÓW). PYTANIE 

WIELOKROTNEGO WYBORU, PROCENTY NIE SUMUJĄ SIĘ DO 100%.  

 

Młodzi naukowcy w działaniach na rzecz swojego rozwoju korzystają głównie z pomocy własnych 
instytucji (37,6%). W drugiej kolejności jest to połączenie wsparcia ze strony własnej instytucji oraz 
innego podmiotu (17,8%). Warto zauważyć, że co trzeci młody naukowiec realizował takie działania 
wyłącznie we własnym zakresie (31,6%). 

WYKRES 17: KORZYSTANIE Z OFERTY SWOJEJ INSTYTUCJI LUB INNEGO PODMIOTU Z ZAKRESU ROZWOJU KOMPETENCJI (N-399)  

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
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3. ROZWÓJ KARIERY WE WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM NIEAKADEMICKIM 
 

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY SEKTORA AKADEMICKIEGO I NIEAKADEMICKIEGO 

Zarówno większość młodych naukowców, jak i ekspertów dostrzega korzyści płynące ze współpracy 
sektora akademickiego i nieakademickiego. Warto jednak odnotować, że młodzi naukowcy nieco 
częściej zwracają uwagę na korzyści (87,7%) niż eksperci (75,6%). Niezależnie od reprezentowanej 
dziedziny nauki, respondenci odpowiadali w podobny sposób. Korzyści płynące ze współpracy sektora 
akademickiego i nieakademickiego przedstawiono w kolejności od najczęściej do najrzadziej 
występującej. 
Największą korzyścią współpracy sektora akademickiego i nieakademickiego w opinii respondentów to 
rozwiązywanie praktycznych problemów oraz obustronny rozwój nauki i biznesu. Młodzi 
naukowcy i eksperci bardzo często jako korzyść współpracy uczelni z przemysłem/biznesem podają 
możliwość dodatkowego finansowania badań, komercjalizacji i realizacji projektów 
wdrożeniowych, umożliwiających łączenie doświadczeń praktyków i teoretyków.  

WYKRES 18:  DOSTRZEGANIE KORZYŚCI PŁYNĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY SEKTORA AKADEMICKIEGO I SEKTORA NIEAKADEMICKIEGO 

 

Wśród korzyści często jest wymieniania wymiana doświadczeń oraz związane z tym możliwości 
rozwoju. Ponadto naukowcy często wiążą sektor nieakademicki z wyższymi możliwościami zarobku. 
Nieco częściej powoływano się na argument, że prawdziwe innowacje powstają dzięki nauce 
współpracującej z przemysłem (prymat nauki), a nieco rzadziej, że innowacje wywodzą się  
z przemysłu (prymat sektora nieakademickiego).  

Dodatkowo wśród korzyści wymieniano ciekawe tematy i pomysły badawcze, dalszy rozwój naukowy 
oraz wyższy poziom naukowy i gwarantujące ów poziom granty badawcze. Jako korzyść akcentowano 
również, że sektor nieakademicki jest nastawiony na zysk. Przemysł oferuje w opinii respondentów 
większy dostęp do nowych technologii i lepszą aparaturę badawczą, co przekłada się na większe 
możliwości badań. W efekcie współpraca z sektorem akademickim umożliwia nabywanie nowych 
kompetencji.  
We współpracy z sektorem nieakademickim respondenci akcentowali również mniejszą 
biurokratyzację po stronie przemysłu i dobre zespoły badawcze, jakie można zbudować  
w interdyscyplinarnym badaniu.    
 
Wśród wypowiedzi respondentów szczególnie zwróciły uwagę uzasadnienia, wskazujące na możliwość 
obustronnego rozwoju sektorów przy współpracy, a także fakt, że w niektórych obszarach taka 
współpraca jest coraz bardziej powszechna:  
 „- uczelnie dzięki współpracy z „przemysłem” mogą dostrzec aktualne potrzeby rynku, przez co 

mogą ukierunkować pracę, aby nie prowadzić nikomu niepotrzebnych badań (aktualne punktowe 
systemy oceny pracowników naukowych niestety to trochę wymuszają); - przedsiębiorstwa dzięki 
współpracy z sektorem akademickim mogą być bardziej innowacyjne, tzn. rozwijać już znane 
technologie i wdrażać nowe” (MN23);  

 „Sektor akademicki mógłby się uczyć wydajności pracy od sektora nieakademickiego, nowoczesnej 
organizacji pracy […]” (MN124);   

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW:  
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 „w mojej działce to norma, a nie żadne halo. Nauki stosowane tak mają od zawsze i nie widzą tego 
tylko ministerialni planiści i dziennikarze” (E122);  

 „Rośnie świadomość wśród młodych badaczy, że praca w sektorze pozaakademickim wymaga często 
podobnych umiejętności i kompetencji jak praca naukowa, ale jest o wiele lepiej wynagradzana  
i zapewnia nieporównywalnie większą stabilność życiową. System płatnych „staży podoktorskich”, 
jaki rozwinął się na świecie do rozmiarów patologicznych obecnie zapewnia funkcjonowanie kadry 
naukowej średniego szczebla. Jest on jednak nieludzki i bardzo nieatrakcyjny pod względem 
stabilizacji życiowej. Praca w sektorze pozaakademickim daje większą swobodę i stabilność. 
Aplikacje o pracę są tam rozpatrywane na bieżąco (podczas gdy w akademii raz na rok) i zmiana 
zatrudnienia nie wymaga zazwyczaj przenoszenia ośrodka życiowego co 2-3 lata do nowego kraju 
lub nawet kontynentu” (MN256). 

 
Ważnym elementem zmiany są naukowcy z uczelni, którzy na swoim własnym przykładzie pokazują,  
że da się łączyć pracę na uczelni z pracą w innym sektorze:  
 „Przykład z uczelni. Wykładowcy pracują w branży, więc i studenci widzą, że można to łączyć” 

(MN33). 
 

TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY SEKTORA AKADEMICKIEGO I NIEAKADEMICKIEGO 

Mimo postrzegania współpracy międzysektorowej jako klucza do sukcesu zarówno naukowego, jak  
i przemysłowego, respondenci wskazują na szereg trudności w tym obszarze. W opinii respondentów 
nie ma pracy dla młodych naukowców w sektorze nieakademickim, ponieważ nie dysponują oni 
pożądanymi przez rynek pracy w sektorze nieakademickim kompetencjami lub doświadczeniem. 
Przechodzenie między sektorami jest utrudnione ze względu na przekonania akademików,  
że współpraca z biznesem to „porzucenie nauki” oraz fakt, że naukowcom trudno powrócić do nauki 
po przerwie. Poniżej przytoczono kilka wypowiedzi odzwierciedlających główne tendencje:  
 „Większość ofert na rynku pracy w sektorze nieakademickim skierowana jest do osób z konkretnym 

doświadczeniem. Osoby po doktoracie często zajmują się dziedziną nauki, która nie ma zastosowania 
w przemyśle”  (MN20);  

 „głównym utrudnieniem na rynku krajowym może być to, że takowej pracy dla młodych naukowców 
w sektorze nieakademickim po prostu praktycznie nie ma. Z tym delikatnym sarkazmem powiązana 
jest również wielka liczba prób tworzenia przedsiębiorstw B+R przez polskich naukowców, które 
kończyły się albo sprzedażą patentów dla zagranicznych inwestorów z przeniesieniem praw 
własności, albo po prostu bankructwem przez brak wsparcia polskiego kapitału” (MN116);  

 „W Polsce, przynajmniej w mojej branży, przedsiębiorstwa praktycznie nie posiadają działów B+R, 
sprzedają jedynie tutaj swoje gotowe produkty lub wykorzystują naszą tanią siłę roboczą do 
produkcji” (MN43);  

 „Wymagane [jest] doświadczenie, którego się nie ma, bo lata spędziło się w laboratorium naukowym, 
a nie w przemyśle” (MN91);  

 „Osoby z sektora biznesowego nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć idei i potrzeby przeprowadzania 
badań podstawowych. Czasem trzeba zrobić krok w tył, by później iść naprzód” (MN50);  

 „W kraju: żałośnie niskie wydatki na naukę (państwowe i prywatne). Jeśli wiele krajowych firm  
nie widzi sensu inwestowania w badania i rozwój, to po co mają zatrudniać naukowców?” (E372);  

 „1. Brak długofalowej polityki polskich firm sektora MSP w zakresie współpracy z sektorem 
naukowym, 2. Pasywna postawa kadry zarządzającej (głównie średniego i niskiego szczebla)  
w instytucjach badawczych, 3. Odczuwany brak „konieczności” wdrażania pomysłów rodzących się 
w sektorze B+R. Rozliczanie efektów prac artykułami (punktami za publikacje),  
a nie wdrożeniami”(MN477).  

 

KOMERCJALIZACJA I TRANSFER TECHNOLOGII   

Opisując współpracę międzysektorową, respondenci nierzadko wskazują wprost na trudności  
w komercjalizacji, wynikające zarówno z metod pracy sektora akademickiego, różnych priorytetów  
w sektorach akademickim i nieakademickim (czasem sprzecznych celów, np. publikacje naukowe mijają 
się z procesem patentowania), a także dotychczasowej działalności centrów transferu technologii.  
Wypowiedzi respondentów: 
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 „Trudno mi się pogodzić z faktem, że sektor akademicki w Polsce ma marginalne znaczenie dla 
rozwoju gospodarki (nie licząc „dostarczania” absolwentów oraz faktu, że uniwersytety w wielu 
przypadkach są największymi pracodawcami w regionie). Naturalną rolą publicznego sektora 
akademickiego jest szukanie rozwiązań dla pozostałych sektorów niezależnie od sposobu 
finansowania tego sektora (publiczny i prywatny)” (MN62);  

 „Sektor akademicki dużo uwagi poświęca formalizacji procesu kariery naukowej  i lekceważy wagę 
wdrożenia, sektor nieakademicki ma problem odwrotny” (MN375);  

 „Brak wsparcia dla młodych (i niemłodych) naukowców ze strony ich macierzystych jednostek. 
Niekompetencja pracowników Centrum Transferów Technologii (CTT) w różnych instytucjach,  
w ogóle brak CTT w różnych instytucjach. Niedofinansowanie CTT lub faktyczna niedecyzyjność 
pracowników CTT na skutek ręcznego i nieprzejrzystego sterowanie CTT przez władze 
instytutów/uczelni” (MN378);  

 „Żeby aktywnie działać naukowo trzeba publikować, to warunkuje sukcesy w pozyskiwaniu grantów 
itp. Opublikowane wyniki wykluczają jednak opcje patentów, które muszą być oryginalne” (MN90). 

 

UTRUDNIENIA WPŁYWAJĄCE NA ODNALEZIENIE SIĘ  NAUKOWCÓW W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM 

Największym utrudnieniem wpływającym na odnalezienie się młodych naukowców w krajowym 
sektorze nieakademickim jest trudność w znalezieniu pracy spełniającej wymagania młodych 
naukowców. Zdecydowanie najmniejszym utrudnieniem według ankietowanych jest obawa przed 
utratą prestiżu wynikającego z zawodu naukowca. Dodatkowo ważnymi utrudnieniami są: 

 brak zachęt do podejmowania własnych przedsięwzięć biznesowych,  
 nieadekwatność posiadanego doświadczenia względem wymaganego w pracy w sektorze 

nieakademickim.  
 
Największym utrudnieniem wpływającym na odnalezienie się młodych naukowców  
na międzynarodowym rynku pracy w sektorze nieakademickim jest nieadekwatność posiadanego 
doświadczenia względem wymaganego w pracy w sektorze nie-akademickim. Zdecydowanie 
najmniejszymi utrudnieniami są obawa przed utratą prestiżu wynikającego z zawodu naukowca oraz 
postrzeganie na uczelni roli naukowca i dydaktyka jako sprzecznej z prowadzeniem biznesu.  
Inne ważne utrudnienia to:  

 trudność w odnalezieniu pracy spełniającej wymagania młodych naukowców,  
 nieznajomość warunków pracy w sektorze nieakademickim. 

 
Warto wskazać na duży  odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” w ocenie poszczególnych utrudnień, 
co może wskazywać na nieznajomość rynku międzynarodowego.  
 
W udzielonych przez respondentów wypowiedziach najczęściej wspominanym utrudnieniem jest 
niedopasowanie ofert pracy w sektorze nieakademickim do kompetencji naukowców. Wiąże się  
z tym mała otwartość na pracowników bez doświadczenia praktycznego. W konsekwencji, w opinii 
respondentów, na rynku mało jest ofert pracy (etatów) dla młodych naukowców.  
 
Bardzo często doktorat postrzegany jako „zbyt wysokie wykształcenie” (ang. overqualified) względem 
przełożonego (który jest „tylko” magistrem) albo względem wykonywanych obowiązków, które  
z powodzeniem mógłby realizować pracownik posiadający niższe kwalifikacje. Wiąże się to z niechęcią 
przedsiębiorców do naukowców (słowo „niechęć” powtarzane jest zgodnie w wypowiedziach 
respondentów). Istotnym elementem jest wciąż rozwijający się obszar B+R w Polsce, w opinii 
respondentów wciąż niegenerujący zbyt wielu miejsc pracy. Utrudnieniem często jest też podzielane 
przez niektórych akademików przekonanie, że praca naukowa to najważniejsze zadanie doktoranta, 
przez co nie powinien on odrywać się od nauki, podejmować innej pracy, szczególnie zarobkowej.  
 
Wśród rzadziej występujących utrudnień należy wymienić: postrzeganie sektora nieakademickiego 
jako nastawionego przede wszystkim na zysk. Respondenci wskazywali, że trudno jest im podjąć 
współpracę z sektorem nieakademickim ze względu na obciążenie czasowe pracą naukową  
i dydaktyczną. Prowadzenie własnej firmy jest postrzegane jako trudne, czasochłonne i drogie, 
natomiast zatrudnienie w firmie postrzegane bywa jako praca odtwórcza. Młodych naukowców martwi 
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również, że przejście do biznesu wiąże się z porzuceniem pracy naukowej (co opisywano określeniami 
„nie ma powrotu z biznesu na uczelnię”).  
 
Bardzo rzadko jako utrudnienie w przejściu do sektora nieakademickiego wskazuje się zniechęcanie 
akademików do przechodzenia do biznesu, trudność w pogodzeniu celów naukowych z celami 
biznesowymi (np. dylemat między publikacją naukową a opatentowaniem wynalazku). W pojedynczych 
odniesieniach pojawiły się: brak pomysłu jak połączyć humanistykę z gospodarką oraz marginalne 
znaczenie nauki (a przez to naukowców) w polskiej gospodarce.  
 
Porównanie barier w rozwoju kariery w sektorze nie akademickim zarówno na rynku krajowym jaki  
i międzynarodowym przestawiona na wykresie 27 na następnej stronie.  
 
 
CZYM POWINNA CECHOWAĆ  SIĘ PRACA W SEKTORZE  NIEAKADEMICKIM, BY MOGŁA ZACHĘCIĆ 

MŁODEGO NAUKOWCA DO APLIKOWANIA? 

Argumentację respondentów uporządkowano od najważniejszych do najmniej ważnych (Tabela 1).  
 
Jako priorytet, młodzi naukowcy stawiają możliwość rozwoju naukowego i dobry, godny zarobek,  
co umożliwiłoby stabilizację życiową.  
 
