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S y n o p s i s. Uczestnictwo w projektach badawczych jest bez w¹tpienia kluczowym
czynnikiem w rozwoju zawodowym m³odych pracowników naukowych. W szczególnoci cenne jest zaanga¿owanie w dzia³alnoæ badawcz¹ w ramach miêdzynarodowych
projektów finansowanych ze rodków Unii Europejskiej ze wzglêdu na szanse, jakie
stwarza udzia³ w du¿ych zespo³ach badawczych otrzymuj¹cych znacz¹ce fundusze na
zaawansowane metodycznie projekty badawcze. W opracowaniu poddano analizie wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych na próbie 17 pracowników naukowych reprezentuj¹cych nauki ekonomiczno-rolnicze. Wynik tej analizy przeprowadzonej z zastosowaniem wzorca analizy SWOT prowadzi do wniosku, ¿e zg³oszone przez ankietowanych korzyci i szanse wyranie przewa¿aj¹ nad osobistymi kosztami i zagro¿eniami.
Wród korzyci m³odzi naukowcy najwy¿ej oceniaj¹ mo¿liwoæ doskonalenia warsztatu
naukowego (g³ównie poprzez zdobywanie nowej wiedzy metodycznej) i nawi¹zywanie
kontaktów z naukowcami z zagranicznych orodków naukowych. Inspiracje wynikaj¹ce
z pracy w tych projektach i perspektywy kontynuowania wspó³pracy w przysz³oci
wymieniane s¹ jako najwa¿niejsze szanse. Do najsilniej podkrelanych osobistych kosztów nale¿y zaliczyæ konflikty z obowi¹zkami rodzinnymi i z innymi obowi¹zkami
zawodowymi.

