
HORYZONTALNE POWIĄZANIA 
JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN 

Z UCZELNIAMI



Wielopłaszczyznowa współpraca z uczelniami

Cele: 

uprawianie nauki na najwyższym możliwym poziomie,

odtworzenie/odnowienie i rozwój kadry naukowej,

międzyobszarowe kształcenie na poziomie trzeciego stopnia,

…..

Formy:

konsorcja - uczestniczące jednostki zachowują swoją tożsamość,

silne wspólne laboratoria/jednostki/instytuty międzynarodowe,

wspólne centra studiów zaawansowanych,

szkoły doktorskie,

centra doskonałości krajowe i międzynarodowe.



Przyszła kadra – kształcenia doktorantów w ramach wspólnych 

szkół doktorskich, sieci, konsorcjów, centrów …..

Elementy: 

• odbycie przez doktoranta studiów w innej jednostce niż macierzysta,

• co najmniej semestralne staże w innej jednostce,

• najwyższy poziom instytucji kształcących,

• masa krytyczna - merytoryczne konsorcja/centra/szkoły dla 

zapewnienia atrakcyjnej inter/trans dziedzinowej/dyscyplinarnej oferty 

dydaktycznej i działań projakościowych,

• zapewnienie mobilności (przepływu doktorantów pomiędzy 

jednostkami PAN i uczelniami),

• wielopłaszczyznowość kształcenia, przygotowanie do pracy na 

uczelnia i w innych dziedzinach (np. przemyśle).



Przyszła/obecna kadra
propozycje: 

• poszerzenie oferty zatrudnieni bez obciążeń dydaktycznych -

wybitni pracownicy uczelni winni mieć możliwość jedno- kilkuletnich 

zatrudnieni w instytutach w kluczowych okresach ich kariery 

naukowej (duża skala możliwości),

• powiększenie rynku pracy dla postdoków,

• przyciąganie postdoków /doktorantów z zagranicy,

• dostęp do laboratoriów - wykorzystanie infrastruktury badawczej,

• dopuszczenie podwójnej afiliacji.

oczekiwania: 

• dostęp do wybitnych doktorantów/studentów,

• możliwość odbywania praktyk w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.



Zapisy prawne / przyjęte rozwiązania
• promocja skali i jakości współpracy oraz konsolidacji,

• możliwość nowych rozwiązań, po akceptacji - ich finansowanie,

• doskonalenie jakości i przeciwdziałanie zawłaszczeniom rozmaitych pól 

aktywności przez poszczególne instytucje.

Zapisy prawne dot. jednostek PAN
• prawo do ubiegania się o środki strukturalne na inwestycje, w tym o 

charakterze dydaktycznym,

• prawo do prowadzenia studiów doktoranckich,

• wzajemne zaliczanie zajęć, honorowanie punktów ECTS,

• prawo do pełnienia roli koordynatora konsorcjów (w tym wspólnie z 

uczelniami) w programach projakościowych (w tym dydaktycznych),

• brak instytucjonalnych ograniczeń w lokowaniu zespołów badawczych, 

grantów, projektów.



SZKOŁY DOKTORSKIE 
PROJEKT



Głos instytutów 
• doświadczenie w kształceniu młodego pokolenia naukowców,

• światowy poziom badań naukowych w instytutach,

• dążenie do doskonałości naukowej jako uniwersalna cecha 

najlepszych instytutów,

• interdyscyplinarność/transdziedzinowość/transinstytucjonalność

badań prowadzonych w instytutach.



Cel
• kształcenie doktorantów poprzez synergetyczne wykorzystanie 

potencjału naukowego/dydaktycznego jednostek PAN i uczelni, 

• przygotowanie do badań na pograniczu dziedzin,

• wdrożenie etyki pracy naukowej,

• stworzenia warunków do współpracy międzynarodowej oraz krajowej,

• zwiększenie mobilności (staże/wymiany/konferencje),

• umiejętności „miękkie”:

przygotowanie do zdobywania grantów,

przygotowanie do pracy dydaktycznej,

przygotowanie do pisania publikacji i prezentacji wyników badań,

lektoraty ,

zaznajomienie z obowiązującymi prawami (prawo patentowe, 

prawo o zamówieniach publicznych, prawo autorskie itp.).