Kolejno wskazują na ciekawe projekty i dogodne warunki pracy. Praktycznie wszystkie kolejne 
argumenty są jedynie uszczegółowieniem kluczowych kategorii: nie tracić kontaktu z nauką i pracować 
w godnych (również finansowo) warunkach.  
 
Przykładowe wypowiedzi respondentów przedstawiono poniżej Tabeli 1.  

 
TABELA 1: CZYM POWINNA CECHOWAĆ SIĘ PRACA W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM, BY MOGŁA ZACHĘCIĆ MŁODEGO 

NAUKOWCA DO APLIKOWANIA.  

I II III IV V 

• Dalszy rozwój 
naukowy 
• Wysokie zarobki 
/ godny zarobek, 
co umożliwiłoby 
stabilizację   
• Nowe 
możliwości 
rozwoju 

•Możliwość przejścia 
z uczelni do biznesu 
bez rezygnacji z 
pracy naukowej (np. 
Doktorat, publikacje – 
aktywność naukowa 
nie odcina od 
możliwości powrotu 
na uczelnię) 
• Możliwości pracy w 
elastycznych 
godzinach  
• Pasja, realizacja 
zadań zgodnych z 
zainteresowaniami  
• Ciekawe tematy i 
pomysły badawcze   

• Współpraca uczelni 
i przedsiębiorstw, tj. 
rozwiązywanie 
praktycznych 
problemów, projekty 
wdrożeniowe, łączenie 
doświadczenia 
praktycznego z 
teoretycznym 
• Zakres zadań 
adekwatny do 
kompetencji 
• Przejrzysta ścieżka 
awansu i 
perspektywiczny 
plan rozwoju  
• Możliwość 
kreatywnej pracy, 
dokształcania i 
nabywania nowych 
kompetencji 
• Stałe godziny pracy 

• Dodatkowe 
finansowanie 
badań, 
przekładające się 
na większe 
możliwości 
• Otwartość na 
młodych 
naukowców bez 
doświadczenia 
• Jakość miejsca 
pracy (przestrzeń) 
• Organizacja 
pracy 
(samodzielność, 
stymulująca 
atmosfera, 
satysfakcja, 
otwartość na nowe 
pomysły)  
• Wsparcie 
socjalne 

• Możliwość pracy 
nad 
innowacyjnymi 
rozwiązaniami 
• Możliwość pracy 
na najnowszej 
aparaturze 
badawczej 
• Możliwość 
współpracy 
zagranicznej 
• Docenianie 
przez pracodawcę 
doświadczenia 
naukowego 

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW  
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WYKRES 19:BARIERY W ROZWOJU KARIERY MŁODYCH NAUKOWCÓW W SEKTORZE NIE AKADEMICKIM NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM (N=477).  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Żródło:opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
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49,9% 
50,1% 

tak

nie
72,9% 

27,1% tak

nie

Przykładowe odpowiedzi respondentów: 

 „Możliwość pracy w sektorze nieakademickim na część etatu, bez konieczności przerywania kariery 
naukowej (zatrudnienie okresowe, na czas projektów, „wynajem” naukowców przez firmy). 
Ograniczenie kosztów współpracy z uczelnią, aby zachęcić mniejsze firmy do takiej współpracy” 
(MN24);  

 „Możliwość rozwoju i brak monotonii” (MN87);  
 „możliwość publikowania - jeśli naukowiec chce mieć możliwość powrotu do środowiska 

akademickiego, gdy zmieni zdanie” (MN105); 
 „Praca w sektorze akademickim pozwala łączyć pracę z nowymi technologiami, pracę naukową, 

współpracę z sektorem prywatnym, dydaktykę” (MN253); 
 „Powinna oferować porównywalną do akademickiej możliwość prowadzenia prac B+R. Stabilne 

wynagrodzenie z perspektywą wzrostu (motywacyjna). Na początek płaca 3-4 tys. zł netto. 
Możliwość podejmowania projektów samodzielnie lub z tworzeniem własnej grupy. Możliwość 
realizacji projektów rozwojowych we współpracy ze studentami (magistrantami, doktorantami)  
z uczelni” (E62); 

 „Spotykam się z trudną sytuacją finansową osób po doktoracie pracujących zarówno  
w firmach zewnętrznych, jaki w podmiotach akademickich, więc ogólnie młody naukowiec ma 
ciężko w tym kraju, najlepiej jest wyjechać z kraju, niestety rodzina i inne powody osobiste 
najczęściej to uniemożliwiają” (E453); 

 
 

PRACA W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM NA  RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM   

Większość młodych naukowców rozważa pracę w sektorze nieakademickim w kraju (blisko 73%), ale 
połowa również rozważa znalezienie pracy poza instytucjami akademickimi za granicą (49,9%).  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CZY ROZWAŻA PAN/I PRACĘ W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM W KRAJU? 

TAK NIE 
Większa część udzielonych odpowiedzi na pytanie  Mniejsza część odpowiedzi  
  Najczęstszym uzasadnieniem przejścia do sektora nieakademickiego w 
kraju są wysokie lub godne zarobki. Dwa kolejne argumenty zmuszają 
jednak do większej refleksji: całkiem sporo respondentów wskazuje, że nie 
chce przejść do biznesu, ale rozważa taką zmianę, najczęściej ze względu 
na konieczność utrzymania rodziny oraz stabilizację życiową.  
 

  Praca w sektorze nieakademickim to również nowe możliwości rozwoju, 
rozwiązywanie praktycznych problemów i projekty wdrożeniowe, stałe 
godziny pracy, dodatkowe finansowanie badań, lepsza aparatura 
badawcza, przejrzysta ścieżka awansu, wsparcie socjalne, lepsza 
organizacja pracy i stymulująca atmosfera.  
 

  Respondenci zwracają uwagę, że współpraca z sektorem nieakademickim 

  Jeżeli młodzi naukowcy nie 
rozważają pracy w sektorze 
nieakademickim w kraju, jest to 
związane z niedopasowaniem ofert 
pracy do kompetencji naukowców.  
 

  Dodatkowo część respondentów 
zwraca uwagę, że po przejściu do 
biznesu powrót na uczelnię jest 
bardzo trudny.  
 

  Najrzadziej pojawiał się argument 
wskazujący na mało rozwinięty 

  

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

WYKRES 21: WZIĘCIE POD ROZWAGĘ PRACY W 

SEKTORZE NIEAKADEMICKIM NA RYNKU 

KRAJOWYM (N=399 MŁODYCH NAUKOWCÓW) 

WYKRES 20: WZIĘCIE POD ROZWAGĘ PRACY W 

SEKTORZE NIEAKADEMICKIM NA RYNKU 

MIĘDZYNARODOWYM  (N=399 MŁODYCH 

NAUKOWCÓW) 
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powinien być postrzegana jako naturalny element rozwoju naukowca, 
krok w karierze, tymczasem w praktyce odczuwają niechęć 
przedsiębiorców do naukowców. Postrzeganie naukowca jako „teoretyka” 
lub za „zbyt wykształconego” oraz konieczność porzucenia pracy na 
uczelni nie zachęcają do zmiany sektora, jednak niemożność utrzymania 
się wyłącznie z nauki może zmusić do takiej decyzji.  
 

  Bazując na wypowiedziach respondentów, można stwierdzić, że 
rozwiązaniem dla naukowców mogą być czasowe umowy, okresowe 
projekty z biznesem, pozwalające uratować domowy budżet bez 
porzucania kariery akademickiej.   

sektor B+R w Polsce.  
 
 

CZY ROZWAŻA PAN/I PRACĘ W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM ZA GRANICĄ? 

TAK NIE 
Większa część udzielonych odpowiedzi na pytanie  Mniejsza część odpowiedzi  
  Najpopularniejsza kwestia to lepsza sytuacja finansowa, określana przez 
respondentów jako wysokie zarobki lub godny zarobek. Jednocześnie 
najczęstszą z częstych wypowiedzi jest „nie chcę wyjechać i zmieniać 
sektora, ale rozważam”. 
  Respondenci wskazują na rozwój i nowe możliwości, dalszy rozwój 
naukowy z którymi wiąże się zagraniczny sektor nieakademicki. Wskazują 
na mało możliwości wdrożeń w kraju.  
Wśród rzadkich wypowiedzi pojawiły się odniesienia do braku szacunku 
dla naukowców w Polsce. Zagraniczny sektor nieakademicki to dla 
respondentów ciekawe oferty pracy oraz ciekawe tematy i pomysły 
badawcze, lepsza organizacja pracy, wsparcie socjalne oraz dbanie  
o pracownika, a także możliwość stabilizacji, łączenia doświadczenia 
praktycznego z teoretycznym w pracy z biznesem nad realnymi 
problemami (projekty wdrożeniowe, komercjalizacja). Zmiana kraju  
i sektora to dla nich ucieczka od małej liczby ofert pracy dla naukowców 
oraz ofert niedopasowanych do ich kompetencji.  
 

  Respondenci rozważają tylko etaty, granty i pracę dla dużych ośrodków. 
Jeśli wyjeżdżają i zmieniają sektor, najchętniej na warunkach 
umożliwiających dalszy rozwój naukowy. Niektórzy zgłaszają chęć 
wyjazdu z kraju, inni rozważają tylko krótkie wyjazdy zagraniczne 
(badawcze), jeszcze inni chcą wyjechać, ale dopiero jak zdobędą 
doświadczenie w kraju. Zagranica dla badanych wydaje się lepsza  
i bardziej sprawiedliwa, prestiżowa, mniej obciążająca psychicznie. 

  Jeśli respondenci nie rozważają 
pracy w zagranicznym sektorze 
nieakademickim, to ze względu na 
kwestie osobiste i przywiązanie do 
kraju (definiowane zarówno jako 
patriotyzm i chęć rozwoju polskiej 
nauki, jak i trudność 
przeprowadzki z całą rodziną ze 
względu na dzieci lub pracę 
małżonka).  
Częste wskazania to również 
bariera językowa czy poczucie, że 
nie jest to możliwe (ze względu na 
wiek lub dyscyplinę naukową).  
 

Kilka osób stwierdziło, że za 
bardzo lubią swoją obecną pracę  
i spełniają się, by wyjeżdżać,  
a jedna wręcz chce wrócić do kraju 
i dzielić się swoją wiedzą zdobytą 
za granicą.  
 
 

 

TAK, ROZWAŻAM PRACĘ W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM (UZASADNIENIA) 

Respondenci często porównywali swoje doświadczenia w sektorze akademickim  
i nieakademickim, wskazując na zalety tego drugiego. Nietrudno dostrzec, że pełny wymiar pracy 
(umożliwiający „czas wolny”, czas na obowiązki rodzinne) oraz godne i stałe zarobki są postrzegane 
jako luksus, którego w opinii respondentów młodzi naukowcy nie mogą doświadczyć na uczelni. 
Wypowiedzi respondentów: 
 „lepsze zarobki, możliwość rozwoju, tylko 8h, a nie tak jak w sektorze akademickim - nieraz nie ma 

czasu na luz, tylko praca artykuły” (MN69); 
 „Chcę uzupełnić domowy budżet; chcę znaleźć zastosowanie dla prowadzonych przez siebie badań; 

chcę tworzyć wartość dodaną dla polskiej gospodarki” (MN60);  
 „Nie mam innego wyboru, aby móc mieć pracę i rodzinę, i pieniądze na jej utrzymanie” (MN91);  
 „Praca w sektorze nieakademickim umożliwia szybszy rozwój i nie pochłania czasu prywatnego” 

(MN16);  
 „ze względu na częste niskie dochody w porównaniu do poświęcanego czasu. Nie chcę przekładać 

zdrowia czy rodziny na czas spędzony w pracy” (MN106);  
 „Chcę zarabiać przyzwoite pieniądze za kilkanaście lat ciężkiej nauki bez konieczności martwienia 

się, że grant skończy się za jakiś czas i trzeba będzie pisać kolejny, żeby mieć wypłatę i pieniądze na 
badania” (MN108). 
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W jednej z poniżej przytoczonych wypowiedzi szczególnie uderza zmiana, przewartościowanie – 
wcześniej pewni swego i chęci do nauki, a teraz już nie są tak zdecydowani. Podobną narrację 
dostrzeżono u kilku respondentów: 
 „Rozważam [sektor nieakademicki], a kiedyś byłam pewna, że chcę pracować w nauce. Jednak 

brak stabilności skutecznie zniechęca. Jak widzę po swoim miejscu pracy nie tylko mnie to 
zniechęca” (MN2). 

Młody naukowiec w jednym miejscu deklaruje: „Kształcę się, aby zostać naukowcem - chciałabym 
badać, publikować, uczyć” (MN104), ale zapytany o rozważanie sektora nieakademickiego za granicą, 
stwierdza: „Tak w zasadzie odpowiedź powinna brzmieć: nie wiem. Patrząc na sytuację doktorantów, 
nie wiem, czy frustracja i warunki finansowe pozwolą mi ukończyć studia bez utraty resztek sił 
i zdrowia. Jeśli nie będzie korzystnej oferty rozwoju i pracy w kraju zdecydowanie zgodzę się na pracę 
w sektorze nieakademickim na rynku międzynarodowym, gdyż panuje tam większy szacunek 
organizacji dla wiedzy i wykształcenia” (MN104).   
 
Podążając za wypowiedziami respondentów, należy stwierdzić, że za granicą sektor nieakademicki 
jest jeszcze atrakcyjniejszy od akademickiego:  
 „Oczywiście że tak, sama pracowałam w zagranicznej firmie biotechnologicznej i nauczyłam się  

w 3 lata tego, czego nie nauczyłam się w Polsce przez 10 lat w instytucie. Absolutnie każdy  
z pracowników powinien przejść szkolenie w sektorze R&D, choćby ze względu na to, żeby nauczyć 
się planowania i zarządzania projektem, realnego wydawania funduszy” (E399). 

 
Istotną rolę pełni możliwość wdrożenia wyników prowadzonych prac badawczych w praktyce oraz 
możliwości rozwoju, które w opinii respondentów oferuje przede wszystkim sektor nieakademicki:  
 „robiłam doktorat, przeszłam bo biznesu farmaceutycznego i nie mam chęci wracać do nauki (niski 

poziom jakości badań, niski poziom nauczania, niskie zarobki i ogólnie jak pomyślę wstecz jak to 
funkcjonowało, to się łapię za głowę)” (E229);  

 „Sektor nieakademicki generuje tematy, zatrudnia absolwentów, generuje wymagania dotyczące 
wiedzy i umiejętności wymaganych w danym sektorze rynku” (MN392);  

 „Otwartością na problemy badawcze, w tym spokojem i czasem na znalezienie odpowiedzi czy 
zrealizowanie zadania, dostępem do  laboratoriów badawczych sektora nieakademickiego” 
(MN396); 

 „sektor akademicki poprzez swoją bierność i brak jasnych informacji dot. kariery w nauce wpłynął 
bardzo negatywnie na moje życie. Widzę więcej rozwoju w biznesie niż w nauce. Ponadto biznes 
działa, a polska nauka czeka” (MN315);  

 „Sam pracuję od lat w sektorze pozaakademickim. Moim zdaniem samo środowisko akademickie, 
które jest kreatywne konceptualnie,  nie jest w stanie kreować rzeczywistych innowacji na 
poziomie rynkowym” (E471).  