WSTÊP
Jest truizmem stwierdzenie, ¿e istot¹ pracy naukowej i podstaw¹ rozwoju naukowego
jest uczestnictwo w realizacji projektów badawczych. Odnosi siê to szczególnie do m³odych pracowników nauki  ich zaanga¿owanie w badania naukowe we wczesnych fazach
karier zawodowych mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na oczekiwany wk³ad do nauki i rolê, jak¹ w
przysz³oci bêd¹ pe³niæ w spo³ecznoci naukowej. Zarówno dostêpne publikacje, jak i dzia³alnoæ instytucji finansuj¹cych i promuj¹cych rozwój badañ naukowych dowodz¹, ¿e to
znaczenie jest powszechnie dostrzegane.
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W badaniach w Truman State University (USA) stwierdzono, ¿e w³¹czenie studentów
do prac badawczych prowadzonych przez kadrê naukow¹ skutkuje korzyciami, takimi jak
poprawa zdolnoci analitycznego i logicznego mylenia, kreowanie pomys³ów, pog³êbianie
wiedzy [Ishiyama 2002]. Ten sam autor, przytacza wyniki innych badañ, które potwierdzaj¹
to spostrze¿enie i wskazuj¹ na innego rodzaju korzyci:
 zdobywanie dowiadczenia i wiedzy o procesach badawczych poprzez pracê nad rozwi¹zywaniem otwartych problemów badawczych;
 zwiêkszanie wiedzy z zakresu okrelonej dyscypliny i rozumienie znaczenia procesu
zastosowañ wiedzy naukowej;
 precyzowanie zainteresowañ wzglêdem badañ i karier zawodowych;
 zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji akademickich;
 stworzenie forum do interakcji z kadr¹ naukow¹ [Alexander, Foertsch, Daffinrud, Tapia
2000; Nagda, Gregerman, Jonides, von Hippel, Lerner 1998, za: Ishiyama 2002].
Jakkolwiek wyniki tych badañ dotycz¹ studentów, to logicznie upowa¿niaj¹ one do
sformu³owania tezy, ¿e podobnych efektów mo¿na siê spodziewaæ w odniesieniu do m³odych pracowników nauki, anga¿uj¹cych siê w realizacjê du¿ych, miêdzynarodowych projektów badawczych.
Wyrazem wagi przyk³adanej do rozwoju m³odej kadry naukowej jest finansowanie ró¿nych programów badawczych ze rodków Unii Europejskiej (szko³y letnie, projekty z programów Leonardo da Vinci czy Marie Curie), których celem jest u³atwianie rozwoju m³odych
pracowników nauki. Takie dzia³ania podejmuj¹ te¿ organizacje pozarz¹dowe. Japoñskie stowarzyszenie promocji nauki jako jeden z celów stawia szkolenie zdolnych, m³odych naukowców tak, aby stali siê wsparciem i motorem napêdowym przysz³ej Japonii w globalnej perspektywie [ITP 2010]. British Council [2010] finansuje program dla m³odych naukowców Podzielmy siê pomys³ami, który ma umo¿liwiaæ wymianê pomys³ów, umiejêtnoci i dowiadczeñ oraz pomagaæ w nawi¹zaniu kontaktów i partnerskiej wspó³pracy.
Dla nauki polskiej, która przynajmniej w niektórych dyscyplinach przez d³ugi okres pozostawa³a poza g³ównymi nurtami badañ naukowych w wiecie, aktywne uczestnictwo w miêdzynarodowych projektach badawczych jest istotnym czynnikiem u³atwiaj¹cym poprawê
warsztatu metodycznego, a w dalszej perspektywie podnosz¹cym zdolnoæ do zdobywania
rodków finansowych na badania ze róde³ pozakrajowych. Szczególnie dotyczy to m³odych
pracowników nauki, od których w przysz³oci zale¿eæ bêdzie stan nauki polskiej.
W studium opracowanym na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w formie badañ
ankietowych zapytano m³odych pracowników naukowych, którzy uczestniczyli w co najmniej jednym miêdzynarodowym projekcie badawczym, o ocenê ich dowiadczeñ z realizacji tych projektów. Podstawowe otwarte pytanie dotyczy³o opinii na temat korzyci, kosztów, szans i zagro¿eñ  w ankiecie oraz w analizie danych zastosowano zmodyfikowany
format analizy SWOT. £¹cznie otrzymano 17 ankiet, w tym 3 wype³nione przez osoby z
wiêkszym sta¿em w miêdzynarodowych projektach. Przeciêtnie na jednego respondenta
przypada³o uczestnictwo w 3,6 projektu. Pozwala to uznaæ, ¿e wyra¿ane w ankietach opinie
s¹ miarodajne, poniewa¿ odzwierciedlaj¹ wiêcej ni¿ jednostkowe dowiadczenia.
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WYNIKI BADAÑ
W zasadniczej czêci ankiety respondenci zostali poproszeni o wskazanie korzyci odniesionych ze wspó³pracy w realizacji miêdzynarodowych projektów badawczych oraz ocenê
ich znaczenia w skali od 1 (ma³e znaczenie) do 10 (bardzo du¿e znaczenie). £¹cznie zosta³o
zg³oszone 104 korzyci, które pogrupowano nastêpnie tak, jak przedstawiono to w tabeli 1.
Najwiêcej korzyci z wymienionych przez respondentów dotyczy³o mo¿liwoci zdobycia nowej wiedzy, przede wszystkim poznania nieznanych wczeniej (niestosowanych praktycznie) metod i narzêdzi badawczych. Zarazem najwy¿ej oceniono znaczenie tego czynnika
(rednio 8,5). Badani wykazali tu du¿¹ zgodnoæ w ocenie  wspó³czynnik zmiennoci
odchylenia standardowego by³ stosunkowo niski (21%). Zbli¿ony stopieñ zgodnoci ocen
dotyczy³ równie¿ pozosta³ych korzyci. Respondenci wskazywali miêdzy innymi na nawi¹zanie kontaktów, które mog¹ skutkowaæ dalsz¹ wspó³prac¹, mo¿liwoæ pracy w interdyscyplinarnych zespo³ach, poznanie organizacji du¿ych projektów badawczych czy te¿ atrakcyjnoæ pod wzglêdem zarówno udzia³u w seminariach, warsztatach roboczych i konferencjach, jak i atrakcji turystycznych na wyjazdach do ró¿nych krajów.
Tabela 1. K orzyci wyniesione z realizacji projektów badawczych (n=17)
K ategoria korzyci

