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1

Informacje wprowadzające

Jak wskazano w poprzednich rozdziałach niniejszej ekspertyzy, mobilność polskich 

naukowców uzależniona jest od szeregu czynników natury ogólnej (sytuacja ekonomiczna, 

sposoby zatrudnienia) jak i inicjatyw mających bezpośrednio na celu promowanie mobil-

ności. Może być ona również uzależniona od specyfi ki poszczególnych dziedzin, a nawet 

ośrodków naukowych. W związku z tym kluczowe znaczenie ma adekwatna diagnoza ak-

tualnej sytuacji w skali całego kraju. Mając to na uwadze, zespół ds. mobilności polskich 

naukowców Akademii Młodych Uczonych PAN w pierwszym etapie analizy zjawiska mo-

bilności polskich naukowców zdecydował o przeprowadzeniu badania z wykorzystaniem 

metod jakościowych. Wykorzystano w nim dyskusję panelową –  metodę badania opinii 

i dochodzenia do rozwiązania problemów wykorzystywaną zarówno w badaniach nauko-

wych, jak i w marketingu.

Metody jakościowe, takie jak wywiad czy obserwacja, są jedną z grup metod badaw-

czych i diagnostycznych stosowanych w naukach społecznych (Stemplewska-Żakowicz, 

2010). W ramach dyskusji panelowej, specjaliści i przedstawiciele grup interesów przedsta-

wiają swoje stanowiska, wymieniają doświadczenia i wiedzę w celu stworzenia możliwie peł-

nego obrazu badanego zjawiska i wypracowania rozwiązań zidentyfi kowanych problemów. 
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Badania prowadzone z wykorzystaniem tej metody mają imitować przebieg spontanicz-

nej dyskusji ludzi, jednak ukierunkowywane są przez moderatora, który dąży do porusza-

nia wszystkich interesujących wątków, jednocześnie starając się jak najmniej ingerować 

w naturalny przebieg dyskusji. Dyskusja prowadzona jest według opracowanego wcześniej 

scenariusza, opisującego cele każdego etapu badania – na przykład określenie problemu, wy-

szukanie możliwych rozwiązań, potencjalnych ograniczeń i zagrożeń, przewidywanie efek-

tów wybranych rozwiązań. Nadrzędnym celem dyskusji jest zrozumienie zjawiska poprzez 

poznanie subiektywnej perspektywy osób w niej uczestniczących.

W odróżnieniu od ilościowych badań ankietowych, dyskusja panelowa nie jest ograni-

czana pytaniami ani rozmiarami arkusza odpowiedzi, dlatego jej uczestnicy mają możliwość 

poruszenia tematów, których twórca ankiety nie uwzględnił przy jej konstrukcji. Respon-

dent nie jest również ograniczany zamkniętym formatem odpowiedzi (na przykład Tak lub 

Nie). Może udzielić swobodnej i rozbudowanej odpowiedzi na pytanie, jak również odnieść 

się do samej jego zasadności i formy. W przeciwieństwie do ankiety możliwa jest również 

bezpośrednia konfrontacja poglądów i rozwiązań.

Przy zachowaniu rygoru metodologicznego specyfi cznego dla metodologii badań ja-

kościowych, możliwe jest otrzymanie wyników wiarygodnych, potwierdzalnych, czego od-

powiednikiem w badaniach ilościowych jest uzyskanie trafności wewnętrznej i ekologicznej 

(Stemplewska-Żakowicz, 2005). Wykorzystanie metod jakościowych stanowi dobry punkt 

wyjścia dla opracowania konkretnych narzędzi do prowadzenia późniejszych badań ilościo-

wych. Umożliwia to objęcie znacznie szerszego zakresu interesującego badaczy zjawiska niż 

ma to miejsce w przypadku tworzenia ankiety wyłącznie na podstawie subiektywnej wiedzy 

badacza/zespołu.