 
W opinii respondentów praca w sektorze nieakademickim będzie najcenniejszym doświadczeniem 
wtedy, kiedy nie będzie wymagała porzucenia nauki oraz budowania kariery od nowa lub nawet 
będzie umożliwiała podejmowanie projektów badawczo-rozwojowych i współpracę z uczelnią:  
 „Przede wszystkim zaprezentować, że doświadczenie i umiejętności młodego naukowca będą 

potrzebne i przydatne, a praca w sektorze nieakademickim nie będzie oznaczała całkowitego 
przekwalifikowania oraz zaczynania wszystkiego od nowa” (E11).   

NIE ROZWAŻAM PRACY W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM (UZASADNIENIA) 

Przechodzenie między sektorami jest dodatkowo utrudnione ze względu na przekonania  
akademików, że praca z sektorem akademickim to „porzucenie nauki” oraz fakt,  
że naukowcom trudno powrócić do nauki po przerwie. Poniżej przytoczono kilka wypowiedzi 
odzwierciedlających główne tendencje wśród respondentów:  
 „Brak konkretnych programów, które pozwalałyby na „transferowanie” się z nauki do biznesu. Taki 

transfer to jedna wielka niewiadoma. Brak wymiany doświadczeń w tym względzie. Często wyjście 
z uczelni zamyka całkowicie drogę powrotu na nią (syndrom zdrady matecznika), dlatego niewiele 
osób decyduje się na przejście do biznesu, gdyż jest to droga bez powrotu oraz właśnie brak tej 
możliwości powrotu z biznesu do nauki” (MN47);  
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 „Ogromnym nierozwiązanym i pomijanym problemem jest brak możliwości powrotu do nauki 
badaczy z przerwą w życiorysie naukowym, trwającą dłużej niż 5 lat. Rokrocznie kilkaset osób 
otrzymuje w Polsce tytuł doktora, lecz pewna liczba badaczy, którzy z różnych powodów 
(zdrowotnych, rodzinnych, urlopów wychowawczych czy opieki nad małoletnimi, pracy w innym 
miejscu czy innych) nie powracają do nauki, a mają w sobie duży potencjał twórczy i w ich 
wykształcenie zostały zainwestowane duże środki” (MN63);  

 „groźba braku możliwości powrotu do polskiej nauki po nieudanym pobycie w sektorze 
nieakademickim (tzw. biała plama w dorobku)” (MN347);  

 „Gdy raz odejdzie się z uczelni, nie ma na nią już praktycznie powrotu, a jeżeli tak (np. w ramach 
grantu), to tylko na czas określony. Naukowiec praktyk postrzegany jest jako naukowiec drugiej 
kategorii. W Polsce panuje szkodliwe przeświadczenie, że tylko naukowiec akademik jest 
prawdziwym i godnym szacunku naukowcem” (MN368);  

 „Najczęściej akademicy w pracy poza uczelnią są zdecydowanie mniej szanowani. Doktorat staje się 
przedmiotem pobłażliwych kpin i żartów. W przypadku braku argumentów merytorycznych 
najczęściej podnoszonym jest: „ale on(a) jest tylko teoretykiem”, pomimo posiadania 
doświadczenia praktycznego. Dlatego równoległa praca na uczelni i w biznesie jest bardzo 
wymagająca emocjonalnie - wymaga olbrzymiej pokory” (MN39);  

 „Za stary już jestem, ale mając kilka lat mniej - na pewno. Koledzy, którzy wyjechali prowadzą 
badania bez konieczności walki o pieniądze, stopnie i tytuły. Nawet mogą pozwolić sobie na 
badania nie pracując przez kilkanaście miesięcy. Ich wiedza jest doceniana na uczelni i poza nią” 
(E448). 

 

OCENA PRZYGOTOWANIA DO PRACY W SEKTORZE NIEAKADEMICKIM 

Wśród respondentów to raczej eksperci wyrażają większą gotowość do podjęcia pracy w sektorze 
nieakademickim: 16,7% ekspertów wyraża gotowość w dużym stopniu, podczas gdy ten sam stopień 
gotowości wśród młodych naukowców wyraża jedynie 8% badanych. Łatwo dostrzec, że młodzi 
naukowcy wykazują częściej gotowość do pracy w sektorze nieakademickim w bardzo małym i małym 
stopniu (łącznie 40,6%) niż eksperci (32,7%). Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli eksperci oceniają 
siebie jako niegotowych, to wybierają skrajną odpowiedź „w bardzo małym stopniu” (12,8%), co 
wyraźnie różni się od odsetka tej odpowiedzi wśród młodych naukowców (5,5%). 
 
WYKRES 22: OCENA PRZYGOTOWANIA DO PRACY W SEKTORZE NIEAKADEMICKIMI WŚRÓD MŁODYCH NAUKOWCÓW I EKSPERTÓW 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

4. PRZEKONANIA I OPINIE A PODEJMOWANIE PRACY  
 
Około połowa ankietowanych (51,4%) spotkała się z przekonaniami lub opiniami mogącymi 
mieć wpływ na podejmowanie pracy w dowolnym sektorze przez młodych naukowców. Warto 
zauważyć, że szczegółowa analiza nie wykazała żadnych istotnych statystycznie zależności pomiędzy 
odpowiedziami na to pytanie oraz płcią czy statusem respondentów.  
 
Jednocześnie warto zauważyć, że pogłębiona analiza odpowiedzi respondentów udzielonych  
w pytaniach otwartych wyraźnie wskazywała na popularne opinie dotyczące głównie wad w pracy 
akademickiej oraz popularnego pozytywnego odbioru pracy w sektorze prywatnym. Poniżej 
przedstawiono argumentację na rzecz sektora akademickiego i nieakademickiego. Wypowiedzi  
składały się zarówno z własnych spostrzeżeń dotyczących niskich zarobków na uczelni i możliwości 
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zdobycia większego wynagrodzenia w firmie, jak i z przytoczeń popularnych przekonań, stereotypów,  
z którymi spotkali się w swojej karierze.  
 

Najczęstszym przekonaniem jest postrzeganie doktora jako przekwalifikowanego  
(ang. overqualified), tj. mającego zbyt wysokie wykształcenie. Zbyt wysokie można rozpatrywać 
dwojako: jako za wysokie względem wykonywania danej pracy lub wyższe od przełożonego,  
co każdorazowo powoduje, że jest niemile widziany. To właśnie słowem „niechęć” najczęściej 
opisywano relację zatrudnienia doktora czy doktoranta w firmie. Do tego stopnia, że bardzo często 
naukowcy ukrywają fakt posiadania stopnia doktora lub trwających studiów doktoranckich podczas 
rekrutacji. Z doktoratem łączy się domniemana roszczeniowość w zakresie wysokich zarobków: 
 „niechęć do zatrudniania osób z tytułem doktora („bo będzie chciał wysokie wynagrodzenie  

i pracownik nie może być mądrzejszy od szefa”)”  (MN127).  
 

Mniej popularnymi, ale wciąż częstymi przekonaniami jest wiara w to, że nie będzie dla doktora pracy 
po studiach oraz doktor to teoretyk, który zupełnie nie zna się na pracy. Dodatkowo w sektorze 
akademickim, doktoranci słyszą od kadry, że doktorant „nie powinien” pracować i powinien skupić 
się na nauce. W sektorze nieakademickim mówi się, że nauka to łatwa praca, a akademia to „ciepła 
posadka”. Doktorant jest postrzegany jako student studiów doktoranckich, a nie naukowiec. Doktorat  
postrzega się jako wymówkę od szukania pracy, bo przecież (domniemanie) gdyby dana osoba była 
zdolna, to znalazłaby pracę, a nie zostawała na uczelni. Ostatecznie na przekonania ma wpływ 
indywidulane doświadczenie, co widać na przykładnie poniższych wypowiedzi:  
 „zdecydowana większość narzeka, najczęściej na „układy” w sektorze akademickim i „nudną pracę” 

w nieakademickim” (MN462);   
 „Spotykam się z trudną sytuacją finansową osób po doktoracie pracujących zarówno w firmach 

zewnętrznych, jak i w podmiotach akademickich, więc ogólnie młody naukowiec ma ciężko w tym 
kraju, najlepiej jest wyjechać z kraju, niestety rodzina i inne powody osobiste najczęściej to 
uniemożliwiają” (E453).  

 
TABELA 2: KATEGORYZACJA OPINII MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA PODEJMOWANIE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW 

PRACY (ROZRÓŻNIENIE KOLOREM ZIELONYM ELEMENTÓW POZYTYWNE OD NEGATYWNYCH- CZERWONE). 
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NAJCZĘŚCIEJ  • niskie zarobki 

CZĘSTO  • przekonanie: „trzeba mieć znajomości, żeby mieć pracę na uczelni” 

• mało etatów dla młodych naukowców 

• praca na uczelni jest obciążająca czasowo, pracuje się po nocach i w dni wolne  
• przekonanie: „praca na uczelni jest łatwa” 

• nietransparentne konkursy 

RZADKO  • przekonanie: „doktorant nie powinien pracować” 

• przekonanie: „uczelnia to ciepła posadka” 

• przekonanie: „uczelnia to prestiż” 

• zniechęcanie do podjęcia/kontynuowania pracy na uczelni  
• przekonanie: „w Polsce nie szanuje się naukowców (poza profesorami)”  
• przekonanie: „doktorat to wymówka od szukania pracy” lub „przerwa w poszukiwaniu 

pracy”  
• organizacja pracy na uczelni: biurokratyzacja, „skostniała” hierarchia i brak możliwości 

rozwoju, niesamodzielność w ścieżce zawodowej  
• możliwe są elastyczne godziny pracy 

• nauka i praca ze studentami to pasja 

• możliwość pracy w ramach grantu 

• brak stabilizacji (umowy na czas nieokreślony, niskie stypendium, nieadekwatne 
wynagrodzenie)  

• jeśli odejdzie się z uczelni, nie ma na nią powrotu  

NAJRZADZIEJ  • brak wsparcia doktoranta w badaniach (brak wsparcia promotora, mobbing i 
dyskryminacja ze wzgl. na płeć/wiek)  

• przekonanie: „doktorant ma być w ogóle wdzięczny za pracę” 
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NAJCZĘŚCIEJ  • osoba z doktoratem ma zbyt wysokie kwalifikacje (przekonania: „nie powinno się mieć 

kwalifikacji wyższych od szefa”, : „szef nie lubi mieć pracownika wyżej wykształconego niż 
on sam”; "doktor będzie miał wyższe wymagania finansowe”) 

CZĘSTO  • wysokie zarobki, godny zarobek  
• opinia: „tylko w biznesie można zarobić godne pieniądze” 

• opinia: „doktor to teoretyk, który nie zna się na praktyce” 

RZADKO  • trudność w znalezieniu oferty pracy pasującej do kompetencji naukowca  
• stałe godziny pracy 

• przekonanie: „praca w firmie jest odtwórcza” 

• praca w firmie jest postrzegana jako lepsza, stwarzająca możliwości rozwoju   
• stabilizacja 

• niechęć przedsiębiorców do zatrudniania naukowców  
• przekonanie: „dla (humanistów/doktorantów) nie ma pracy po studiach”  
• przekonanie: „zdolni idą do przemysłu, nieporadni zostają przy nauce”  
• przekonanie, że „studia = praca” 

NAJRZADZIEJ  • przekonanie: „praca mniej obciążająca psychicznie” 

• przejrzysta ścieżka awansu 

• przekonanie: „praca w firmie to praca po godzinach” 

• przekonanie: „do firmy trzeba mieć umiejętności miękkie” 

• przekonanie: „sektor nieakademicki to wyścig szczurów” i „duża konkurencja” 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

Wybrane przekonania dotyczące sektora akademickiego: 
 „Nieprzychylne spoglądanie na doktorantów podejmujących dodatkowe zatrudnienie” (MN113) 
 „Starszy kolega, pracownik akademicki radził: „Załóż własną firmę, nie warto zostawać na uczelni”” 

(MN309);  
 „W sektorze akademickim wielokrotnie spotkałem się z przekonaniem, że młody naukowiec 

powinien się cieszyć, że w ogóle ma pracę na uczelni i że nie ma prawa „wybrzydzać”, jeśli chodzi  
o pensję czy warunki pracy, bo to duże wyróżnienie, że pozwolono mu w ogóle pracować” 
(MN124); 

 „Kierownik jednostki, w której pracuję powiedział coś w stylu: „Zarobki tu są niskie, ale wie pan, 
nikt nie robi przeszkód, by dorabiać na zewnątrz”, co sugerowało, że zarobki z pracy akademickiej 
się nie zwiększą” (MN309); 

 „W sektorze akademickim zostają Ci, którzy mają zaplecze finansowe i są pasjonatami. Do sektora 
nieakademickiego odchodzą ludzie, którzy chcieli zdobyć tytuł naukowy, a przy okazji są na tyle 
rozsądni, aby oczekiwać godziwego wynagrodzenia za swoje umiejętności” (MN104); 

  „Firmy nie chcą zatrudniać młodych dr, ponieważ naukowcy mają konserwatywne podejście i brak 
kompetencji oraz doświadczenia potrzebnych do pracy w firmie” (MN82); 

 „Młodzi naukowcy powinni poświęcić się JEDYNIE pracy badawczej (nawet, gdy nie mają 
stypendium, nie są zatrudnieni w sektorze akademickim). Promotorzy zniechęcają do 
podejmowania pracy zarobkowej” (MN59). 

Wybrane przekonania dotyczące sektora nieakademickiego: 
 „Młody naukowiec powinien modlić się do wyżej postawionych w uczelnianej drabinie feudalnej 

osób o awans na wyższe stopnie naukowe, a nie chodzić na randki z przemysłem” (MN60); 
 „Weź się do roboty, bo publikacjami i tytułami rodziny nie wykarmisz. Koledzy po studiach już mają 

własne domy/mieszkania, ty nadal w domu asystenta z karaluchami mieszkasz. Chcesz doktorat, to 
zapomnij o rodzinie, żonie i dziecku” (MN260); 

 „Opinie z serii: na doktoracie się nie pracuje tylko dalej studiuje; na doktoracie się nie zarabia;  
w firmie nikt nie patrzy na doktorat etc.” (MN53); 

  „Doktorat źle widziany, przemądrzały naukowiec, oderwany od rzeczywistości” (MN386);  
 „zrobisz doktorat to co - będziemy Ci czerwony dywan rozkładać?" Zazdrość i nieprzychylność 

pracowników w sektorze pozanaukowym -„nie licz na podwyżkę jak zrobisz ten doktorat”” 
(MN180) 
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współpraca z promotorem

wyjazdy krajowe

wyjazdy zagraniczne  (wizyty studyjne, staże,
prace badawcze)

działania innych organizacji

tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie nie

 „Większość ludzi biznesu uważa, że naukowcy to teoretycy i nie potrafią działać w praktyce.  
Na uczelni z kolei, źle są postrzegane osoby, które nie w pełni poświęcają się nauce” (MN80). 
 

5. KOMPETENCJE SPOŁECZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KARIERY 

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KARIERY  

W ocenie respondentów zdecydowanie najbardziej efektywnymi narzędziami są wyjazdy oraz 
staże zagraniczne w sektorze akademickim. Pozostałe przydatne narzędzia to networking, 
szkolenia i warsztaty z zakresu tematyki badawczej oraz staże zagraniczne w sektorze 
nieakademickim.  
Z perspektywy wspierania rozwój kariery młodego naukowca, do zdecydowanie najmniej 
efektywnych narzędzi włączyć można działania samorządu, seminaria doktoranckie oraz działania kół 
naukowych. Należy zauważyć, że badanym było trudno ocenić efektywność działania innych 
organizacji (44,7% odpowiedzi „trudno powiedzieć”).  
 

