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Nota metodologiczna 
 

Badanie metodą zogniskowanego wywiadu grupowego zrealizowano w dniu 18 

października 2011 roku. W spotkaniu fokusowym uczestniczyło siedmiu pracowników 

naukowych i naukowo – dydaktycznych, którzy brali udział  w stażach organizowanych 

w ramach projektów z Poddziałania 8.2.1 („Przedsiębiorczość akademicka – sktueczny 

transfer wiedzy 2”, „Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy 3” oraz 

„Promocja i rozwój aplikacyjności prac naukowych".  

 

Podstawowe problemy pracy naukowca 
 

 Obciążenie dydaktyczne oraz w wielu przypadkach administracyjne – 

spowodowane zatrudnianiem młodych naukowców na etatach nie związanych z 

badaniami czy nawet dydaktyką  

  W  porównaniu do minionego ustroju zmiana podejścia do pieniędzy, zmiana 

podejścia do nauki – tutaj także większe znaczenie praw autorskich -  kiedyś nie 

było takiej świadomości  

 Wysokie, wygórowane wymagania w zakresie samodzielności pozyskiwania 

środków na własną działalność naukową i badawczą 

 Finansowanie badań i prac naukowych głownie ze źródeł zewnętrznych, grantów 

i projektów  

„ dzisiejszy naukowiec musi być biznesmenem, musi pozyskiwać środki finansowe na swoje 

badania, dużej mierze musi umieć oprzeć swoje badania tylko i wyłącznie na projektach 

finansowanych z zewnątrz ” S7 

„aby prowadzić badania na europejskim poziomie, musi sam zadbać o wszystko, nikt mu 

dziś nie  sprawi wyposażonej  pracowni  czy laboratorium musi starać się to pozyskać z 

tych finansowych grantów”  

„wymaga się od dzisiejszych naukowców, aby był praktyczny, realizował wdrożenia, aby 

był …szumna nazwa  innowacyjny , aby mógł tez budować swoje badania, warsztat swojej 

pracy z zewnętrznych źródeł finansowania” s7 

 Znaczącym problemem w opinii badanych jest konieczność prowadzenia przez 

młodych naukowców badań aplikacyjnych, każde działanie, Projekt badawczy czy 

praca naukowa poddawana jest presji kryteriów aplikacyjności co skutkuje 

zaniedbywaniem badań podstawowych, istotnych dla rozwoju nauki: „dziś 

wszystko musi być aplikacyjne”;  

 Aplikacyjność staje się kryterium finansowania badań, jeśli badania nie są 

wdrożeniowe, co trzeba udokumentować na etapie wnioskowania o 

finansowanie, szanse na pozyskanie grantu są nikłe;  
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„badania możemy podzielić na dwa rodzaje, pierwsze są to badania podstawowe, a drugie 

aplikacyjne i teraz się stawia w główne mierze na aplikacyjność, a badania podstawowe są 

niestety spychane na dalszy plan i wszystko musi być aplikacyjne” S4 

„generalnie jest taki trend, że  nie można prowadzić badań,  bo jest mniejsza szansa na 

dobycie finansów przez badania podstawowe niż aplikacyjne, generalnie młody naukowiec 

powinien szukać przedsiębiorcy, który od niego to kupi, czyli wprowadzenie sytemu 

prowadzenia badań na zlecenie” S5 

„nie da się w moim laboratorium wykonać całości badań, ze względu na to że nie mam 

dostępności wszystkich metod badawczych, musze się też do kogoś zwrócić aby udostępnił 

mi swój sprzęt , nie da się teraz opublikować pracy z jedną metodą badawcze, jeśli to jest 

coś nowego, to trzeb wykazać tych metod kilka” S4 

„ja na przykład prowadzę badania podstawowe, nie aplikacyjne ale w różnych wnioskach 

musze udokumentowywać, że są one aplikacyjne, aby w ogóle otrzymywać doinansowanie" 