Liczba
zg³oszonych
korzyci

Znaczenie
rednio
(skala 1- 10)

wspó³czynnik
zmiennoci [%]

Wa¿ona ocena*
korzyci z
uczestnictwa [%]

Zdobywanie nowej wiedzy

26

8,5

21

N awi¹zanie kontaktów

17

7,4

31

16

Poszerzenie horyzontów naukowych

15

7,2

33

14

Doskonalenie jêzyka obcego

8

7 ,4

35

8

Rozwój warsztatu naukowego

15

7,1

33

14

Dodatkowe zarobki
Atrakcyjnoæ wyjazdów
O gó³em

29

6

6 ,6

24

5

17

6,4

30

14

104

7,5
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* z uwzglêdnieniem liczby zg³oszonych korzyci i deklarowanego znaczenia
ród³o: opracowanie w³asne.

Zdecydowanie dominuj¹ce znaczenie ma w wa¿onej ocenie kategoria zdobywania wiedzy. Jest to istotna i oczekiwana konstatacja, bowiem jest to ta korzyæ ze wspó³pracy, która
mo¿e w sposób decyduj¹cy warunkowaæ przysz³e kariery zawodowe m³odych naukowców.
Wyranie mniejsze znaczenie badani przypisali osobistym kosztom, które ponosz¹ w
zwi¹zku z wykonywaniem prac badawczych w miêdzynarodowych projektach. Pod pojêciem kosztów, tak jak zdefiniowano to w ankiecie, rozumie siê osobiste powiêcenia i uci¹¿liwoci. Wynikaj¹ one z tego, ¿e (przynajmniej w odniesieniu do pracowników naukowych
z orodków akademickich) realizacja badañ stanowi zwykle dodatkowy obowi¹zek w stosunku do obci¹¿eñ dydaktycznych i zadañ organizacyjnych. Czêsto oznacza to tak¿e zwiêkszony wysi³ek ze wzglêdu na koniecznoæ pos³ugiwania siê w pracy jêzykiem obcym, liczne
potrzeby komunikowania siê z partnerami, jak równie¿ potrzebê opanowania nierzadko zaawansowanych metod badawczych. Wyniki oceny kosztów (³¹cznie 51 zg³oszeñ) zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 2. K oszty osobiste zwi¹zanie z realizacj¹ projektów badawczych  ocena w skali 1- 10 (n=17)
K ategoria kosztów

Liczba
zg³oszonych
kosztów

Znaczenie

Wa¿ona ocena
osobistych
kosztów [%]

rednio
wspó³czynnik
(skala 1- 10) zmiennoci [%]

Praca kosztem obowi¹zków rodzinnych

8

8,1

40

18

Uci¹¿liwoæ czynnoci biurokratycznych

9

7,8

32

20

Zwiêkszony czas pracy
K onflikt z innymi obowi¹zkami zawodowymi
Inne
O gó³em

8

7,4

17

16

18

6,8

23

34

8

5,4

50

12

51

6,9
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ród³o: opracowanie w³asne.

Przeciêtnie, najwy¿sz¹ ocenê znaczenia uzyska³y sprawy rodzinne (8,1), jakkolwiek tê
zmienn¹ charakteryzuje wysoki wspó³czynnik zmiennoci (40%). Oznacza to niejednorodnoæ oceny ze wzglêdu na zró¿nicowan¹ sytuacjê rodzinn¹  niektórzy z badanych maj¹
rodziny z ma³ymi dzieæmi, natomiast inni samodzielnie prowadz¹ gospodarstwo domowe.
Szczególnie w przypadku kobiet pogodzenie obowi¹zków wobec rodziny z prac¹ badawcz¹
stwarza istotn¹ trudnoæ. Poniewa¿ obowi¹zki rodzinne w niejednakowym stopniu dotycz¹
wszystkich badanych, w ocenie wa¿onej najbardziej znacz¹cym kosztem okaza³ siê konflikt
z innymi obowi¹zkami zawodowymi. Na podkrelenie zas³uguje te¿ du¿e znaczenie przypisane obci¹¿eniom o charakterze biurokratycznym. Co prawda zazwyczaj dotyczy to kierowników projektów, jednak liczne obowi¹zki zwi¹zane z raportowaniem, organizacj¹ prac, a
nawet prostymi operacjami finansowymi rozk³adane s¹ na wszystkich cz³onków zespo³ów
badawczych ze wzglêdu na uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z ustawy o zamówieniach publicznych
oraz wobec niewystarczaj¹cego wsparcia organizacyjnego i technicznego.
Zdecydowanie optymistyczna by³a ocena szans na przysz³oæ (tab. 3.).
Tabela 3. Szanse wynikaj¹ce z udzia³u w miêdzynarodowych projektach badawczych (n=17)
K ategoria szans