WYKRES 23: EFEKTYWNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI WE WSPIERANIU ROZWOJU KARIERY MŁODEGO NAUKOWCA (N=477).  

Źródło: opracowanie własne DBA CZIITT PW 
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INNE NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KARIERY   

Wśród innych narzędzi wymieniano najczęściej udział w grancie, współpracę uczelni i przedsiębiorstw 
oraz podkreślano istotną rolę wsparcia promotora - mentora, doświadczonego naukowca. Wśród 
interesujących pomysłów należy wyróżnić potrzebę uczenia się sieciowania - budowanie sieci 
kontaktów oraz korzystania z niej jest istotną częścią know-how w nauce, tymczasem nie uczy się tego 
początkujących badaczy. Dodatkowo wskazywano na potrzebę rozwijania metodyki na wysokim 
poziomie czy (dość niestandardowo) wykorzystywania edukacji wczesnoszkolnej do budowania 
dobrych wzorców od najmłodszych lat.  
 
Interesującym wątkiem były 
również pomysły z obszaru 
wspierania organizacji - korzystanie 
z obecnych narzędzi byłoby 
łatwiejsze, gdyby zwiększyć 
finansowanie, dbać o jakość 
narzędzi wspierających rozwój, np. 
poprzez ewaluację pracowników. 
Zauważono też, że godny zarobek 
naukowca pozwoli na inwestowanie 
w rozwój naukowy we własnym 
zakresie.  
 
Akcentowano również konieczność 
zwiększenia liczby konkursów dla 
naukowców niemieszczących się  
w definicji „młodego naukowca”,  
a niebędących jeszcze profesorem 
belwederskim o istotnym dorobku.  
 
Obecnie, podążając za 
wypowiedziami respondentów, 
należałoby stwierdzić, że wpadają 
w lukę między zachętami dla 
młodych a grantami dla wielkich 
naukowców. 

RYSUNEK 1: DODATKOWE NARZĘDZIA SZCZEGÓLNIE EFEKTYWN IE 

WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KARIERY: WYPOWIEDZI WŁASNE RESPONDENTÓW 

UPORZĄDKOWANE OD NAJCZĘŚCIEJ DO NAJRZADZ IEJ WSPOMINANEJ  

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIITT PW 

 

MOŻLIWOŚĆ ULEPSZENIA NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KARIERY  

Dwóch na trzech respondentów (65,4%) uważa, że narzędzia mające efektywnie wspierać rozwój 
kariery młodych naukowców można poprawić. Przede wszystkim zwiększyć do nich dostęp oraz dbać 
o ich jakość i zwiększyć finansowanie. Wśród konkretnych narzędzi rozwoju naukowca szczególnych 
poprawek wymaga współpraca z promotorem, który często nie jest mentorem i wsparciem  
w rozpoczęciu kariery pozostawiając doktoranta samemu sobie, a w skrajnych przypadkach stanowi 
jego największego konkurenta, oczekując wykonywania badań i prac naukowych z określonych 
(narzuconych) tematów i współautorstwa artykułów. Drugą najpopularniejszą kwestią wymagającą 
poprawy są zbyt skomplikowane procedury, szczególnie dotyczące wyjazdów zagranicznych oraz 
pozyskania środków na badania i aparaturę badawczą. Często wymieniano również zacieśnienie 
współpracy międzysektorowej, między innymi poprzez ułatwienie młodym naukowcom uczestnictwa 
w stażach w przedsiębiorstwach, rzadziej wprowadzenie obowiązkowych staży tego typu.  
 
W ogólnej opinii respondentów, powinno być więcej szkoleń dopracowanych merytorycznie  
i prowadzonych przez doświadczonych praktyków i specjalistów.  Pojedyncze głosy wskazują,  
że szkoleń jest za dużo (szczególnie tych z kompetencji miękkich). Wspomniano też, że dobre 
programy szkoleniowe nie powinny być zamykane (jako przykłady podano SKILLS, TOP 500).  
 

•grant 

•współpraca uczelni i przedsiębiorstw 

•współpraca z promotorem (w tym: mentoring 
doświadczonego naukowca)   

bardzo często  

•uczyć jak należy się sieciować 

•realizować projekty wdrożeniowe 

•pracować w zespole badawczym, nie indywidualnie  

często  

•uczestniczyć w grancie międzynarodowym  

•łączyć doświadczenia teoretyczne z praktyką badawczą 

•podejmować staże w przedsiębiorctwach 

•uczestnicztć w szkoleniach on line, szczególnie z pisania 
grantów  

rzadko  

•rozwinąć wiedzę i umiejetnosci z zakrtesu metodyki badań  

•wykorzystać edukację wczoesnoszkolną  

•angażować firmy szkoleniowe, inkubatory przedsiębiorczości 

•konferencje 

•popularyzacja nauki: blogi, działalność w stowarzyszeniach  

•praca w redakcjach czasopism naukowych  

bardzo rzadko  
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Warto zaznaczyć, że w opinii respondentów program studiów doktoranckich powinien ułatwiać, a nie 
utrudniać uzyskanie stopnia naukowego doktora. Obecne obciążenia pracą naukową i zadaniami 
dydaktycznymi powodują, że młodzi naukowcy realizują rozwój „w wolnych chwilach”, co nie 
pozostaje bez wpływu na to, ile nowej wiedzy będą w stanie przyswoić. Jeden z respondentów 
przywołał koła naukowe jako jedno z dobrze znanych i skutecznych narzędzi rozwoju młodych 
naukowców: „Koła naukowe są chyba najtańszą i najbardziej innowacyjną częścią uczelni. Do tego 
korzyści z udziału w nich odnosi duża grupa studentów, nie zaś zasiedziałych profesorów. Dzięki 
kołom poglądy młodszej kadry naukowej wystawione są na krytykę ze strony studentów, co ma 
zbawienny wpływ na unowocześnianie kierunków studiów i tematów badawczych” (E471).   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŻYTECZNE OBSZARY ROZWOJU KARIERY 

Młodych naukowców oraz ekspertów zapytano także, które obszary tematyczne są najbardziej 
użyteczne z perspektywy rozwoju kariery młodego naukowca. Pytanie narzucało formę rankingu, 
gdzie należało ocenić wszystkie obszary, szeregując od najbardziej do najmniej użytecznego.  
 
Przeprowadzona analiza rankingów, oparta na odpowiedziach 477 respondentów, wskazała,  
że wyjazdy zagraniczne, włączanie do istniejących zespołów badawczych oraz rozwój kompetencji 
badawczych to najbardziej korzystne działania. Wśród użytecznych znalazły się granty 
międzynarodowe i krajowe.  
 
Jako umiarkowanie potrzebne określono kompetencje z zakresu wyszukiwania informacji o grantach 
czy umiejętności miękkie.  Najmniej użytecznym obszarem rozwoju jest aplikowanie o pracę w kraju 
oraz szukanie informacji nt. ofert pracy. 

 

 

Źródło: opracowanie wlasne DBA CZIiTT PW 

RYSUNEK 2: PROPOZYCJE ULEPSZEŃ NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KARIERY  
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RYSUNEK 3:  OBSZARY TEMATYCZNE NAJBARDZIEJ UŻYTECZNE  Z PERSPEKTYWY ROZWOJU KARIERY MŁODEGO NAUKOWCA 

   

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

  
 

WYKRES 24:OBSZARY TEMATYCZNE NAJBARDZIEJ UŻYTECZNE   DLA ROZWOJU KARIERY USZEREGOWANE WG. ŚREDNIEJ POZYCJI  

W RANKINGU ( OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ UŻYTECZNYCH). WARTOŚCI = LICZBA WSKAZAŃ  OBSZARU NA DANYM MIEJSCU 

RANKINGU. 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

•wyjazdy zagraniczne (np. na staże, konferencje, szkoły 
letnie) 

•włączenie do  istniejącego zespołu badawczego 

•rozwój kompetencji badawczych 

Obszary najbardziej użyteczne: 

•ubieganie się o grant zagraniczny 

•ubieganie się o grant krajowy 

Obszary użyteczne: 

•poszukiwanie informacji nt. grantów, konkursów, 
stypendiów 

•złożenie aplikacji o pracę (za granicą) 

•szkolenia z zakresu umiejętności miękkich (np. praca 
zespołowa, przygotowywanie publikacji, zarządzanie 
projektami)  

Obszary umiarkowanie użyteczne: 

•złożenie aplikacji o pracę (w kraju) 

•poszukiwanie informacji nt. ofert pracy  

Obszary najmniej użyteczne: 
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PODMIOTY Z JAKICH KORZYSTAJĄ MŁODZI NAUKOWCY  

Najczęściej wskazywanymi podmiotami 
wspierającymi rozwój są w opinii respondentów 
podmioty niebędące uczelniami. Instytucje 
wymienione przez respondentów z nazwy 
wynotowano na grafice obok.  
 
Wśród uczelni respondenci często akcentują 
ośrodki macierzyste lub zagraniczne 
(umożliwiające staże, szkolenia, szkoły letnie).  
Biorąc pod uwagę typy instytucji 
wspierających rozwój, wskazywano na  
• firmy szkoleniowe, 
• szkolenia on-line, 
• inkubatory przedsiębiorczości, 
• parki technologiczne i centra transferu 

technologii, 
• kursy zagraniczne, 
• szkolenia ze specjalistami,  
• staże w przedsiębiorstwach. 

 
 

 

Warto odnotować jedną z opinii nt. przytoczonych narzędzi: „Euraxess Projekt Naukowiec - 

wyjątkowe wydarzenie, w którym po raz pierwszy zwrócono uwagę na młodych naukowych, będących 

dopiero na początku swojej kariery naukowej” (MN273). 

KOMPETENCJE UŻYTECZNE NA RYNKU  KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM  

W opinii ekspertów i młodych naukowców kompetencje szczególnie istotne z perspektywy rynku 
krajowego to przede wszystkim analityczne myślenie (5,19 w skali od 1 do 6) oraz umiejętność 
przyswajania wiedzy (5,03). Kolejno wskazywano na kompetencje z zakresu współpracy w zespole: 
zarządzanie sobą w czasie (4,96) i radzenie sobie ze stresem (4,95). Istotna jest również wiedza 
specjalistyczna i umiejętność zastosowania specjalistycznych narzędzi (4,88). Dopiero w dalszej 
kolejności wskazano na ciągły rozwój kompetencji (4,72), proaktywność (4,69), kreatywność (4,65), 
wystąpienia publiczne czy język obcy.  
Jako najmniej istotne w pracy w kraju postrzegane są: wiedza pozatechniczna związana  
z zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi (3,88) i umiejętność współpracy w środowisku 
międzykulturowym (3,72), co w kontekście komercjalizacji wyników pracy oraz budowy 
przedsięwzięć o skali międzynarodowej  jest dość niepokojącym wskazaniem. Ostatnia kompetencja 
wskazywać może również na homogeniczność polskiej nauki a w związku z tym małą przydatność 
takiej kompetencji na rynku krajowym. 

Z perspektywy rynku międzynarodowego kompetencje szczególnie istotne to głównie 
posługiwanie się językiem obcym (5,66), analityczne myślenie (5,44) oraz umiejętność współpracy  
z ludźmi z różnych grup kulturowych (5,31). Podobnie jak na rynku krajowym, kolejno wskazywano 
na pracę zespołową, choć akcentowano inne kompetencje: umiejętność pracy w zespole (5,28), 
przyswajanie wiedzy (5,27), otwartość na zmiany (5,27), nastawienie na ciągły rozwój  kompetencji 
(5,26), kreatywności (5,23) i zarządzanie sobą w czasie. Dopiero po tej grupie kompetencji pojawiła 
się wiedza specjalistyczna i specjalistyczne narzędzia (5,11). Również w pracy na rynku 
międzynarodowym jako najmniej istotna kompetencja postrzegana jest wiedza pozatechniczna 
związana z zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi (4,06).  

Zestawiając wyniki dla rynku krajowego i międzynarodowego, można określić różnice w ocenie 
istotności kompetencji dla obu rynków. Największa niezgodność dotyczy umiejętności współpracy  
z ludźmi z różnych grup kulturowych (średnia wyższa ocena na rynku międzynarodowym), natomiast 
największa zgodność dotyczy umiejętności radzenia sobie ze stresem (potrzebnej w pracy zarówno  

RYSUNEK 4: PODMIOTY Z JAKICH KORZYSTAJĄ MŁODZI 

NAUKOWCY W ROZWOJU KARIERY 

Źródło: opracowanie wlasne DBA CZIiTT PW 
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w kraju, jak i za granicą). W Tabeli 3 zebrano różnice dla rynku krajowego i międzynarodowego,  
a w formie graficznej przedstawiono je na Wykresie 25.  

 

TABELA 3: KOMPETENCJE ISTOTNE NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM ORAZ  RÓŻNICE POMIĘDZY ŚREDNIMI 

WSKAZANIAMI  RYNKÓW.  SKALA 1-6, GDZIE 1: ISTOTNE W BARDZO MAŁYM STOPN IU, 6: ISTOTNE W BARDZO DUŻYM STOPNIU. 

Kompetencja Krajowy Międzynarodowy Różnice 

umiejętność radzenia sobie ze stresem 4,95 4,97 -0,02 

wiedza pozatechniczna związana z zagadnieniami ekonomiczno-
społecznymi, prawnymi 3,88 4,06 -0,18 

umiejętność zarządzania sobą w czasie 4,96 5,18 -0,22 

wiedza specjalistyczna związana z kierunkiem studiów/tematem pracy 
doktorskiej 4,88 5,11 -0,23 

analityczne myślenie (umiejętność analizowania, wyciągania wniosków) 5,19 5,44 -0,25 

umiejętność przyswajania wiedzy 5,03 5,27 -0,25 

umiejętność przekazywania wiedzy 4,44 4,70 -0,26 

umiejętność zastosowania specjalistycznych narzędzi (programy 
komputerowe, technologie, procedury, urządzenia specjalistyczne, 
sporządzanie dokumentacji technicznej) 4,85 5,16 -0,31 

samodzielność w sferze zawodowej/proaktywność 4,69 5,07 -0,38 

umiejętność zarządzania projektami 4,50 4,91 -0,41 

autoprezentacja/wystąpienia publiczne 4,65 5,09 -0,44 

umiejętność zarządzania zespołem 4,30 4,79 -0,49 

nastawienie na ciągły rozwój kompetencji 4,72 5,26 -0,54 

kreatywność 4,65 5,23 -0,58 

umiejętność pracy w zespole 4,64 5,28 -0,64 

otwartość na zmiany 4,37 5,27 -0,90 

posługiwanie się językiem obcym 4,52 5,66 -1,14 

umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych 3,72 5,31 -1,59 

 
Żródło:opracowanie własne DBA CZIiTT PW 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WYKRES 25: KOMPETENCJE ISTOTNE NA RYNKU KRAJOWYM I RYNKU MIĘDZYNARODOWYM: RÓŻNICE; KOMPETENCJE PRZEDSTAWIONE W 

KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ 

Źródło: opracowanie własne  DBA CZIiTT PW 
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RYNEK KRAJOWY A RYNEK MIĘDZYNARODOWY VS STATUS  

Zestawiając wyniki dla rynku krajowego i międzynarodowego w podziale na młodych naukowców  
i ekspertów, można określić różnice w ocenie istotności kompetencji dla obu sektorów z większą 
precyzją. W przypadku większości kompetencji, średnie oceny młodych naukowców i ekspertów nie 
różniły się znacząco w obrębie danego rynku. Największe zróżnicowanie dotyczyło posługiwania się 
językiem obcym (rynek krajowy) oraz wiedzy specjalistycznej związanej z kierunkiem 
studiów/tematem pracy doktorskiej (rynek międzynarodowy). Poniżej przedstawiono zestawienie 
tabelaryczne oraz graficzne różnic w sektorze akademickim i nieakademickim pod względem 
kompetencji w podziale na młodych naukowców i ekspertów.  Skala od 1 do 6, gdzie 1 oznacza  
w bardzo małym stopniu, 6 – w bardzo dużym stopniu. 