P3 

„profesor może robić to co mu się żywnie podoba bo i tak dostanie na to grant, i tak jest” 

P4 

 Badani zauważają, że otrzymywane wsparcie ukierunkowywane jest na działania 

doktorantów jednak wysokość przyznawanych środków finansowych jest 

niewystarczające;  

 Wymieniano różne formy wsparcia, finansowe, projektowe, staże, praktyki, 

stypendia, jednak według rozmówców maja one charakter doraźny, zbyt 

krótkotrwały;  

 „nie da się aplikować o granty jeśli jest się młodym naukowcem, są jakieś dofinansowanie, 

ale w skali całego kraju to one są małe, oczywiście, wniosek można złożyć ale nikt nie 

przydzieli, bo patrzy się głównie na dorobek naukowy”  S3 

„są jakieś rodzaje wsparcia dla doktorantów ale są one bardzo małe i krótkotrwałe” S4 

„ ja mam odmienną opinie, bo teraz moim zdaniem właśnie jest czas doktorantów, bo tutaj 

staże, stypendia marszałka, dziś patrząc z punktu widzenia młodego badawcza możliwość 

pozyskania środków jest wyższa niż była dziesięć lat temu, co innego aplikowanie o granty 

ministerstwa, tutaj konkurencja jest bardzo duża, trudności są większe (…) ” S7 

„niestety konieczność ciągłego aplikowania wynika z tego, ze obcięto większość źródeł 

finansowania i na większości Uczelni jest tak, pozostały tylko te granty małe tzw. 

rektorskie rozliczane w ramach uczelni i te duże do ministerstwa (…) do tego oczywiście 

jest haracz bardzo wysoki” S7 

„patrząc na tego młodego badacza, który aplikuje poza ministerstwo, to dla niego to są 

złote czasy” S7 
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„faktycznie są takiego różnego rodzaju wsparcia, takie jak starze czy stypendia, tylko że z 

drugiej strony czy na grancie marszałkowskim , którego wysokość to trzydzieści tysięcy 

złotych da się przeprowadzić badania, zleży jeszcze w jakiej dziedzinie, czasami kupi się 

jedną cześć aparatury (!), (…)owszem jest więcej źródeł i możliwości pozyskania finansów 

na wynagrodzenia” S3 

Oczekiwane formy  wsparcia 
 

 Od uczelni doktoranci i młodzi naukowcy oczekują różnorodnych form wsparcia 

od opieki nad dziećmi po wyższe wynagrodzenie za wykonywaną pracę;  

 Problemem, którego rozwiązania oczekują badani są niskie stawki płacowe, 

system motywacji i oceny pracowników naukowych;  

 System ocen, który przekłada się na dorobek naukowy wymusza na naukowcach 

kalkulowanie w zakresie zdobywanych punktów;  

 „opieki nad dziećmi”  

„jest kiepsko, jeśli chodzi o wynagrodzenia, naprawdę trzeba się nagimnastykować aby 

zarobić jakoś pieniądze i przez to odchodzi się od nauki, i robi się jakieś drobne rzeczy, 

żeby dorobić i nie poświęca się tego czasu na naukę” S4 

„jak ktoś jest zatrudniony na Uczelni, niezależnie ile robi i tak dostaje tyle samo, to jest 

całkowicie de motywacyjny system wynagradzania (…) od pewnego poziomu, czy się coś 

robi, czy się nie robi nic, dostaje się tyle samo” S2  

„naukowiec w dzisiejszych czasach jest oceniany w wielu płaszczyznach, zdobywaniu 

grantów, ale w zakresie publikacji, cytowań czy też zdobywaniu punktów (…) dziś jest 

parcie na punkty, bo tak się oceni a jednostkę, tez naukowca (…) i ja zaczynam 

kombinować, czy napisać jeden artykuł i tam go opublikować, czy napisać dwa i w dwóch 

różnych publikować lepiej punktowanych, czy jechać na tą konferencję czy lepiej na tamtą 