£atwiejszy rozwój naukowy
Inspiracja dla w³asnych pomys³ów badawczych
Perspektywy wspó³pracy w przysz³oci

Liczba
zg³oszonych
kosztów

Znaczenie
rednio wspó³czynnik
(skala 1- 10) zmiennoci [%]

Wa¿ona ocena
szans [%]

12

8,7

10

27

6

7,5

29

7

17

7,2

21

53

Promocja w³asnej osoby i uczelni

6

7,2

30

7

Wiêcej publikacji

5

6,8

35

5

Szansa na doskonalenie umiejêtnoci jêzykowych

2

5

85

1

48

7,5
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O gó³em
ród³o: opracowanie w³asne.
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Fakt, ¿e m³odzi badacze wi¹¿¹ z udzia³em w projektach badawczych szanse dla dalszej
kariery naukowej jest bardzo pozytywny. Trzeba zarazem podkreliæ, ¿e w przypadku wielu
ankietowanych ocena szans jest osadzona w realiach dotychczasowych dowiadczeñ z
miêdzynarodowej wspó³pracy badawczej. Niektórzy z respondentów dowiadczyli ju¿, ¿e
udany start w projekcie badawczym skutkuje zaproszeniem do nastêpnego konsorcjum i
projektu. St¹d te¿ najwiêcej wskazañ dotyczy³o perspektyw wspó³pracy naukowej w przysz³oci. Natomiast najwy¿sz¹ ocenê w sensie znaczenia uzyska³a szansa na ³atwiejszy rozwój naukowy (8,7). Zapewne równie¿ i w tym przypadku badani dostrzegaj¹ znane im efekty
dotychczasowego zaanga¿owania, zwi¹zane z korzyciami z tytu³u zdobytej nowej wiedzy
i umiejêtnoci warsztatowych. Najmniejsze znaczenie odnosi siê do szansy doskonalenia
umiejêtnoci jêzykowych. M³ode pokolenie pracowników nauki opanowa³o ju¿ zdolnoæ
komunikowania siê w jêzykach obcych (g³ównie w angielskim, który jest miêdzynarodowym jêzykiem we wspó³pracy naukowej) w doæ dobrym stopniu, st¹d te¿ doskonalenie nie
jest priorytetow¹ potrzeb¹.
W ocenie wa¿onej zdecydowanie dominuje szansa na wspó³pracê w innych projektach
badawczych, znacz¹cy wynik maj¹ te¿ mo¿liwoci rozwoju naukowego. Warto podkreliæ,
¿e szecioro badanych wskaza³o na znaczenie udzia³u w miêdzynarodowych projektach
jako inspiracjê dla w³asnych pomys³ów badawczych, co mo¿na traktowaæ w kategoriach
szans na lepsze indywidualne kariery naukowe.
Najmniej wskazañ dotyczy³o zagro¿eñ (tab. 4.). Najsilniej wyra¿ane obawy dotycz¹
mo¿liwoci opónienia awansu zawodowego. Uczestnictwo w projektach miêdzynarodowych niekoniecznie zwi¹zane jest z mo¿liwoci¹ przygotowania pracy na stopieñ (rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej). W takiej sytuacji, bior¹c pod uwagê obci¹¿enia zwi¹zane z
codziennymi obowi¹zkami i dodatkow¹ prac¹ w projekcie, przygotowanie rozpraw uprawniaj¹cych do awansu z koniecznoci odk³adane jest w czasie. Mo¿liwe opónienie awansu
zawodowego dominowa³o równie¿ w ocenie wa¿onej zagro¿eñ. S³abiej oceniono takie zagro¿enia jak brak wsparcia ze strony uczelni dla wykonawców projektów, ryzyko nieudanej
wspó³pracy w zespo³ach badawczych, si³ê konkurencji w ubieganiu siê o rodki na badania
oraz konflikt pozosta³ych obowi¹zków nauczycieli akademickich z pracami projektowymi.
Tabela 4. Zagro¿enia zwi¹zane z udzia³em w miêdzynarodowych projektach badawczych (n=17)
K ategoria zagro¿eñ