 

TABELA 4: KOMPETENCJE ISTOTNE NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM: ŚREDNIE OCENY W PODZIALE  

NA MŁODYCH NAUKOWCÓW  (N=399)I EKSPERTÓW (N=78); KOMPETENCJE PRZEDSTAWIONE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ 

Kompetencja 

rynek krajowy 
rynek 

międzynarodowy 

Młody 
naukowiec 

Ekspert 
Młody  

naukowiec 
Ekspert 

analityczne myślenie (umiejętność analizowania, wyciągania wniosków) 5,16 5,37 5,44 5,41 

autoprezentacja/wystąpienia publiczne 4,61 4,82 5,06 5,21 

kreatywność 4,62 4,79 5,21 5,33 

nastawienie na ciągły rozwój kompetencji 4,67 5,00 5,27 5,24 

otwartość na zmiany 4,29 4,77 5,27 5,27 

posługiwanie się językiem obcym 4,40 5,09 5,67 5,59 

samodzielność w sferze zawodowej/pro aktywność 4,67 4,78 5,05 5,18 

umiejętność pracy w zespole 4,58 4,95 5,26 5,36 

umiejętność przekazywania wiedzy 4,41 4,64 4,68 4,83 

umiejętność przyswajania wiedzy 5,00 5,15 5,26 5,37 

umiejętność radzenia sobie ze stresem 4,95 4,91 4,98 4,92 

umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych 3,64 4,10 5,35 5,10 

umiejętność zarządzania projektami 4,50 4,50 4,92 4,87 

umiejętność zarządzania sobą w czasie 4,94 5,04 5,18 5,22 

umiejętność zarządzania zespołem 4,27 4,45 4,80 4,78 

umiejętność zastosowania specjalistycznych narzędzi (programy 
komputerowe, technologie, procedury, urządzenia specjalistyczne, 
sporządzanie dokumentacji technicznej) 4,78 5,18 5,15 5,19 

wiedza pozatechniczna związana z zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi, 
prawnymi 3,82 4,19 4,03 4,19 

wiedza specjalistyczna związana z kierunkiem studiów/tematem pracy 
doktorskiej 4,82 5,18 5,06 5,35 

 Źródło: opracowanie własne CBA CZIiTT PW 

 
Na  poniższym Wykresie 26, graficzne przedstawione zostały różnice w sektorze akademickim  
i nieakademickim pod względem kompetencji w podziale na młodych naukowców i ekspertów.  
Wykres ten jest poglądowy i służy łatwiejszemu porównywaniu średnich ocen poszczególnych 
kompetencji.  
 
Przykładowa interpretacja dla kompetencji „posługiwanie się językiem obcym”:  

• średnio najniżej oceniają jej przydatność młodzi naukowcy w ujęciu rynku krajowego;   
• obie grupy (młodzi naukowcy i eksperci) oceniają przydatność tej kompetencji niżej na rynku 

krajowym niż międzynarodowym, przy czym różnica ta jest większa dla wskazań młodych 
naukowców;   

Warto zauważyć, że średnia oceny istotności tej kompetencji na rynku międzynarodowym jest bardzo 
zbliżona dla obydwu grup. 



 

41 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

KOMPETENCJE W SEKTORZE AKADEMICKIM I NIEAKADEMICKIM 

W opinii respondentów kompetencje szczególnie istotne z perspektywy sektora akademickiego   
to analityczne myślenie (5,29 w skali od 1 do 6) i wiedza specjalistyczna (5,29), a także zestaw 
kompetencji powiązanych z dydaktyką i rozwojem naukowym: umiejętność przyswajania (5,29)  
i przekazywania wiedzy (5,09), wystąpienia publiczne (5,02), język obcy (4,97) i nastawienie na ciągły 
rozwój kompetencji (4,94). Samodzielność (4,8) lokuje się wyżej niż praca w zespole (4,47). Co więcej 
– mimo iż umiejętność zarządzania projektami, praca w zespole, otwartość na zmiany i zarządzanie 
zespołem oceniono średnio całkiem wysoko (ponad 4,2), to jednak w ogólnym zestawieniu mieszczą 
się na dole listy wszystkich kompetencji.  
 
Zarówno w przypadku pracy na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, a także podobnie jak  
w sektorze nieakademickim – wiedza pozatechniczna oceniona jest jako jedna z najmniej istotnych 
kompetencji (3,81).  
 
Kompetencje szczególnie istotne z perspektywy sektora nieakademickiego to głównie umiejętność: 
pracy w zespole (5,37), radzenia sobie ze stresem (5,32), posługiwania się językiem obcym (5,23)  
i zarządzania sobą w czasie (5,20). Respondenci wskazują również na umiejętność stosowania 
specjalistycznych narzędzi i analityczne myślenie (5,11), ale także na otwartość na zmiany (5,10)  
i umiejętność zarządzania zespołem (5,08). Jako najmniej istotne kompetencje w pracy w sektorze 
nieakademickim postrzegane są: wiedza pozatechniczna (4,66), ale też, co ciekawe, wiedza 
specjalistyczna związana z kierunkiem studiów (4,13).   
 

 

 

Wykres 26: KOMPETENCJE ISTOTNE NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM: ŚREDNIE OCENY W PODZIALE NA STATUS; KOMPETENCJE 

PRZEDSTAWIONE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ, ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA; SKALA 1-6, GDZIE 1: ISTOTNE W BARDZO MAŁYM 

STOPNIU, 6: ISTOTNE W BARDZO DUŻYM STOPNIU. NA WYKRESIE PRZYJĘTO SKALĘ OD 3 DO 6 W CELU UŁATWIENIA PORÓWNAŃ 

 

Źródło: opracowanie własne  DBA CZIiTT PW 
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TABELA 5: KOMPETENCJE ISTOTNE W SEKTORZE AKADEMICKIM I  NIEAKADEMICKIM ORAZ RÓŻNICE MIĘDZY ŚREDNIMI 
WSKAZANIAMI DLA TYCH SEKTORÓW. SKALA I 1-6, GDZIE 1: ISTOTNE W BARDZO MAŁYM STOPN IU, 6: ISTOTNE  

W BARDZO DUŻYM STOPNIU.  

Kompetencja Akademicki  Nieakademicki Różnice 

umiejętność przekazywania wiedzy        5,09      3,91 1,18 

wiedza specjalistyczna związana z kierunkiem studiów/ 
tematem pracy doktorskiej        5,29        4,13 1,16 

umiejętność przyswajania wiedzy        5,29      4,81 0,48 

autoprezentacja/wystąpienia publiczne        5,02      4,72 0,30 

analityczne myślenie (umiejętność analizowania,  
wyciągania wniosków)        5,29      5,11 0,18 

nastawienie na ciągły rozwój kompetencji        4,94      5,03 -0,09 

samodzielność w sferze zawodowej/ proaktywność        4,80      4,96 -0,16 

kreatywność        4,79      4,96 -0,17 

umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych        4,84      5,01 -0,18 

posługiwanie się językiem obcym        4,97      5,23 -0,26 

umiejętność zarządzania sobą w czasie        4,92      5,20 -0,28 

umiejętność zastosowania specjalistycznych narzędzi 
 (programy komputerowe, technologie, procedury,  
urządzenia specjalistyczne, sporządzanie  
dokumentacji technicznej) 

       4,83      5,16 -0,32 

umiejętność zarządzania projektami       4,56      5,01 -0,44 

umiejętność radzenia sobie ze stresem       4,78      5,32 -0,54 

otwartość na zmiany       4,43      5,10 -0,67 

umiejętność zarządzania zespołem       4,28      5,08 -0,81 

wiedza pozatechniczna związana z zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi, 
prawnymi       3,81      4,66 -0,85 

umiejętność pracy w zespole       4,47      5,37 -0,90 
 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Wykres 27: KOMPETENCJE ISTOTNE W SEKTORZE AKADEMICKIM I NIEAKADEMICKIM: RÓŻNICE; KOMPETENCJE PRZEDSTAWIONE W KOLEJNOŚCI 

ALFABETYCZNEJ, ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA.   SKALA 1-6 ( 1: ISTOTNE W BARDZO MAŁYM , 6: ISTOTNE W BARDZO DUŻYM STOPNIU).  

 

Źródlo: opracowanie własne CBA CZIiTT PW 
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Zestawiając wyniki dla sektora akademickiego i nieakademickiego można określić różnice  
w ocenie istotności kompetencji dla obu sektorów. Największa niezgodność dotyczy umiejętności 
przekazywania wiedzy (4 miejsce dla sektora akademickiego, ostatnie dla nieakademickiego)  
i posiadania wiedzy specjalistycznej (sektor akademicki -2 miejsce; sektor nieakademicki- miejsce 
przedostatnie) oraz umiejętności pracy w zespole (potrzebnych raczej w sektorze nieakademickim).  
Największa zgodność wystąpiła dla nastawienia na ciągły rozwój (średnia ocena 4,94 oraz 5,03  
w sektorze akademickim i nieakademickim, odpowiednio). 

SEKTOR AKADEMICKI I SEKTOR NIEAKADEMICKI VS STATUS 

Zestawiając wyniki dla sektora akademickiego i nieakademickiego w podziale na młodych naukowców  
i ekspertów, można określić różnice w ocenie istotności kompetencji dla obu sektorów z większą 
precyzją. W przypadku większości kompetencji średnie oceny młodych naukowców 
i ekspertów nie różniły się znacząco w obrębie danego sektora. Największe zróżnicowanie wystąpiło 
dla posługiwania się językiem obcym (w obrębie sektora akademickiego) oraz oceny umiejętności  
przyswajania wiedzy (sektor nieakademicki). 
Na kolejnej stronie umieszczono Tabelę oraz Wykres celem przedstawienia różnic między sektorem 
akademickimi nieakademickim pod względem kompetencji w podziale na młodych naukowców  
i ekspertów. Wykres jest poglądowy i służy łatwiejszemu porównywaniu średnich ocen 
poszczególnych kompetencji. 
 

TABELA 6: KOMPETENCJE ISTOTNE W SEKTORZE AKADEMICKIM I NIEAKADEMICKIM: ŚREDNIE OCENY W PODZIALE NA MŁODYCH 

NAUKOWCÓW (N=399)I EKSPERTÓW (N=78); KOMPETENCJE PRZEDSTAWIONE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ.  

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT P 

 

Kompetencja 

akademicki nieakademicki 

Młody 
naukowiec 

Ekspert 
  Młody  
  naukowiec 

Ekspert 

analityczne myślenie (umiejętność  
analizowania, wyciągania wniosków) 5,24 5,55     5,06 5,33 

autoprezentacja/wystąpienia publiczne 5,00 5,14     4,72 4,74 

kreatywność 4,78 4,87     4,94 5,05 

nastawienie na ciągły rozwój kompetencji 4,92 5,06     5,03 5,08 

otwartość na zmiany 4,37 4,74     5,09 5,15 

posługiwanie się językiem obcym 4,91 5,32     5,24 5,21 

samodzielność w sferze zawodowej/proaktywność 4,78 4,88     4,95 5,00 

umiejętność pracy w zespole 4,44 4,60     5,37 5,38 

umiejętność przekazywania wiedzy 5,08 5,17     3,90 3,97 

umiejętność przyswajania wiedzy 5,27 5,41     4,74 5,14 

umiejętność radzenia sobie ze stresem 4,79 4,71     5,34 5,21 

umiejętność współpracy z ludźmi z  
różnych grup kulturowych 4,34 4,50     4,68 4,72 

umiejętność zarządzania projektami 4,54 4,71     5,03 4,88 

umiejętność zarządzania sobą w czasie 4,91 4,95     5,18 5,31 

umiejętność zarządzania zespołem 4,27 4,32     5,07 5,13 

umiejętność zastosowania specjalistycznych  
narzędzi (programy komputerowe, technologie,  
procedury, urządzenia specjalistyczne,  
sporządzanie dokumentacji technicznej) 4,78 5,13     5,17 5,13 

wiedza pozatechniczna związana z  
zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi, prawnymi 3,76 4,09     4,65 4,69 

wiedza specjalistyczna związana  
z kierunkiem studiów/tematem pracy doktorskiej 5,27 5,37     4,06 4,46 
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Poniższy Wykres jest poglądowy i służy łatwiejszemu porównywaniu średnich ocen poszczególnych 
kompetencji. 
Przykładowa interpretacja dla kompetencji „wiedza specjalistyczna związana z kierunkiem 
studiów/tematem pracy”: 

• średnio najniżej oceniają jej przydatność młodzi naukowcy w kontekście sektora 
nieakademickiego;  

• wyraźnie w sektorze akademickim średnie wskazania obydwu grup są wyższe niż 
odpowiadające im oceny sektora nieakademickiego;  

• należy zwrócić uwagę, że w ujęciu obydwu sektorów średnia ocena przydatności tej 
kompetencji jest wyższa wśród ekspertów niż młodych naukowców. 
 

WYKRES 28: KOMPETENCJE ISTOTNE W SEKTORZE AKADEMICKIM I NIEAKADEMICKIM: ŚREDNIE OCENY W PODZIALE NA STATUS; KOMPETENCJE 

PRZEDSTAWIONE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ, ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA, GDZIE 1: ISTOTNE W BARDZO MAŁYM STOPNIU, 6: 
ISTOTNE W BARDZO DUŻYM STOPNIU. NA WYKRESIE PRZYJĘTO SKALĘ OD 3 DO 6 W CELU UŁATWIENIA PORÓWNAŃ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. WIEDZA I KORZYSTANIE Z SIECI EURAXESS 
Blisko połowa młodych naukowców zna portal i sieć EURAXESS (49,1%). Spośród znających 
EURAXESS, aż 41,8% korzysta z portalu. Szczegółowa analiza wykazała istotne różnice  
w odpowiedziach na pytanie o znajomość portalu EURAXESS w podziale na płeć respondentów. 
Kobiety zdecydowanie częściej słyszały o portalu (60,0%) niż mężczyźni (35,6%). 
 
WYKRES 29: ZNAJOMOŚĆ PORTALU I   

SIECI EURAXESS (N=399 MŁODYCH NAUKOWCÓW)      WYKRES 30: KORZYSTANIE Z PORTALU EURAXESS 

  (N=114 MŁODYCH NAUKOWCÓW) 

 

 
 
 
 
 
 
  

Źródło: opracowanie własne  DBA CZIiTT PW  

144 
naukowców 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW 
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OCENA FUNKCJONALNOŚCI  PORTALU EURAXESS 

Wśród osób, które korzystały z portalu zdecydowanie najlepiej ocenianym aspektem portalu jest 
dostęp do informacji o ofertach pracy, dla którego łączna liczba ocen pozytywnych (dobrze i raczej 
dobrze) wyniosła 74,4%. Najgorzej oceniono dostęp do informacji na temat kwestii prawno-
administracyjnych obowiązujących w danym kraju (13,4% ocen „słabo”). Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że funkcjonalności inne niż dostęp do informacji o ofertach pracy były dla respondentów 
trudne do ocenienia. 
W wypowiedziach otwartych dotyczących możliwych usprawnień, respondenci akcentowali 
użyteczność takich działań jak gromadzenia w jednym miejscu ofert pracy dla naukowców w sektorze 
akademickim i nieakademickim, a także informacji o szkoleniach, stażach, wyjazdach przez różne 
instytucje (krajowe, międzynarodowe, akademickie, nieakademickie).  
 