bo będzie więcej punktów, zaczynamy zamiast pracować naukowo zaczynamy 

kombinować” S7 

 „w naukach technicznych jedynym wskaźnikiem jest to czy to co wymyślisz jesteś w stanie 

zastosować (…), opublikować można wszystko, jest tyle czasopism teraz, które z chęcią 

przyjmą wszystko (…) miernikiem jest przydatność prowadzonych prac i skuteczność ich 

zastosowania” S2 

 Szczególnym postulatem pozostaje zwiększenie wynagrodzenia za wykonywaną 

na uczelni pracę: niski poziom wynagrodzenia wymusza konieczność 

podejmowania dodatkowych projektów i zadań, co  skutkuje brakiem możliwość 

podjęcia pracy wyłącznie naukowej; 

 „ jest pewne minimum finansowe, które naukowiec  powinien dostać, aby przeżyć, biorąc 

pod uwagę, że ma rodzinę, zonę dwójkę dzieci (…)jeśli tego nie ma , zaczyna kombinować  
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wielości godzin, szukać dodatkowych etatów i ta praca naukowa mu cieka w tym 

momencie” S3 

 Oczekiwane wsparcie uczelni to przede wszystkim odciążenie w zakresie zadań 

administracyjnych i organizacyjnych do których zobligowani są pracownicycy 

naukowi;  

 W praktyce zdaniem badanych nie funkcjonują etaty naukowo-badawcze, 

naukowcy zatrudnieni są na etatach dydaktycznych a dodatkowo obciążani są 

znaczną ilością godzin administracyjnych w ramach etatu – brak czasu na pracę 

naukową i badawczą;  

„zobaczcie, tutaj na uczelni ile jest zadań organizacyjnych, od dwóch tygodni jestem 

obiciążonym taki jednym zadaniem i nic nie zrobię” S4 

„my jesteśmy na etacie naukowo dydaktycznym i nie znam kogoś tutaj na etacie naukowo-

badawczym”  

„na uczelni państwowej pracownik naukowy nie ma tyle administracyjnej pracy (…) ludzie 

przychodzą robią dydaktykę, nikt im nie dawał prowadzenia projektów czy innych rzeczy, 

oni mają robić naukę, na uczelniach niepublicznych to jest tak, ze liczba etatów jest 

ograniczona i działa jak firma i ma być efektywne wykorzystywanie, więc osoba 

zatrudniona na etacie naukowo dydaktycznym ma robić naukę, sama się rozwijać, 

powinna być sama tym zainteresowana, bo dużego parcia ze strony uczelni na to nie ma 

(…) generalnie stara się efektywniej wykorzystać tego człowieka dając mu dodatkowe 

prace administracyjne, nie zatrudnia się kolejnego, ale przez to obciąża się tych młodych 

ludzi odciągając ich od nauki”  

 

Spin off, spin out 
 

 Założenie i praca we własnej firmie nie jest postrzegana jako możliwość, którą 

można realizować w ramach i przy pomocy uczelni, jest to raczej alternatywa 

wobec pracy naukowej, zajęcia tego nie da się pogodzić z karierą na uczelni;  

 Uczelni, bez względu na typ, nie postrzegają pozytywnie działań spi off, spin out, 

nie ma przyzwolenia na takie działania  

 Zmiany sytuacji badani spodziewają się za pośrednictwem przepisów nowej 

ustawy, która ma znieść formalne i biurokratyczne przeszkody w zakresie 

organizacji własnej firmy;  

„jeżeli ktoś nie ma habilitacji, a chce działać w nauce to musisz się podpiąć po jakiegoś 

samodzielnego pracownika naukowego, mój promotor ma już 61 lat, ale za dziesięć lat 

będzie już po 70-stce (…) i dla mnie alternatywa jest prosta i oczywista, albo mogę 

otworzyć własną formę albo jako inżynier pracować w przemyśle” P3  
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„połączenie robienia nauki i otwarcia swojej firmy jest bardzo źle widziane na niektórych 

uczelniach, a godnie z nową ustawą jest to nawet”  