Liczba
zg³oszonych kosztów

Znaczenie

Wa¿ona ocena zagro¿eñ
[%]

rednio
(skala 1- 10)

wspó³czynnik
zmiennoci [%]

8,8

13

29

O pónienie awansu

8

Brak wsparcia

6

7,5

30

20

Ryzyko

9

6,3

33

14

Inne obowi¹zki

5

7

42

18

K onkurencja

4

7,3

31

19

32

7,4
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O gó³em
ród³o: opracowanie w³asne.
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W tabeli 5. zamieszczono synteTabela 5. Syntetyczne zestawienie oceny znaczenia uczestnictwa m³odych pracowników nauki w miêdzynarodowych
tyczny wynik analizy. Pod wzglêdem
projektach badawczych
liczby wskazañ zdecydowanie domiWskazania
rednia ocena
nuj¹ korzyci i szanse (³¹cznie 66%), Kategorie oceny
znaczenia
co jednoznacznie wskazuje na pozyliczba
[%]
tywn¹ ocenê zaanga¿owania w reali- Korzyci
104
44
7,5
zacjê miêdzynarodowych projektów.
K oszty
51
22
6,9
Stosunkowo wyrównana, a zaraS
z
a
n
s
e
4
8
2
0
7,5
zem wysoka (rednio oko³o 7,5 w skali
32
14
7,4
1-10) by³a przeciêtna ocena znacze- Zagro¿enia
nia poszczególnych kategorii objê- Ogó³em
235
100

tych analiz¹. Wynika z tego, ¿e nieza- ród³o: opracowanie w³asne.
le¿nie od liczby wskazañ badani dostrzegaj¹ z podobnym nasileniem pozytywne i negatywne strony uczestnictwa w projektach. Ocena wa¿ona potwierdza jednak przewagê korzyci i szans (rys. 1.).
Przedstawione wyniki maj¹ charakter subiektywnych ocen, jakkolwiek opartych na
dowiadczeniach z uczestnictwa w kilku (rednio) miêdzynarodowych projektach badawczych. Ankietowani wypowiedzieli siê równie¿ w kwestii bezporednich korzyci wyniesionych z tej wspó³pracy. Mo¿na je zakwalifikowaæ do trzech podstawowych kategorii:
 doskonalenie warsztatu naukowego,
 publikacje,
 w³asne prace badawcze.
Szczególne zainteresowanie wzbudza zestawienie korzyci warsztatowych. Oprócz takich korzyci, jak mo¿liwoæ uczestniczenia w pracach interdyscyplinarnych zespo³ów badawczych, poznanie organizacji badañ oraz u³atwiony dostêp do publikacji naukowych
respondenci wymienili d³ug¹ listê metod ilociowych, które mogli opanowaæ, uczestnicz¹c
w realizacji projektów. Warto wymieniæ wa¿niejsze z nich:
 2 modele równowagi cz¹stkowej,