Kierunek zmian
• bezpośrednie oddziaływanie z najlepszymi specjalistami dziedziny, 

• rozwój w innych dziedzinach niż te uprawiane w jednej instytucji

• badania inter/transdyscyplinarne oraz mutli/transdziedzinowe,

• kształcenie w większych grupach - kontakt z osobami prowadzącymi 

podobne badania, możliwość wymiany doświadczeń,

• stworzenie odpowiednich ram do kontaktów międzynarodowych -

sprzyjanie mobilności,

• prowadzenie zajęć dydaktycznych w dobrze zorganizowanym 

środowisku – uporządkowanie wiedzy doktoranta, umożliwienie 

spojrzenia na uprawianą dyscyplinę z pewnej perspektywy,

• kształcenie kadr zdolnych do wspólnego wykonywania badań w 

ramach ponad-instytucjonalych projektów naukowych, w tym 

międzynarodowych.



Modele szkół 

KONSORCJA uczelnie wyższe/wydziały + instytuty PANowskie, 

instytuty PANowskie

konsorcja inter/trans dziedzinowe/dyscyplinarne,

rozwiązanie nie izolujące instytutów od uczelni, 

rozwiązanie już istniejące i świetnie działające,

rozwiązanie nie wymagające nakładów infrastrukturalnych, ani 

administracyjnych.



Model szkół 
mała struktura  

kilka jednostek z lokalnej społeczności akademickiej, 

wspólne studia, ale doktoranci wykonują prace w swoich jednostkach, 

finansowanie MNiSW (stypendia) + jednostki (kadra wykładowców),

biurokracja: porozumienie o współpracy + jednolita rekrutacja,

szczegółowa organizacja – zainteresowani.

duża struktura = centralizacja +  nowa infrastruktura + nowe przepisy

większa liczba jednostek/zasięg: kilka środowisk akademickich/cały kraj,

biurokracja: nowa, większa i kłopotliwa,

konieczność odpowiedzialność merytorycznej/organizacyjnej/finansowej, 

szczegółowa organizacja – zainteresowani.



FINANSOWANIE – budżet państwa
jasne kryteria przyznawania i rozliczania środków,

zapewnienie ciągłości działalności szkół,

stypendia w ustawowej wysokości, 

środki na wymianę krajową i zagraniczną,

wydatkowanie - kierownictwo (jednostki konsorcjum+ lider konsorcjum).

FINANSOWANIE – jednostki
dodatkowe stypendia,

dodatkowe środki na wymianę krajową i zagraniczną, 

finansowanie programów studiów (wykładowców),

finansowanie infrastruktury (aparatura),

wydatkowanie - każdy uczestnik konsorcjum.



KRYTERIA OCENY SZKÓŁ DOKTORSKICH 

JAKOŚĆ!!!!!

powstanie szkoły - konkurs

propozycje oceny SzD

1) spełnienie kryteriów formalny

2) skuteczność = %przewodów doktorskich zakończonych w terminie,

3) doskonałość = %przewodów doktorskich zakończonych wyróżnieniem,

4) efektywność I = pozycja 2) + uzyskanie post-doc,

efektywność II = pozycja 4) + postdoc w ośrodku o światowej renomie,

5) przygotowanie do kariery naukowej - granty uzyskanie w czasie 

doktoratu + 2 lata po,

6) przygotowanie doktoranta mierzone liczbą konferencji, w których 

czynnie uczestniczył.



MODELE KARIER PODOKTORSKICH - WSPARCIE

wspieranie najlepszych absolwentów: 

• nacisk na mobilność podoktorską - okresowe zatrudnienie w innym 

wiodącym ośrodku naukowym zagranicznym lub krajowym,

• rozwój systemu grantowego dla umożliwienia wyjazdu do innego 

ośrodka, 

• kontynuacja polityki nawiązywania współpracy międzynarodowej z 

odpowiednimi urzędami w krajach Europy i świata w celu 

organizowania wymian naukowych,

• wsparcie w pisaniu wniosków o finansowanie badań naukowych.



PODSUMOWANIE - CEL=WZROST JAKOŚCI DOKTORATÓW

Nie dla: 

nowej administracji,

centralizacji,

źle rozumianej równości studentów szkół doktorskich,

podniesienia stopnia skolaryzacji.

Tak dla:

elitarności, specyficzności i inter-instytucjonalności szkół,

ustawowego, podstawowego finansowania wszystkich doktorantów,

silnej relacji mistrz – uczeń,

inter-dyscyplinarność oraz trans-dziedzinowości kształcenia.

rozwijania umiejętności miękkich.

mobilności.
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prof. dr hab. Małgorzata Witko - Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
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