„ale właśnie nie bo zgodnie z nową ustawą musimy prosić rektora o wszystko inne ale nie o 

założenie własnej firmy, musimy prowadzić własną księgowość, ale to jest wszystko , nowa 

ustawa tak naprawdę jest panaceum na taką sytuację”  

„ale jak się ma własną firmę to nie ma czasu na badania, chyba że jest się na uczelni 

państwowej doktorem habilitowanym, to wtedy już się od takiej osoby nic nie oczekuje, 

sam fakt, ze on jest i że chce firmować kierunek jest już wystarczające dla uczelni i 

właściwie nie musi robić nic i może założyć formę i czerpać z niej zyski”  

„ja nie widze czasowo możliwości powiązania tych dwóch kwestii, bo wymagania do 

uczelni to są takie musisz prowadzić na zajęcia i robić jeszcze coś na uczelni (…) ja jak 

współpracowałam z tą moją firmą ze stażu, to ja już widze , ze oni przestali się do mnie 

odzywać, bo widzą, że to ślimaczy, ze nie ma tego efektu, że już im zaraz opracuję Dan, bo 

nie mam na to czasu” 

„ na pracę we własnej firmie mogę sobie pozwolić albo wtedy kiedy mam już habilitację, bo 

już nei ma tego czynnika czasowego i presji, albo jestem doktorem, który nie chce robić 

habilitacji, ma swoje godziny dydaktyczne i nie jest zainteresowany robieniem nauk”  

„jeśli ktoś chce robić badania naukowe, doktorat czy habilitację to jest ograniczony 

ramami nawet ustawą i nie ma czasu na prowadzenie własnej firmy”  

Uczelnie publiczne i niepubliczne 
 

 Zasadniczą różnicą w działaniach aplikacyjnych uczelni publicznych i 

niepublicznych jest elastyczność i szybkość podejmowania decyzji: w uczelniach 

publicznych proces decyzyjny, głownie poprzez rozrost biurokratycznych jest 

bardziej długotrwały; podmioty te są bardziej hierarchiczne, skostniałe, o 

mniejszych możliwościach dostosowywania się do potrzeb  zleceniodawcy;  

 Przewaga uczelni publicznych ogniskuje się głownie na zapleczu technicyzm i 

finansowym, które w opinii badanych jest nieporównywalne w stosunku do 

zaplecza i laboratoriów uczleni niepublicznych;  

 „ale z drugiej strony na uczelni niepublicznej idzie szybciej i dynamicznej, i tutaj dostaje 

się czasami prostsze wsparcie, czasami wystarczy rozmowa z konkretną osobą, a na 

uczelniach publicznych ta administracja jest za bardzo rozdmuchana i musisz mieć zgodę 

dziekana , później prorektora i tak dalej, zajmuje to dużo czasu niepotrzebnie”  

„uczelnie publiczne mają coś czego nie maja uczelnie prywatne – zaplecze naukowe, 

zaczynają budować ale to nie są takie pieniądze, mój promotor z Politechniki 

Warszawskiej jak zaczyna mówić to o milionach (…) a tego nie ma żadna uczelnia 

prywatna w Polsce” 
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Transfer wiedzy 
 

 Transfer wiedzy definiowany jest jako pewna fuzja miedzy dwoma odrębnymi 

płaszczyznami: światem nauki a światem rzeczywistym  

 Transfer wiedzy definiowany jest także jako świadomy proces ssania naukowców 

do przemysłu 

„z jednej strony jest to transfer informacji z drugiej wyników badań i rozwiązań 

problemów badawczych” 

„w powszechnym rozumieniu to jest przenoszenie wyników badań ze świata nauki do 

świata rzeczywisteg , bo świat nauki nie jest światem takim do końca rzeczywistym”  