 metoda DEA,

 metoda SFA,

 modele symulacyjne,
 modele ekonometryczne,

 metody statystyczne,
 nieliniowe modele optymalizacyjne. 
Wymiernym efektem udzia³u w pro- 
jektach badawczych s¹ publikacje nauko
we. W przeliczeniu na respondenta doNRU]\ FL NRV]W\ V]DQVH ]DJRUR HQLD
tychczas ukaza³o siê 4,6 publikacji zagranicznych oraz 7,8 publikacji krajowych
Rysunek 1. Syntetyczna ocena wa¿ona znaczenia
uczestnictwa m³odych pracowników nauki
powi¹zanych z projektami. W wiêkszoci
w miêdzynarodowych projektach badawczych
ukazywa³y siê one w renomowanych czaród³o: opracowanie w³asne.
sopismach, co dodatkowo potêguje ten
efekt.
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Za niezwykle istotny nale¿y uznaæ poredni efekt, jakim jest wp³yw na w³asn¹ dzia³alnoæ badawcz¹. Znacz¹cy odsetek ankietowanych wskazywa³ na to, ¿e wiedza i umiejêtnoci wyniesione z realizacji miêdzynarodowych projektów zosta³y wykorzystane w przygotowaniu rozpraw doktorskich (6 osób) i habilitacyjnych (2), a tak¿e w opracowaniu w³asnych wniosków na granty badawcze.
PODSUMOWANIE
Mimo i¿ badanie przeprowadzono na stosunkowo niewielkiej próbie m³odych pracowników naukowych, wyniki mo¿na uznaæ za miarodajne, bo oparte na dowiadczeniach wyniesionych z realizacji kilku (przeciêtnie) miêdzynarodowych projektów badawczych. W³asne
obserwacje i dowiadczenia autora upowa¿niaj¹ do postawienia tezy, ¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem podobne efekty dotycz¹ wiêkszej populacji m³odych adeptów nauki.
Zaprezentowane opinie i wymierne efekty pracy z miêdzynarodowych projektach badawczych jednoznacznie wskazuj¹ na korzyci ze wspó³pracy. Do najbardziej istotnych
nale¿y zaliczyæ doskonalenie warsztatu naukowego przez nabyt¹ wiedzê metodyczn¹ i obserwacje dotycz¹ce organizacji du¿ych projektów badawczych, a tak¿e nawi¹zanie kontaktów z naukowcami z ró¿nych, europejskich i pozaeuropejskich orodków naukowych. Co
wa¿ne, badani dostrzegaj¹ te¿ szanse, jakie udzia³ w tych projektach stwarza dla rozwoju ich
przysz³ych karier naukowych.
Si³a znaczenia kosztów i zagro¿eñ, na jakie wskazuj¹ ankietowani, sk³ania natomiast do
stwierdzenia, ¿e wa¿nym zadaniem instytucji naukowych jest udzielenie niezbêdnego wsparcia organizacyjnego i ogólna poprawa warunków u³atwiaj¹cych zaanga¿owanie siê m³odych
pracowników nauki w badania realizowane w miêdzynarodowych projektach. Oczywiste korzyci i szanse ze wspó³pracy s¹ wa¿ne nie tylko dla karier naukowych uczestników tych
projektów. Od indywidualnych sukcesów naukowych zale¿y bowiem rozwój poszczególnych
dyscyplin, a w efekcie pozycja nauki polskiej w miêdzynarodowym rodowisku naukowym.
Jest oczywiste, ¿e udzia³ w pracach zespo³ów projektowych sam w sobie nie stanowi
gwarancji przysz³ych sukcesów. Uznaj¹c, ¿e osi¹gniêcia w nauce s¹ sum¹ talentu, ciê¿kiej
pracy i ³utu szczêcia, to w przypadku tego ostatniego czynnika, mo¿liwoæ uczestniczenia
w miêdzynarodowych projektach badawczych staje siê swego rodzaju losem daj¹cym szanse wygranej. Warunkiem tej wygranej jest umiejêtnoæ wykorzystania nabytej wiedzy i
umiejêtnoci oraz usilna praca nad dalszym rozwojem naukowym.
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Summary
Active involvement of young scientists in research activities in early stages of their careers in
science undoubtedly is a key driver of their professional development. Specifically, participation in
European research projects that provide substantial funding for collaborative research by international
teams may be considered as a great opportunity for young researchers. In this paper results of the survey
made on the sample of 17 young scientists are presented. The general conclusion from the analyses
conducted with the use of SWOT analysis framework is that reported benefits and opportunities significantly overcome potential personal costs and threats. Of the benefits young researchers rank the highest
is the possibility to gain new knowledge and skills and to establish contacts within the international
research community. Inspiration resulting from previous activities and the possibility of being involved
in future international projects are considered the most important opportunities. Conflict with other
work responsibilities and less time devoted to families are the key personal costs.
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