7. OCENA ZMIAN PROPONOWANYCH W TZW. USTAWIE 2.0 

Aż połowa respondentów wskazała na znajomość założeń proponowanych w Ustawie 2.0 (51,6%). 
Szczegółowa analiza pokazała, że eksperci wykazali się większa wiedzą niż młodzi naukowcy. Ponad 
połowa młodych naukowców nie zna założeń proponowanych w ustawie, natomiast  
w przypadku ekspertów jest to blisko 1/3 wypowiedzi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne  DBA CZIiTT PW  

 

Źródło: opracowanie własne  DBA CZIiTT PW  
 

WYKRES 32: ZNAJOMOŚĆ ZAŁOŻEŃ PROPONOWANYCH W PROJEKCIE TZW. USTAWY 2.0: ODPOWIEDZI W PODZIALE NA MŁODYCH 

NAUKOWCÓW I EKSPERTÓW 

WYKRES 31: OCENA POSZCZEGÓLNYCH  UŻYTECZNOŚCI PORTALU  EURAXESS (N=82 MŁODYCH NAUKOWCÓW)  
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Pozytywna ocena zmian uzasadniana jest najczęściej korzystnymi zmianami w kontekście 
doktorantów (zatrudnienie, stypendia), docenienia roli dydaktyka, promowania wyjazdów 
zagranicznych. Ponadto badania wiążą nadzieje ze zwiększeniem finansowania oraz chwalą 
ustawodawcę za proces konsultacji społecznych w sprawie ustawy.  
 
Wśród uzasadnień dla negatywnej oceny wprowadzonych zmian bardzo często pojawiały się 
komentarze o habilitacji (i trudnym do zrozumienia utrzymaniu tej instytucji) oraz wskazania na mało 
radykalne zmiany. Szczególny niepokój wśród respondentów budzi obawa upolitycznienia uczelni, 
związana z wprowadzeniem Rady Uczelni, mniejsza rola wydziałów oraz wprowadzenie profesora 
dydaktycznego, co może w niezamierzony sposób prowadzić do podziałów na „lepszych” i „gorszych”. 
W pojedynczych wypowiedziach respondenci obawiali się również  przeniesienia uprawnień  
z wydziałów na uczelnie, zmian niekorzystnych dla małych uczelni oraz wprowadzania na uczelni 
korporacyjnego stylu pracy.  
 
Spora część wypowiedzi była niezdecydowana. Respondenci często stwierdzali, że trudno im 
jednoznacznie ocenić zmiany - część oceniają pozytywnie, a cześć negatywnie.  
 
Pojawiły się też komentarze, że zmiany są nierealne do wprowadzenia i że w dużej mierze 
jakiekolwiek zmiany w polskiej nauce to kwestia długiego czasu, wymiany pokoleniowej i zmiany 
mentalności.  
Nie zabrakło wypowiedzi zaciekawionych, jakie będą konsekwencje zmian (umiarkowany optymizm) 
oraz wypowiedzi powątpiewających, że zmiany cokolwiek przyniosą (rezygnacja).  
 
Pojawiły się też dodatkowe propozycje i kierunki potrzebnych zmian. W opinii respondentów 
wskazane jest, aby uczelnie były zarządzane przez managerów, prowadziły ewaluację pracowników, 
dbały  
o jakość kształcenia oraz wzorowały się na uczelniach zagranicznych.  
 

WYBRANE KOMENTARZE O ZMIANACH PROPONOWANYCH W TZW. USTAWIE 2.0 

POZYTYWNE : 
 „dobrze, widać chęć zmian, ale czy one nadejdą...? jeżeli nie to uciekam...” (MN12); 
 „Wiele propozycji oceniam wysoko, choć wiem, że wśród kiepskich badaczek i badaczy istnieje silny 

opór wobec zmian, które mogą uderzyć właśnie w te osoby. […] Niemniej, jestem przekonany,  
że nie można przelewać z pustego w próżne i że niewiele się zmieni bez realnego zwiększenia 
nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe z budżetu państwa” (MN65);  

 „Oceniam pozytywnie. Myślę jednak, że wypracowywany kompromis jest zbyt nieśmiały. Brakuje 
bardziej zdecydowanych zmian (mobilność, konkursy stanowisk, stopnie i tytuły, sposób 
zarządzania uczelnią, rozdział środków)” (MN 67);  

 „Dobra robota! Zmiany idą w dobrym kierunku!” (MN95);  
 „Większość pomysłów uważam za słuszne. Cieszy mnie usunięcie zapisu o braku możliwości 

zatrudnienia na macierzystej uczelni. Ustawa powinna narzucić większy obowiązek organizowania 
finansowania badań na osoby z dużym doświadczeniem. Doktoranci, wzorem krajów bardziej 
rozwiniętych, powinni być zatrudniani w projektach zespołów badawczych, a nie samodzielnie 
starać się o finansowanie” (MN153);  

 
NEGATYWNE:  
 „Rada uczelni to organ niepotrzebny, generujący koszty, […] wysysanie środków, które są 

potrzebne na badania i edukację. Rada może służyć do upolitycznienia uczelni” (MN125);   
 „do fatalnych [pomysłów] zaliczam: […] zmierza do likwidacji mniejszych ośrodków naukowych i to 

bez wzrostu nakładów dla najlepszych - miejsca pracy naukowej w słabszych uczelniach znikną,  
a w lepszych nie pojawią się nowe, tylko ci, co tam pracują będą mieć więcej pieniędzy - niezależnie 
od tego czy sami są dobrymi naukowcami, czy też mają szczęście pracować tylko w lepszej uczelni 
(MN212);   
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 brak realnych zmian projakościowych w dydaktyce (zamiast wzmacniać i precyzować rolę PKA 
likwiduje się ją); zamawianie kierunków przez państwo - upolitycznienie uczelni; wzmacnianie 
uczelni prywatnych, również bardzo słabych fabryk dyplomów” (MN212);   

 „Uważam, że oZUSowanie stypendium doktoranckiego przy takiej kwocie to żart, jak również 
dodanie w tej sytuacji zakazu zatrudnienia sprawi, że będzie coraz trudniej prowadzić prawdziwe 
badania w trakcie studiów doktoranckich” (MN64);  

 „negatywnie oceniam pozostawienie habilitacji, to bywa ostatnie narzędzie „betonu”, by zatrzymać 
karierę młodych zdolnych naukowców, czasami odegrać się na nich za naukowe sukcesy, 
nowoczesne podejście do badań naukowych itp.” (MN284);  

 „Zbyt delikatne i łagodne […] mało-rewolucyjna zmiana w obszarze struktury uczelni […]. 
Habilitacja w obecnej formie jest niepotrzebna. Osoby młode (po doktoracie), wybrane w uczciwie 
zorganizowanych konkursach, stanowią siłę napędową nauki. Tymczasem nie mają one realnej 
możliwości budowania własnych zespołów […], przez co ten potencjał się ulatnia. […] niestety wiele 
młodych […] szybko „wsiąka” w dydaktykę, układy personalne lub […] się do tego nie nadaje. […]” 
(MN248);  

 
TRUDNO JEDNOZNACZNIE OCENIĆ 
  „Nie posiadam wystarczającej wiedzy do oceny, czy zaproponowane narzędzia na pewno do tego 

doprowadzą” (MN16);  
 „Wymóg tzw. mobilności w nowej ustawie, który ignoruje fakt, że naukowcy posiadają rodziny. 

Nowa ustawa wymusza destabilizację relacji rodzinnych i blokuje naukowy rozwój kobiet -  
w Polsce to one przede wszystkim zajmują się dziećmi, więc oczywistym jest, że wiele zrezygnuje  
z habilitacji, żeby móc zostać na miejscu ze swoimi dziećmi” (MN423); 

 „to krok w dobrym kierunku, ale jeszcze nie do końca. Potrzebnych będzie jeszcze z 2-3 takich 
zmian wprowadzanych co kilka lat (tak, aby środowisko naukowe w Polsce nie doznało szoku  
i poszokowej zapaści). Niestety, mimo dobrych chęci, wątpię, aby jakiekolwiek zmiany przeszły; 
będą bardzo duże opory, zwłaszcza wśród starszej kadry naukowej (po 50 r.ż., często  
z habilitacją/dożywotnią profesurą) - politykom będzie brakować  odwagi, aby te zmiany 
wprowadzić” (MN191);   

 „Są niespójne i nie zachęcające do pracy naukowej […]. Zawierają nieetyczne propozycje - 
anonimowe recenzje i oceny dorobku naukowego w procedurach awansowych. Pomieszane  
są sprawy nauki (kryterium tożsamości są dyscypliny wiedzy)  i kształcenia studentów (dowolność, 
bez konieczności powiązania z dyscyplinami wiedzy)” (MN40);  

 „Dwojako - np. unormowanie statusu doktoranta uznaję za pozytywną zmianę, jednak konieczność 
stażu zagranicznego po obronie doktoratu wydaje mi się zbyt drastyczna, przede wszystkim dla 
osób mających w kraju rodzinę” (MN58).  

 

I. WNIOSKI   
Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze wnioski ujęte w porządku celów i pytań badawczych.  
 
Głównym celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku  
z rozwojem ich kariery zawodowej oraz  dostępem i możliwością korzystania z narzędzi wspierania 
rozwoju zawodowej kariery naukowej na poziomie krajowym i międzynarodowym, zarówno  
w sektorze akademickim jak i nie-akademickim.  
Cele szczegółowe:  
1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z zapewnianiem dostępu do 

narzędzi i korzystaniem z narzędzi wspierających rozwój zawodowej kariery naukowej.  
1. Diagnoza mocnych stron dostępnych narzędzi, w opinii młodych naukowców, z perspektywy 

wspierania rozwoju kariery w sektorze akademickim i nieakademickim, na rynku krajowym  
i międzynarodowym;  

2. Diagnoza słabych stron dostępnych narzędzi, w opinii młodych naukowców, z perspektywy 
wspierania rozwoju kariery w sektorze akademickim i nieakademickim, na rynku krajowym  
i międzynarodowym;  
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3. Identyfikacja możliwych usprawnień w zakresie korzystania z narzędzi, w opinii młodych 
naukowców, z perspektywy wspierania rozwoju kariery. 

2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z kształceniem kompetencji 
społecznych wspierających rozwój zawodowej kariery naukowej.  
1. Diagnoza mocnych stron stosowanych form kształcenia kompetencji społecznych z perspektywy 

wspierania rozwoju kariery w sektorze akademickim i nieakademickim, na rynku krajowym  
i międzynarodowym;  

2. Diagnoza słabych stron stosowanych form kształcenia kompetencji społecznych z perspektywy 
wspierania rozwoju kariery w sektorze akademickim i nieakademickim, na rynku krajowym  
i międzynarodowym;  

3. Identyfikacja możliwych usprawnień w zakresie stosowanych form kształcenia kompetencji 
społecznych z perspektywy wspierania rozwoju kariery.  

 

CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW  

W badaniu wzięło udział 477 respondentów,  
z czego blisko 84% to młodzi naukowcy,  
a spośród wszystkich respondentów 
większość to kobiety (52,8%).  
 
W badaniach wzięło udział blisko 
dwukrotnie więcej młodych naukowców 
niż zakładano oraz kilkakrotnie więcej 
ekspertów niż zakładano. Liczebność 
zwrotu wskazuje na wysokie 
zainteresowanie podejmowanym tematem 
oraz chęć podzielenia się swoją opinią. 
Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony, 
iż przygotowane narzędzie badawcze było 
długie i precyzyjne, a przez to dość 
czasochłonne  
w wypełnieniu. Spory zwrot w pytaniach 
otwartych również wskazuje na istotne 
zaangażowanie respondentów w temat. 
Spośród wszystkich respondentów (n=477) 
aż 422, czyli 88% próby, zdecydowało 
się podzielić swoją opinią  
w pytaniach otwartych. Łącznie  
w wypowiedziach otwartych użyto 
10226 unikatowych form wyrazowych, 
co w sumie dało ponad 90989 słów.  
 
Najliczniej reprezentowaną grupę stanowili respondenci ze 
stopniem magistra inżyniera (30,6%) i magistra (29,4%). Jedna trzecia wszystkich badanych to łącznie 
doktorzy (18,7%) i doktorzy habilitowani (12,2%). Wśród respondentów najliczniej reprezentowane 
były szkoły wyższe (uniwersytety, politechniki) - 73,6% oraz instytuty badawcze - 24,5%. Opisując 
charakter pracy, respondenci najczęściej wskazywali na obszar prac naukowych i badawczych (90,4% 
wskazań) oraz obszar dydaktyki (53% wszystkich wskazań). Porównując obecną pracę z wymarzoną 
pracą respondenci wyraźnie różnicują osiągane zarobki czy możliwości rozwoju (por. Rysunek 10).  
 

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE  ROZWÓJ KARIERY NAUKOWEJ 

Działania podejmowane przez młodych naukowców. Do najczęściej wskazywanych działań na 
rzecz rozwoju swojej kariery należało poszukiwanie informacji nt. grantów, konkursów i stypendiów 
(87,7%), wyjazdy zagraniczne (79,7%) oraz ubieganie się o grant krajowy (78,7%). Zdecydowanie 
najrzadziej wskazywano działania zagraniczne: ubieganie się o grant (35,8%) oraz składanie aplikacji  
o pracę (25,6%). Młodzi naukowcy w działaniach na rzecz swojego rozwoju korzystają głównie  

Źródło: opracowanie własne  DBA CZIiTT PW  
 

RYSUNEK 5: PODSUMOWANIE OPINII RESPONDENTÓW NT. 

OBECNEJ I WYMARZONEJ PRACY  
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z pomocy wyłącznie własnych instytucji (37,6%). W drugiej kolejności jest to połączenie wsparcia ze 
strony własnej instytucji oraz innego podmiotu (17,8%). Warto zauważyć, że co trzeci młody 
naukowiec realizował takie działania wyłącznie we własnym zakresie (31,6%). 
 
W ocenie respondentów zdecydowanie najbardziej efektywnymi narzędziami wspierającymi 
rozwój kariery młodego naukowca są wyjazdy oraz staże zagraniczne w sektorze akademickim. 
Inne przydatne narzędzia to: networking, szkolenia i warsztaty z zakresu tematyki badawczej oraz 
staże zagraniczne w sektorze nieakademickim. Według badanych zdecydowanie najmniej 
przydatnymi pod tym względem są działania samorządu,  seminaria doktoranckie oraz  działania kół 
naukowych. Według 2 na 3 (65,4%) respondentów powyższe narzędzia można poprawić. 
 
Badani poproszeni o uszeregowanie obszarów tematycznych pod względem użyteczności  
z perspektywy rozwoju kariery młodego naukowca uznali za najbardziej użyteczne: wyjazdy 
zagraniczne, włączanie do istniejących zespołów badawczych oraz rozwój kompetencji badawczych. 
Wśród użytecznych znalazły się granty międzynarodowe i krajowe. W opinii respondentów najmniej 
użytecznym obszarem rozwoju są: aplikowanie o pracę w kraju oraz szukanie informacji nt. ofert 
pracy.  
 