„wynikami z badań się niemożna dzielić, raczej wnioskami z badań, ale nie wynikami 

(…)no bo jeśli zrobię badania i na podstawie tego coś opracuję to ok” 

 „dla mnie z punktu widzenia firmy, to zatrudnienie raz na trzy lata kadry technicznej, 

wyjałowienie jej oraz odrzucenie bo nie ma miejsca w następnym projekcie, jakby nagłe 

zaczerpnięcie wiedzy do przemysłu (…) 1500 pracowników po czterech latach zostało po 

prostu wystrzelonych na zewnątrz i nie potrafili robić nic innego po czterech latach i ten 

proces został przejęty przez wiele firm, z uczelni czerpie się pracowników, aby pozbyć się 

starej krwi”  

„to jest transfer wiedzy z punktu widzenia przemysłu, nie ma sensu płacić za wyszkolenie 

pracowników, skoro mogą zaczerpnąć nowych”  

„transfer wiedzy to potrzeba rynku na daną wiedzę, natomiast komercjalizacja badań to 

wychodzenie z forma badań i potrzebami badawczymi po analizie rynku”  

 Transfer wiedzy w pewien sposób odwrócił logikę procesu badawczego, problem 

nie rodzi się z obserwacji, ale z konieczności odpowiedzi na zlecenie  

„kiedyś naukowiec sobie siadał i wymyślał problem badawczy, a teraz musi nie tyle 

wymyślić ile znaleźć, kogoś kto ich potrzebuje”  

 Współpraca gospodarki i nauki opiera się na relacji z konkretnymi naukowcami a 

nie isntytucjami 

„przedsiębiorcy regionalnie interesują się transferem wiedzy ale nie współpracują, 

przynajmniej w tym zakresie z uczelniami (…) współpracują z konkretnymi uczelniami z 

pominięciem uczelni”  

„pracując w pewnym niemieckim biurze firmy, myśmy konkretnie poszukiwali osób z 

pewnym doświadczeniem, na uczelniach ale nie przez uczelnie, wiedzieliśmy czym ten 

człowiek się zajmuje i bezpośrednio  do niego startowaliśmy” 
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 Głównym problemem jest czasochłonność i koszty jakie trzeba ponieść we 

współpracy z uczelnią, które nie występują w przypadku zatrudnienia 

konkretnego naukowca;  

„dlaczego? bo przedsiębiorcy zależy na czasie; każdy projekt przemysłowy ma swój termin 

i ja muszę się w tym terminie wyrobić, a nie przejść całą drogę od rektora, dziekana itd.  i 

jeszcze jest jedna rzecz w przypadku jak mam ten Projekt to ja mam już ustaloną cenę na 

ten Projekt i jak zaczynam z wszystkimi jednostkami dyskutować to z każdej jest jakiś 

odciek i ta praca inżyniera przybiera jakieś niebotyczne droga bo trzeba zostawić to na 

uczelni” 

„biznes nie współpracuje z uczelnią i pomija uczelnie: jeśli on chce coś zrobić to ma to być 

w miarę coś nowego, jeżeli chodzi o technikę to sprzęt po dwóch latach jest już do niczego i 

jest star, a uczelnie tego sprzętu tak szybko nie wymieniają, i to co powstaje na uczelniach 

dl przemysłu jest kompletnie nietechnologiczne”  

„na uczelniach ktoś coś zrobi i to działa, ale co z tego jak nie da się tego technicznie 

wyprodukować (…) na przykład na UTP zlecili opracowanie jakiegoś układu i faktycznie 

układ został zrobiony i działał tylko że nie było kompletnie dokumentacji i musieli przez 

pół roku odtwarzać dokumentację” 

„pewne firmy mają już upatrzone pewne uczelnie i tylko z nimi współpracują, maja tam 

sprawdzony zespół”  