2 

Dyskusje panelowe organizowane 

przez Akademię Młodych Uczonych PAN

W ramach prac zespołu ds. mobilności polskich naukowców Akademii Młodych 

Uczonych PAN zorganizowano szereg dyskusji panelowych, których wyniki pozwoliły nam 

na sformułowanie proponowanych w tej ekspertyzie analiz, wniosków i rekomendacji. Usta-

lenia przeprowadzonych dyskusji zostały następnie zweryfi kowane w ramach badania an-

kietowego, przeprowadzonego przy współpracy z Inicjatywą Nauka Ludzka Rzecz, którego 

wyniki raportowane są w rozdziale 4 niniejszej ekspertyzy. Dyskusje panelowe zostały prze-

prowadzone przede wszystkim w ramach dwóch spotkań organizowanych i współorganizo-

wanych przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Drugie spotkanie zrealizowane zostało 

przy współpracy z ruchem społecznym Obywatele Nauki.
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2.1

Cel badań

Celem obydwu spotkań była dyskusja nad stanem mobilności polskich naukowców, 

w szczególności wypracowanie odpowiedzi na pytanie czy mobilność polskich naukowców 

należy uznać za wystarczającą. Drugim ważnym wątkiem były bariery ograniczające mo-

bilność oraz działania, które mogłyby sprzyjać jej zwiększeniu. W trakcie pierwszej debaty 

prowadzono odrębne dyskusje poświęcone mobilności krajowej i międzynarodowej. Podczas 

drugiego panelu nie wprowadzono podobnego podziału, koncentrując się na dyskusji naj-

ważniejszych wniosków uzyskanych podczas pierwszej debaty.

2.2 

Metody badawcze

W ramach spotkań przeprowadzono grupową dyskusję strukturyzowaną (zogniskowa-

ny wywiad grupowy). Organizatorzy spotkania przygotowali zestaw zagadnień dotyczących 

korzyści i zagrożeń wynikających z mobilności pracowników naukowych. Uczestnicy panelu 

dyskutowali na temat stanu mobilności polskich naukowców oraz w wyniku moderowanej 

dyskusji wypracowywali potencjalne rozwiązania kwestii problematycznych.

2.3 

Grupa badawcza

W ramach pierwszej debaty dyskutowaliśmy z przedstawicielami instytucji fi nan-

sujących naukę: obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju, Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Stowarzyszenia Sty-

pendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta (Societas Humboldtiana Polonorum), 

przedstawiciele Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także człon-

kowie Akademii Młodych Uczonych i Polskiej Akademii Nauk. W drugiej dyskusji pa-

nelowej udział wzięli przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych PAN, Obywateli 

Nauki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Filologii Romań-

skiej), Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki) oraz PAN (Instytut Chemii 

Bioorganicznej PAN).
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2.4 

Analiza wyników

W ramach analizy wyników dyskusji przeprowadzonych w ramach obydwu spotkań, 

podsumowujemy wnioski dyskutantów dotyczące stanu mobilności polskich naukowców, 

oceny zjawiska mobilności naukowców, barier ograniczających mobilność, a także prezentu-

jemy propozycje rozwiązań, które zdaniem dyskutantów mogłyby ją wspierać. Podsumowa-

nie opiera się na analizie protokołu przebiegu dyskusji.

2.4.1

Mobilność polskich naukowców

Zgodnie z przewidywaniami organizatorów obydwu spotkań, większość dyskutan-

tów stwierdziła, że poziom mobilności polskich naukowców nie jest satysfakcjonujący 

i że zwiększanie mobilności należy wspierać. W ramach drugiego panelu dyskusyjnego po-

jawiła się opinia, że mobilność jest immanentnym elementem każdego zdrowego systemu 

naukowego, natomiast brak mobilności w Polsce jest symptomem tego, że cały system, choć 

generalnie coraz lepszy i skuteczniejszy, to w zakresie promowania mobilności nadal działa 