Sieć EURAXESS. Blisko połowa młodych naukowców zna portal EURAXESS (49,1%), ale niewiele 
ponad 40% respondentów z grona młodych naukowców korzysta z portalu. Co więcej, kobiety 
zdecydowanie częściej słyszały o portalu (60,0%) niż mężczyźni (35,6%). Wśród osób, które 
korzystały z portalu zdecydowanie najlepiej ocenianym aspektem portalu jest dostęp do informacji  
o ofertach pracy, dla którego łączny udział ocen pozytywnych (raczej i raczej dobrze) wyniosła 74,4%. 
Najgorzej oceniono dostęp do informacji na temat kwestii prawno-administracyjnych obowiązujących 
w danym kraju (13,4% ocen „słabo”). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że funkcjonalności inne niż 
dostęp do informacji o ofertach pracy były dla respondentów trudne do ocenienia. 
 
Ustawa 2.0. Połowa respondentów wskazała na znajomość założeń proponowanych w Ustawie 2.0 
(51,6%). Szczegółowa analiza pokazała, że eksperci wykazali się większą wiedzą niż młodzi naukowcy. 
Ponad połowa młodych naukowców nie zna założeń proponowanych w ustawie, natomiast  
w przypadku ekspertów jest to blisko 1/3. Wypowiedzi respondentów nie pozwalają jednak na 
jednoznaczną ocenę proponowanych zmian. Zarówno eksperci, jak i młodzi naukowcy często 
wymieniali konkretne przykłady zmian, oceniając część pozytywnie, a część negatywnie. Na podstawie 
udzielonych odpowiedzi można ocenić, że cieszy ich wprowadzenie porządku w studia doktorantów, 
równocześnie nie potrafią zrozumieć utrzymywania habilitacji, a wprowadzenie rady uczelni stwarza 
według nich niepokojące możliwości nadużyć.  
 

ROZWÓJ KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY AKADEMICKIEJ  

Rozważanie pracy w sektorze akademickim: Aż 77,7% młodych naukowców rozważa podjęcie 
pracy w sektorze akademickim na rynku krajowym. Aż 65,4 % rozważa pracę w sektorze akademickim 
na rynku międzynarodowym. Młodzi naukowcy są gotowi do podjęcia pracy za granicą pod względem 
przygotowania językowego oraz merytorycznego.  
 
Bariery w rozwoju kariery młodych naukowców na rynku krajowym: mała liczba ofert pracy  
w sektorze akademickim; konieczność porzucenia pracy naukowej (np. doktoratu) na rzecz innych 
obowiązków zawodowych; niski procent sukcesu w pozyskiwaniu grantów i stypendiów; brak 
wsparcia ze strony instytucji z zakresu przygotowania aplikacji grantowych, stypendialnych, 
konkursowych, a także niedostateczna rzetelność konkursów o pracę w instytucjach. Dodatkowo 
respondenci najczęściej wskazywali na niskie zarobki oraz czasowe umowy o pracę uniemożliwiające 
stabilizację, a także na organizację i warunki pracy na uczelni (m.in. podejście kadry do młodych 
naukowców, biurokratyzację uczelni). Młodzi naukowcy wskazują również na trudności w realizacji 
studiów doktoranckich przy jednoczesnej pracy naukowej i obciążeniu dydaktyką oraz trudnościach  
w zakładaniu rodziny (próba pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych). Mimo utrudnień, 
młodzi naukowcy wskazywali, że bardzo chcieliby pracować w kraju, gdyby mieli do tego odpowiednie 
warunki.  
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Bariery w rozwoju kariery młodych naukowców na rynku międzynarodowym: niski procent 
sukcesu w pozyskiwaniu grantów i stypendiów; konieczność porzucenia pracy naukowej  
(np. doktoratu) na rzecz innych obowiązków zawodowych oraz brak wsparcia ze strony instytucji  
z zakresu przygotowania aplikacji grantowych, stypendialnych, konkursowych. 
 

ROZWÓJ KARIERY WE WSPÓŁPRACY Z KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM SEKTOREM 

NIEAKADEMICKIM  

Korzyści współpracy międzysektorowej. Zarówno większość młodych naukowców, jak i ekspertów 
dostrzega korzyści płynące ze współpracy sektora akademickiego i nieakademickiego. Warto jednak 
odnotować, że młodzi naukowcy nieco częściej zwracają uwagę na korzyści (87,7%) niż eksperci 
(75,6%). W wypowiedziach respondentów największą korzyścią wynikającą ze współpracy sektora 
akademickiego i nieakademickiego jest rozwiązywanie praktycznych problemów oraz obustronny 
rozwój nauki i biznesu. Młodzi naukowcy i eksperci widzą korzyści we współpracy ze względu na 
możliwość dodatkowego finansowania badań, komercjalizacji i realizacji projektów wdrożeniowych, 
umożliwiających łączenie doświadczeń praktyków i teoretyków.  
 
Rozważanie pracy w sektorze nieakademickim. Większość młodych naukowców rozważa pracę  
w sektorze nieakademickim w kraju (blisko 73%). Mniej niż połowa młodych naukowców rozważa 
pracę w sektorze nieakademickim na rynku międzynarodowym (47,2%). Wśród respondentów to 
raczej eksperci wyrażają większą gotowość do podjęcia pracy w sektorze nieakademickim: 
16,7% ekspertów wyraża gotowość w dużym stopniu, podczas gdy ten sam stopień gotowości wśród 
młodych naukowców wyraża jedynie 8% badanych. Łatwo dostrzec, że młodzi naukowcy wykazują 
częściej gotowość do pracy w sektorze nieakademickim w bardzo małym i małym stopniu (łącznie 
40,6%) niż eksperci (32,7%). Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli eksperci oceniają się jako 
niegotowych, to wybierają skrajną odpowiedź „w bardzo małym stopniu” (12,8%), co wyraźnie różni 
się od odsetka tej odpowiedzi wśród młodych naukowców (5,5%). 
 
Utrudnienia we współpracy międzysektorowej w kraju. Największym utrudnieniem wpływającym 
na odnalezienie się młodych naukowców na krajowym rynku pracy w sektorze nieakademickim jest 
trudność w odnalezieniu pracy spełniającej wymagania młodych naukowców. Innymi ważnymi 
utrudnieniami są: brak zachęt do podejmowania własnych przedsięwzięć biznesowych oraz 
nieadekwatność posiadanego doświadczenia względem wymaganego w pracy w sektorze 
nieakademickim. Zdecydowanie najmniejszym utrudnieniem według ankietowanych jest obawa przed 
utratą prestiżu wynikającego z zawodu naukowca. Przechodzenie między sektorami jest utrudnione ze 
względu na przekonania  akademików, że praca z sektorem akademickim to „porzucenie nauki” oraz 
fakt, że naukowcom trudno powrócić do nauki po przerwie.  
 
Utrudnienia we współpracy międzysektorowej za granicą. Największym utrudnieniem 
wpływającym na odnalezienie się młodych naukowców na międzynarodowym rynku pracy w sektorze 
nieakademickim jest nieadekwatność posiadanego doświadczenia względem wymaganego w pracy  
w sektorze nieakademickim. Innymi ważnymi utrudnieniami są: trudność w odnalezieniu pracy 
spełniającej wymagania młodych naukowców oraz nieznajomość warunków pracy w sektorze 
nieakademickim. Zdecydowanie najmniejszymi utrudnieniami są: obawa przed utratą prestiżu 
wynikającego z zawodu naukowca oraz postrzeganie na uczelni roli naukowca i dydaktyka jako 
sprzecznej z prowadzeniem biznesu. 
 
Około połowa badanych (51,4%) spotkała się z przekonaniami lub opiniami mogącymi mieć wpływ 
na podejmowanie pracy przez młodych naukowców. 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KARIERY W OBU SEKTORACH  

W opinii respondentów kompetencje szczególnie istotne z perspektywy sektora akademickiego to 
analityczne myślenie i wiedza specjalistyczna, a także zestaw kompetencji powiązanych z dydaktyką  
i rozwojem naukowym: umiejętność przyswajania wiedzy, przekazywania wiedzy, wystąpienia 
publiczne, język obcy i nastawienie na ciągły rozwój kompetencji.  
 
Zarówno w przypadku pracy na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, a także sektora 
nieakademickiego – wiedza pozatechniczna oceniona jest jako jedna z najmniej istotnych kompetencji.  
 
W opinii respondentów kompetencje szczególnie istotne z perspektywy sektora nieakademickiego to 
głównie umiejętność: pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, posługiwania się językiem obcym  
i zarządzania sobą w czasie. Respondenci wskazują również na umiejętność stosowania 
specjalistycznych narzędzi i analityczne myślenie, ale także na: otwartość na zmiany i zdolność 
zarządzania zespołem.  
 
Jako najmniej istotne kompetencje w pracy w sektorze nieakademickim postrzegane są: wiedza 
pozatechniczna, ale też, co ciekawe, wiedza specjalistyczna związana z kierunkiem studiów – jest to  
o tyle ciekawe, że w sektorze akademickim kompetencja ta była na drugim miejscu.  
 
Największa niezgodność między sektorami dotyczy umiejętności przekazywania wiedzy i posiadania 
wiedzy specjalistycznej (potrzebnych raczej w sektorze akademickim) oraz umiejętności pracy  
w zespole (potrzebnych raczej w sektorze nieakademickim).  Największa zgodność wystąpiła dla 
nastawienia na ciągły rozwój (średnia ocena 4,94 oraz 5,03 w sektorze akademickim  
i nieakademickim, odpowiednio). 
 
W przypadku większości kompetencji średnie oceny młodych naukowców i ekspertów nie różniły 
się znacząco w obrębie danego sektora. Największe zróżnicowanie wystąpiło dla posługiwania się 
językiem obcym (różnica w obrębie sektora akademickiego) oraz oceny umiejętności przyswajania 
wiedzy (różnica w obrębie sektora nieakademickiego). 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KARIERY NA RYNKU KRAJOWYM  

I MIĘDZYNARODOWYM  

W opinii ekspertów i młodych naukowców kompetencje szczególnie istotne z perspektywy rynku 
krajowego to przede wszystkim analityczne myślenie oraz umiejętność przyswajania wiedzy. Jako 
najmniej istotne w pracy w kraju postrzegane są: wiedza pozatechniczna związana z zagadnieniami 
ekonomiczno-społecznymi i umiejętność współpracy w środowisku międzykulturowym. 
 
W opinii ekspertów i młodych naukowców kompetencje szczególnie istotne z perspektywy rynku 
międzynarodowego to głównie posługiwanie się językiem obcym, analityczne myślenie oraz 
umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych. Również w pracy na rynku 
międzynarodowym jako najmniej istotna kompetencja postrzegana jest wiedza pozatechniczna 
związana z zagadnieniami ekonomiczno-społecznymi.  
 
Największa niezgodność dotyczy umiejętności współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych 
(średnia wyższa ocena na rynku międzynarodowym), natomiast największa zgodność dotyczy 
umiejętności radzenia sobie ze stresem (potrzebnej w pracy w kraju, jak i za granicą). 
 
W przypadku większości kompetencji średnie oceny młodych naukowców i ekspertów nie różniły 
się znacząco w obrębie danego rynku. Największe zróżnicowanie wystąpiło w przypadku 
posługiwania się językiem obcym (różnica w obrębie rynku krajowego) oraz wiedzy specjalistycznej 
związanej z kierunkiem studiów/tematem pracy doktorskiej (różnica w obrębie rynku 
międzynarodowego). 
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KOMENTARZ O EMOCJACH  

 

Gdyby chcieć podsumować wypowiedzi stylem emocjonalnym wspólnym dla większości 
respondentów, należałoby pisać elegancko, merytorycznie i... kąśliwie. Należałoby napisać, że młodym 
naukowcom marzą się same luksusy: pewność zatrudnienia, godne wynagrodzenie, przejrzyste 
warunki pracy i jeszcze do tego wszystkiego chcieliby mieć (i utrzymać) rodzinę.  
 
Przeciwwagą gorzkich słów są jednak niezwykle szczere i ujmujące w swojej prostocie konstatacje: 
„chcę pracować w kraju”, „chciałbym rozwijać polską naukę”, „ta praca jest moim marzeniem”. 
Pasja do nauki oraz przywiązanie do kraju to solidny fundament, na którym można budować.  
Wśród respondentów są pasjonaci, którzy kochają swoją pracę i wizjonerzy, którzy chcą osiągać 
wielkie rzeczy w Polsce. Nie chcą wyjeżdżać na więcej niż na staż, bo tu widzą swój (naukowy) dom. 
Niestety, część z nich przygniotło uczucie rezygnacji, a zdania „nie chcę, ale muszę” definiują ich trudne 
naukowe związki. Co jest najtrudniejsze? Niepewność zatrudnienia, niskie zarobki, niesamodzielność 
w realizacji grantów, obciążenie biurokracją, obciążenie czasowe.  
 
Z wypowiedzi respondentów wynika, że są świadomi, że nauka jako pasja jest i będzie czasochłonna,  
a elastyczne godziny pracy naukowca mają swoje wady i zalety. Gotowi do poświęceń w tym 
wymiarze, wskazują głównie na nieadekwatność wynagrodzenia do ciężkiej pracy. Wymieniane 
jednym tchem: niskie zarobki, niepewność jutra, nadmiar pracy „okołonaukowej”, niesamodzielność 
finansowa, trudność w pogodzeniu (rozpoczęciu) życia rodzinnego, pokazują, że respondenci 
diagnozują rozczarowanie na każdym z obszarów rozwoju życiowego, zarówno zawodowego, jak  
i prywatnego.  
W konsekwencji, spora część respondentów rozważa zmiany: jedni - zmianę zawodu, inni - zmianę 
kraju, a pojedyncze osoby z wielokrotnym wykrzyknikiem deklarują, że już nigdy nie wrócą do pracy 
naukowej.  

II. METODYKA 
CEL BADANIA I POPULACJA 

Badanie, z wykorzystaniem własnej infrastruktury, zostało zrealizowane przez Dział Badań i Analiz 
CZIiTT PW dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Instytucie 
Podstawowych Problemów Techniki PAN na podstawie Umowy nr 6/DBA/2017 w okresie 
05.10.2017-15.12.2017.  
 

Głównym celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku  
z rozwojem ich kariery zawodowej oraz dostępem i możliwością korzystania z narzędzi wspierania 
rozwoju zawodowej kariery naukowej na poziomie krajowym i międzynarodowym, zarówno  
w sektorze akademickim, jak i nieakademickim. 
 
Cele szczegółowe:  
1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z zapewnianiem dostępu do 
narzędzi oraz    korzystaniem z narzędzi wspierających rozwój zawodowej kariery naukowej:  
 Diagnoza mocnych stron dostępnych narzędzi, w opinii młodych naukowców, z perspektywy 

wspierania rozwoju kariery: (i) w sektorze akademickim i nieakademickim, (ii) na rynku 
krajowym i międzynarodowym;  

 Diagnoza słabych stron dostępnych narzędzi, w opinii młodych naukowców, z perspektywy 
wspierania rozwoju kariery: (i) w sektorze akademickim i nieakademickim, (ii) na rynku 
krajowym i międzynarodowym;  
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 Identyfikacja możliwych usprawnień w zakresie korzystania z narzędzi, w opinii młodych 
naukowców, z perspektywy wspierania rozwoju kariery: (i) w sektorze akademickim  
i nieakademickim, (ii) na rynku krajowym i międzynarodowym.  