„laboratoria nie są dostępne dla wszystkich, jak ktoś coś zepsuje, to kto za to będzie płacił, 

uczelnie nie są atrakcyjne dla przedsiębiorców, jak jedna firma przechodziła modernizację 

sprzętową to wykonała mnóstwo testów i wydała na to dużo pieniędzy, a mogły by to 

wykonać uczelnie, gdyby miały tylko sprzęt, sama wiedza nie wystarczy, jeśli firma 

wykonuje jakieś pomiary miernikiem, to my musimy mieć te mierniki dużo lepsze, 

albo do kalibracji ich mierników” 

„nie dosyć że musza być laboratoria to musza być takie które mają akredytację”  

Instytucje wspierające 
 

 „jest taki Urząd Marszałkowski, który przewiduje jakieś tam granty dla doktorantów, 

różnego rodzaju wsparcie dla prowadzenia badań, można powiedzieć, ze to jest instytucja, 

która wspiera” 

„są różne inicjatywy wspierające, teraz ten voucher badawczy to sa próby podejścia do 

sytuacji” 

„ale przystępując do jakiegoś programu my się nie zastawiamy co mamy, tylko co musimy 

mieć względem regulaminu, to chore już jest trochę”  
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„kojarzy się tylko z tym, że UTP wzięło trochę pieniędzy na to żeby wybudować kilka biur i 

chwalić się że ma Regionalnego Centrum Innowacyjności (…)przypuszczam, że jest tam 

ograniczony dostęp, jeśli chciałby ktoś skorzystać z tych laboratoriów spoza UTP” 

 

Ocena praktyk i staży 
 

„w tej firmie w której miałam staż była taka obawa, co pani tam napisze i jak napisze, bo 

to może spowodować, ze obok otworzy się firma konkurencyjna, że ktoś może to 

wykorzystać, że czy na pewno nie będzie tam takich danych żeby było zysków widać i też 

wybierali dane, to może damy dane stąd bo są lepsze, a tamtych to nie chcemy pokazywać ” 

„idea jest dobra, choć nie do końca bo firma nie może nic z tego mieć, bo nie może zostać 

objęta wsparciem, nie może mieć żadnych zysków z naszego stażu, dlatego też te firmy nie 

były do końca zainteresowane, żebyśmy my tam coś robili” 

„według tego całego porjektu firma przyjmująca doktoranta nie ma nic, oprócz tego 

wynagrodzenia dla opiekuna, ale ni mogła nic wykorzystać z tego co stażysta zrobił, 

dlatego że to nie była forma pomocy dla przedsiębiorstwa” 

„to się sprawdziło, bo ja miałem pomysł na badania, zgłosiłem się do firmy otrzymałem 

technologie i zrobiłem badania dl siebie, ale forma nie była zainteresowana bo nawet 

jakbym coś opracował to firma nie miała prawa tego wykorzystać”  

„żeby taki staż miał sens to jest trochę za krótki sześć miesięcy, to połowę czasu zajmuje 

wdrożenie tego pracownika do firmy… to by musiałby być co najmniej proces dwuletni 

żeby ten stażysta jakoś się poruszał na początku po tej firmie nie mówiąc już jak by coś 

miał robić” 

„mogliśmy sprawdzić jak ten biznes działa, mieliśmy dostęp do ich technologii, to nie było 

ani wymuszano, ani wydzielane ani ograniczane bo to było zgodnie z umową”  

„istnieje taka bariera – przedsiębiorcy są przeświadczeni, że uczelnie produkują ludzi 

nieprzydatnych dla rynku pracy, (….)” 

„najpierw trzeba były przełamać duże opory i osoba wprowadzająca z Uczelni dużo mi 

pomogła, żeby w ogóle pewne dane były mi udostępnione (…) bardzo długo trwały te 

procedury udostępniania (…) później zanim jak się wgryzłam w specyfikę firmy to czas 

płynął, ten czas był bardzo nieefektywny, generalnie to pół roku to za krótko bo ani ja nic 

dla nich nie zrobię ani nić dla siebie” 
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