źle, stąd konieczna jest jego dalsza naprawa. Oceniając mobilność naukowców dyskutanci 

zwracali również uwagę, że poważnym problemem jest przewaga liczby osób wyjeżdżają-

cych z Polski, nad tymi, którzy do Polski przyjeżdżają. Zauważono, ze stosunek wyjeżdża-

jących do przyjeżdżających jest bardzo niekorzystny (5:1). Permanentna, jednokierunkowa 

mobilność zagraniczna (naukowiec po zdobyciu wykształcenia w Polsce wyjeżdża i zostaje 

za granicą na stałe) jest poważnym zagrożeniem dla stanu polskiej nauki. W opinii eksper-

tów wiąże się to głównie z niesatysfakcjonującymi perspektywami fi nansowymi w Polsce, 

wyższym poziomem prowadzonych za granicą badań i przerostem administracji w polskich 

placówkach naukowych.

Podkreślano wagę wspierania mobilności w zakresie powrotów naukowców do kraju 

i przyjazdów naukowców zagranicznych. Zauważano jednocześnie, że ograniczenia wyni-

kające z niskiej atrakcyjności zatrudnienia w polskiej placówce badawczej dla CV między-

narodowego naukowca (pojawiły się głosy, że odbycie stażu w Polsce bywa odbierane jako 

niekorzystny element kariery naukowej) oraz problemy administracyjne na polskich uni-

wersytetach mogą długotrwale warunkować niepełną efektywność programów wspierania 

mobilności. Pojawiły się propozycje działań zachęcających naukowców do odbywania staży 

w Polsce – środki zaradcze w postaci dodatkowych, korzystniejszych grantów i ułatwienia 

administracyjne przy zatrudnianiu naukowców zagranicznych. 
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2.4.2

Dlaczego mobilność jest korzystna?

Większość dyskutantów biorących udział w pierwszym spotkaniu organizowanym 

przez Akademię Młodych Uczonych PAN zgadzała się, że mobilność krajowa naukowców 

jest zjawiskiem pozytywnym. Dzięki zmianie miejsca pracy po doktoracie naukowcy mogą 

zetknąć się z  nową tematyką badawczą, nowymi metodami prowadzenia badań czy też 

nowymi rozwiązaniami związanymi z zarządzaniem nauką. Mobilność wpływa pozytyw-

nie na budowanie sieci kontaktów z innymi naukowcami (networking). Zmniejsza się też 

prawdopodobieństwo „dziedziczenia” tematyki po promotorze („chowu wsobnego”). Dys-

kutanci zauważyli jednocześnie, że sensowność mobilności może być niekiedy ograniczona 

dostępnością infrastruktury badawczej (np. specjalistycznego sprzętu badawczego, ale i do-

stępnością bibliotek w niektórych obszarach nauk humanistycznych). Paneliści podobnie 

oceniali również zjawisko mobilności międzynarodowej stwierdzając, że jest ona zjawiskiem 

pozytywnym w większości dyscyplin. Zauważali jednocześnie, że czas i miejsce przeno-

sin powinny być rozważnie wybrane (właściwy moment w rozwoju naukowym, migracja 

do ośrodka, w którym można się odpowiednio rozwinąć naukowo i kulturowo). Eksperci 

byli zgodni, że mobilność międzynarodowa jest często uznawana za uniwersalną receptę na 

sukces naukowy. Najbardziej popularny model kariery zakłada przygotowanie i obronę pra-

cy doktorskiej w kraju, a następnie odbycie stażu podoktorskiego (postdoc) za granicą, choć 

jednocześnie zauważano, że dobrze wykazywać się mobilnością już w trakcie przygotowa-

nia rozprawy doktorskiej. Paneliści zauważali, że często głównym celem mobilności nie jest 

dostęp do sprzętu i literatury (które w wielu polskich instytucjach np. dzięki niedawnemu 

dofi nansowaniu z UE bywają lepsze niż w krajach o bardziej rozwiniętych gospodarkach), 

ale raczej poprawa warunków pracy, np. możliwość koncentracji na pracy naukowej, bez 

obowiązków dydaktycznych i administracyjnych.