 

2.   Diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z kształceniem kompetencji 
społecznych   wspierających rozwój zawodowej kariery naukowej:  
 Diagnoza mocnych stron stosowanych form kształcenia kompetencji społecznych z perspektywy 

wspierania rozwoju kariery: (i) w sektorze akademickim i nieakademickim, (ii) na rynku 
krajowym i międzynarodowym;  

 Diagnoza słabych stron stosowanych form kształcenia kompetencji społecznych z perspektywy 
wspierania rozwoju kariery: (i) w sektorze akademickim i nieakademickim, (ii) na rynku 
krajowym i międzynarodowym;  

 Identyfikacja możliwych usprawnień w zakresie stosowanych form kształcenia kompetencji 
społecznych z perspektywy wspierania rozwoju kariery: (i) w sektorze akademickim  
i nieakademickim, (ii) na rynku krajowym i międzynarodowym.  

POPULACJA I PRÓBA  

Populację w badaniach stanowią:  
 młodzi naukowcy (zgodnie z powyżej przyjętą definicją) oraz osoby posiadające status doktoranta 

lub doktorantki;  
 eksperci, tj. pracodawcy i reprezentanci podmiotów działających na rzecz wspierania rozwoju 

młodych naukowców.  

Próbę w badaniach stanowią: 
 młodzi naukowcy, np. osoby posiadające status doktoranta lub doktorantki korzystający z oferty 

sieci KPK, w tym ujęci w bazach kontaktowych sieci KPK oraz osoby uczestniczące  
w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu PL-ERADays oraz inni naukowcy, do których 
trafiła informacją przez instytucje współpracujące z siecią KPK;  

 eksperci, np. pracodawcy i reprezentanci podmiotów działających na rzecz wspierania rozwoju 
młodych naukowców korzystający z oferty sieci KPK, ujęci w bazie kontaktowej sieci KPK oraz 
osoby prowadzące szkolenia w ramach projektu PL-ERADay, a także inni eksperci, do których 
trafiła informacja przez instytucje współpracujące z siecią KPK.  

 
TABELA 7: PRÓBA I METODYKA BADAWCZA.  

Populacja  Metoda 
badawcza  

Dobór próby  Optymalna 
liczebność 

próby  

ZREALIZOWANA 
LICZEBNOŚĆ 

PRÓBY   

Technika  Narzędzie  

Młodzi 
naukowcy  

Ilościowa z 
elementami 

jakościowymi  

dobór 
okolicznościowy

5
  

200 399 Sondaż 
  

Kwestionariusz 
on-line typu 

CAWI (Computer-
Assisted Web 

Interview)  
Eksperci  10 78 

 

DEFINICJE 

Młody naukowiec rozumiany jest zgodnie z nowym brzmieniem definicji w ustawie o zasadach 
finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r., gdzie Młody Naukowiec oznacza „osobę prowadzącą 
działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na 
naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 
wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała 
zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym 
spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to może się ubiegać o środki finansowe na 

                                                           
5 Próba okolicznościowa rozumiana jako nielosowy schemat doboru próby, w której kluczową rolę odgrywa kryterium 
dostępności respondentów. Por. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001: Metody badawcze w naukach społecznych. 
Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s.198.  
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naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach 
albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie 
przekroczyć dwóch lat”6.  
 
Doktorant, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27.07.2005 r., Dz.U. 2005 nr 164 
poz. 1365, to uczestnik studiów doktoranckich (Art. 2.18l)7.  
 
Podział na sektor akademicki i nieakademicki jest konsekwencją terminologii stosowanej 
w projektach badawczych UE, zdefiniowanej szczegółowo w MSCA w ramach programu Horyzontu 
20208, gdzie:  
 sektor akademicki oznacza publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, publiczne i prywatne 

instytuty badawcze, instytucje badawcze non-profit, których podstawową misją jest prowadzenie 
badań oraz międzynarodowe organizacje o znaczeniu europejskim, zgodnie z definicją w art. 2.1 
ust. 12 rozporządzenia nr 1290/2013 dot. Horyzontu 2020; 

 sektor nieakademicki oznacza podmioty społeczno-gospodarcze nieujęte w sektorze 
akademickim  
i spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu o udziale w programie Horyzont 2020  
nr 1290/2013, czyli np. organizacje branżowe i przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego (pozarządowe, charytatywne, fundacje itp.), instytucje 
kultury, muzea, szpitale, organizacje międzynarodowe.  

 

Termin kompetencja w ujęciu słownikowym9 oznacza (w drugim znaczeniu) „zakres czyjejś wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia”. Podział ten odzwierciedla stosowaną w ocenie akredytacyjnej 
jednostek szkolnictwa wyższego terminologię, gdzie jako składowe efektów kształcenia, wyróżnia się 
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (por. definicja w Ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym, „18c efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia”). Warto 
mieć na uwadze zależności definicyjnie między kompetencjami społecznymi i tzw. umiejętnościami 
miękkimi (będącymi częścią kompetencji społecznych).  
 
Umiejętności miękkie to fraza pochodząca z języka angielskiego, którą można zdefiniować jako 
„zdolności i umiejętności pracownika niezwiązane bezpośrednio z charakterem wykonywanej pracy, 
ale umożliwiające mu samoorganizację, efektywne wykorzystanie czasu pracy i współpracę z innymi 
osobami w firmie”. Z perspektywy tematyki badawczej istotne są umiejętności umożliwiające 
sieciowanie (i budowanie naukowej sieci kontaktów), np. autoprezentacja i łatwość nawiązywania 
kontaktów i opowiadania o swoich badaniach, ale też kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem, 
zdolność szukania partnerów do badań, gotowość do adaptacji w innym sektorze, a nawet 
autopromocja, np. w mediach społecznościowych.  
 

PROCES BADAWCZY 

PRZEBIEG PROCESU BADAWCZEGO 

Porządek prac badawczych obejmował konsultację założeń merytorycznych dot. badania z KPK PB UE, 
opracowanie, budowę i testy narzędzia (kwestionariusz on-line) przez instytucje realizujące Projekt 
Naukowiec. Warunkiem skuteczności badania było dotarcie do respondentów (w tym wysyłanie 
monitów) czym zajęli się pracownicy Sieci KPK wysyłając informacje poprzez swoje bazy kontaktów 
oraz media społecznościowe. Wykonawca badania również opublikował odpowiednie informacje. 
Odnośnik (link) do kwestionariusza był opublikowany na głównej stronie projektu (Portal EURAXESS) 

                                                           
6 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 
7 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 
8  [j. angielski]  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq- 653.html, dostęp: 
21.07.2017 
9 Por. Słownik Języka Polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/kompetencja;2564077, dostęp: 17.07.2017.  

Por. Wielki Słownik Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN, Por. http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=57751, dostęp: 

17.07.2017. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-
https://sjp.pwn.pl/sjp/kompetencja;2564077
https://www.ijp-pan.krakow.pl/
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oraz stronach regionalnych partnerów. Aby wypełnić ankietę użytkownik mógł kliknąć na odnośnik 

udostępniony na stronie projektu, przez co był automatycznie przeniesiony do systemu ankietowego.  
Sondaż był dostępny od 23 października do 20 listopada 2017r. 

TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE  

Do gromadzenia danych zastosowano metodę CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), czyli 
sondaż realizowany z wykorzystaniem zamieszczonych on-line standaryzowanych kwestionariuszy 
ankiety do samodzielnego wypełniania przez respondenta. Ze względu na ilościowy charakter badania, 
w kwestionariuszu dominowały pytania zamknięte z predefiniowaną kafeterią odpowiedzi lub pół-
otwarte, poszerzone o możliwość wpisania zindywidualizowanej opinii. Wypowiedzi respondentów 
były zapisywane w bazie programu ankietowego, a na potrzeby analizy – eksportowane do programu 
statystycznego. Do badania CAWI wykorzystano aplikację internetową Lime Survey. 
 
Efektywność techniki badawczej wiąże się z wygodą jej stosowania zarówno po stronie badacza, jak  
i respondenta (dotarcie do dużej liczby respondentów, dostosowanie narzędzia do konkretnych 
warstw w próbie oraz eksport zakodowanych już danych do programów statystycznych; w przypadku 
respondenta ważna jest możliwość wypełnienia kwestionariusza w dowolnym momencie, przerwanie 
wypełniania i powrót w późniejszym czasie).  

PYTANIA BADAWCZE 
TABELA 8: CELE A PYTANIA BADAWCZE  
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OPIS PROCESU ANALIZY PYTAŃ OTWARTYCH 

Podstawę teoretyczną prac badawczych stanowiły teoria ugruntowana oraz praktyki analityczne 
związane z analizą tekstu i analizą treści10 . W pracy badawczej wykorzystano program do 
komputerowej analizy danych jakościowych Atlas.ti. Proces badawczy oparty na indukcyjnych 
założeniach teorii ugruntowanej, obejmował porządkowanie i analizę danych z wykorzystaniem 
otwartego klucza kodowego, budowanego w miarę zapoznawania się z materiałem. Kategorie ogólne 
wykorzystywane do opisania materiału powstały w oparciu o metodę ciągłego porównywania wielu 
przypadków i szczegółowego kodowania otwartego analizowanego materiału. W kolejnym kroku 
klucz kodowy został zweryfikowany z pytaniami badawczymi, dzięki czemu możliwe było 
doprecyzowanie problemów szczegółowych w oparciu o dane.  
 
Następnie kod został „wyczyszczony”, tj. uporządkowano kody w sposób możliwie najbardziej 
użyteczny do analizy materiału (eliminacja duplikatów, łączenie kodów o podobnym znaczeniu, 
grupowanie do szerszych kategorii (zwanymi dalej: „rodziną kodów”)). W kolejnym kroku 
przeprowadzono analizę porównawczą i interpretację danych. Ze względu na wyczerpanie klucza  
(tj. nie pojawiały się już nowe wątki w wypowiedziach respondentów), pogłębionej analizie poddano 
390 wypowiedzi z wszystkich 422 wypowiedzi otwartych, co stanowi 92% wszystkich odpowiedzi 
udzielonych w pytaniach otwartych. 
 

RYSUNEK 6: KODOWANIE MATERIAŁU BADAWCZEGO – FRAGMENT PROCESU.  

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIITT P . 

Klucz kodowy stanowił podstawowe narzędzie opisu próby badawczej. Budowany indukcyjnie, 
w oparciu o dane, odzwierciedla ich porządek, główne motywy, zawartość szczegółową. Warto 
odnotować, że szereg drobnych wątków w danych rodzinach znaczeniowych, pozostał celowo 
odrębny wobec ogólniejszych kodów. Miało to na celu wychwycenie oryginalnych, indywidualnych 
przypadków.  
Przykładowo, dla respondentów specyficznie istotne były problemy związane z pogodzeniem 
obowiązków rodzinnych z pracą na uczelni. Wskazywali, że „trudno założyć rodzinę”, „trudno 
pogodzić obowiązki rodzinne”. Kody te osiągnęły relatywnie sporą liczebność, ponieważ są na tyle 
ogólne, że obejmują swoim znaczeniem szeroki katalog problemów. Osobno zdecydowano się zostawić 
kod: „urodzenie dziecka to komplikacja”, „trudno przeprowadzić się z rodziną” czy „ułatwić wyjazdy 
badawcze z rodziną”, ponieważ każdy z nich wyróżniał się na tle wszystkich wypowiedzi i, mimo małej 
liczebności, wskazuje na trzy odrębne problemy w ogólnej kategorii „problemów rodzinnych”, 
akcentując na konkretne problemy związane z: 
• okresem urodzenia dziecka (np. utrudnienia w realizacji badań w trakcie trwania grantu);  
• niską mobilnością naukowców związaną z trudną do realizacji długoterminową i zagraniczną 

przeprowadzką z całą rodziną, kiedy każdy członek rodziny ma swój świat zakorzeniony w danym 
miejscu;  

• niską mobilnością naukowców związaną z trudnym do realizacji krótkoterminowym wyjazdem 
badawczym, ponieważ mając małe dziecko nie można wyjechać wraz z nim itp.  

                                                           
10  Charmaz 2009: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.  
Gibbs 2011: Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  
Lisowska-Magdziarz M., 2004: Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet 
Jagielloński. 
Niedbalski J., 2012: Wywiad swobodny. W: Konecki K., Chomczyński P., 2012: Słownik socjologii jakościowej. 
Warszawa: Wyd. Difin. 
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Takie rzadkie, bardzo rzadkie czy pojedyncze przypadki posiadają istotną wartość poznawczą.  
Mimo że nie można wnioskować na ich podstawie na całą populację, pozwalają dowiedzieć się, jakie 
zjawiska mogą mieć miejsce w indywidualnej skali.  
 
Komentarz do udzielonych odpowiedzi 
W kwestionariuszu zawarto ponad 10 otwartych i półotwartych pytań. Spośród wszystkich 
respondentów (n=477) 422, czyli 88% próby, zdecydowało się podzielić swoją opinią  
w pytaniach otwartych. Łącznie w wypowiedziach otwartych użyto 10224 unikatowych form 
wyrazowych, co w sumie dało ponad 90984 słów. Tak duży zwrot oraz jego jakość jest na tyle 
wyjątkowy, że zasługuje na słowo komentarza.  
 
Po pierwsze, zaprojektowany kwestionariusz był dość długi i przy sprawnym wypełnieniu pytań 
zamkniętych i skrótowym wypełnieniu pytań otwartych mógł zająć od 10 do 15 minut. Udzielone 
wypowiedzi różnicowały się od równoważników zdań przez listy z wypunktowaniem najważniejszych 
zagadnień po ustrukturyzowane narracje z nakreśleniem hipotez, przytoczeniem argumentacji  
i wnioskowaniem. Niektóre przypadki rozbudowanych wypowiedzi pozwalają szacować,  
że w wypełnienie ankiety można było zainwestować aż około 40 minut. Pozwala to wnioskować,  
iż respondenci potraktowali temat oraz badanie niezwykle poważnie.  
 
Po drugie, praktyka pokazała, że udzielając odpowiedzi w pierwszym pytaniu otwartym, respondent 
konsekwentnie udzielał odpowiedzi w kolejnych pytaniach otwartych. Co więcej, nie dostrzeżono 
„wypalania się” respondentów, tj. większych wypowiedzi na początku i coraz bardziej skrótowych  
w dalszych częściach – styl pisania i obszerność wypowiedzi był najczęściej konsekwentny  
w wszystkich pytaniach kwestionariusza danego respondenta (osoby „wylewne” pozostawały takie do 
ostatniego pytania, osoby piszące równoważnikami zdań najczęściej konsekwentnie pisały tak we 
wszystkich pytaniach).  
 
Wszystkie cytaty z wypowiedzi respondentów zostały przytoczone w treści raportu z uwzględnieniem 
nawiasu […] w miejsce poczynionych skrótów. Oznaczenia po każdym cytacie, jak np. (MN01) lub 
(E01) odnoszą się do kodu respondenta, będącego odpowiednio młodym naukowcem lub 
ekspertem.  
 
Przytaczane cytaty są przykładami na zobrazowanie stawianych tez – z powodu ogromu materiału 
badawczego nie przytaczano wszystkich przypadków.  
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