W ramach panelu drugiego, pomimo znaczącej przewagi głosów wspierających mo-

bilność naukowców, pojawiły się również uwagi wskazujące na jej negatywne skutki. Wy-

mieniano tu między innymi nadmierną mobilność naukowców, która może doprowadzić 

do rozdrobnienia potencjału naukowego. Zauważono również, że w niektórych dziedzi-

nach mamy w Polsce zbyt mało atrakcyjnych zespołów naukowych, w których naukowcy 

spoza kraju chcieliby pracować (podkreślano również, że najlepsze zespoły powinny być 

bardzo dobrze fi nansowane, co nie zawsze ma miejsce). To zastrzeżenie wydaje się bez-

pośrednio związane z jednokierunkowością mobilności. Paneliści zauważali, że w obecnej 

sytuacji mobilność dotyczy najczęściej przenosin z mniejszych ośrodków do jednego z kil-

ku wiodących w  kraju. Nie obserwuje się właściwie mobilności w przeciwnym kierunku, 

ani mobilności pomiędzy wiodącymi ośrodkami. W ramach panelu drugiego zwracano 

również uwagę, że mobilność jako źródło wymiany idei między zespołami jest elementem 
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niezwykle stymulującym rozwój. Podkreślano jednocześnie, że musi ona zostać utrzyma-

na na pewnym „rozsądnym” poziomie, aby nie doprowadzić do dezintegracji zespołów, 

zwłaszcza tam, gdzie dostępne zasoby są małe, a przesadna mobilność mogłaby powodować 

ich rozproszenie.

2.4.3 

Bariery mobilności polskich naukowców

W ramach obydwu spotkań dyskutowano czynniki ograniczające mobilność polskich 

naukowców. Dyskutanci najwięcej uwagi poświęcili jej kulturowym i społecznym ograni-

czeniom. Zauważono, że generalnie mobilność zawodowa w naszym kraju nie jest zbyt 

wysoka (np. w porównaniu do USA czy licznych krajów Europy Zachodniej, gdzie więk-

szość pracowników, niezależnie od branży, zmienia miejsce pracy i zamieszkania kilka razy 

w życiu). Na polskim rynku pracy nie ma tradycji szukania pracy w innym miejscu niż 

miasto zamieszkania. Zauważono jednak, że w przypadku mobilności naukowców zmiana 

miejsca pracy nie musi koniecznie oznaczać przenosin do nowego miasta. Pożądany wy-

daje się bowiem również przepływ kadr pomiędzy uczelniami w ramach jednego miasta, 

a także pomiędzy jednostkami PAN a uczelniami. Podkreślono również, że bardzo korzyst-

na byłaby mobilność naukowców między sektorami, przede wszystkim między instytucja-

mi naukowymi a przedsiębiorstwami. W dyskusji podkreślano problem braku mobilności 

dwukierunkowej pomiędzy nauką a przemysłem. Dyskutanci zauważali, że w wyniku tego 

zjawiska naukowcy zajmujący się wdrażaniem nie zawsze znajdują odbiorców swoich prac 

badawczych. Zauważano jednocześnie, ze sytuacja zaczęła ostatnio zmieniać się na lepsze, 

dzięki takim programom, jak Top 500 Innovators czy nowym ministerialnym inicjatywom: 

Brokerzy Innowacji i Inkubatory Przedsiębiorczości.

Poza ograniczeniami kulturowymi i społecznymi dyskutowano również fi nansowe i so-

cjalne bariery mobilności naukowców. Dyskutanci zauważyli, że – pomimo znaczących środ-

ków przeznaczanych na wyjazdy krajowe i zagraniczne naukowców – przeszkodą w podjęciu 

mobilności pozostaje wciąż problem zabezpieczeń socjalnych (np. mieszkań), a także brak 

perspektyw zatrudnienia rodziny po przenosinach do nowego miasta. Dyskutanci zgadzali 

się, że proponując programy wspierające mobilność trzeba brać pod uwagę konieczność fi -

nansowania przenosin nie tylko samego naukowca, ale również jego najbliższej rodziny (np. 

wsparcie fi nansowe małżonka/dzieci, a w przypadku instytucji przyjmujących, pomoc przy 

zatrudnianiu małżonka). Warto również pamiętać, że w niektórych przypadkach mobilności 

naukowców może być nie tyle utrudniona co uniemożliwiona przez sytuację rodzinną (np. 

z racji konieczności sprawowania opieki opieki).

W ramach dyskusji zwrócono uwagę na ograniczenia mobilności naukowców wynika-

jące z obowiązujących na uczelniach systemowych rozwiązań na poziomie administracyjnym. 
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Paneliści podkreślali zbyt dużą ilość obowiązków administracyjnych ciążących na polskich 

naukowcach. Zdaniem dyskutantów badacze często zamiast zajmować się nauką, zajmują 

się działaniami administracyjnymi, wynikającymi z przerostu biurokracji. Część naukowców 

może więc woleć pracować w krajach, w których nie są angażowani w działalność admi-

nistracyjną i mogą koncentrować się na działalności badawczej. Podkreślano, że niewielka 

mobilność może być też związana ze zmianą struktury zatrudnienia na polskich uczelniach. 

Chodzi tu przede wszystkim o wzrost liczebności pracowników samodzielnych. Efektem 

tego zjawiska jest minimalizacja liczności zespołów badawczych i spadek ambicji. 

Dyskutując przeszkody specyfi czne dla mobilności międzynarodowej podkreślano 

problem niskiego umiędzynarodowienia studiów, które może negatywnie wpływać na po-

dejmowanie mobilności na wczesnych etapach kariery naukowej. Paneliści zwracali uwa-

gę, że pomocna może okazać się tu transgraniczna współpraca instytucjonalna wspierająca 

mobilność naukowców na wszystkich etapach kariery (dyskutanci zgodnie podkreślali, że 

mobilność powinna dotyczyć naukowców w każdym wieku).

W ramach drugiego panelu dyskusyjnego wśród barier mobilności wymieniano rów-

nież brak ściśle określonych ścieżek kariery naukowej wspierających mobilność naukowców. 

Podkreślano, że poważnym problemem jest brak prawdziwie otwartych konkursów na sta-

nowiska naukowe. Zdaniem dyskutantów rotacja pracowników naukowych jest hamowana 

przez komisje rekrutacyjne preferujące własnych wychowanków. Zatrudnianie obiektywnie 

najlepszych osób z zewnątrz mogłoby być wzmocnione przez angażowanie do pracy w ta-

kich komisjach ekspertów spoza jednostki zatrudniającej.

Podsumowując dyskusję zauważono również, że jednym z problemów organizacji 

polskiej nauki jest to, że odpowiedzialne za nią władze przyjęły punkt widzenia właści-

wy dla fundacji wspierających naukę, a więc uznały, że należy wspierać tylko najlepszych, 

podczas gdy zadaniem ośrodków takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-

go powinna być troska o zapewnienie przyzwoitego poziomu we wszystkich jednostkach 

naukowych.

2.4.4

Propozycje rozwiązań

Paneliści dyskutowali czy i w jaki sposób mobilność w obrębie kraju powinna być 

wspomagana systemowo. Przede wszystkim zastanawiano się nad możliwościami wymu-

szania mobilności przez ograniczenia w zatrudnianiu w jednostkach, w których uzyskało 

się stopnie naukowe. Większość zebranych zgadzała się jednak, że mobilność nie powinna 

być przymusowa (tzn. nie powinno się wprowadzać odgórnie bezwzględnych zakazów za-

trudniania osób ze stopniem doktora w miejscach, w których przygotowały swoją rozprawę 

doktorską, a regulacje na tym poziomie należy zostawić poszczególnym instytucjom), ale 
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powinna być silnie stymulowana, przez realne zachęty fi nansowe przede wszystkim dla in-

stytucji (i wysyłających, i przyjmujących), ale także dla naukowców. Nie powinno być jednak 

tak, aby osoby nie decydujące się na mobilność ze względu na sytuację rodzinną były za to 

niejako karane na poziomie instytucjonalnym, i aby podyktowana np. względami rodzinny-

mi decyzja o nie zmienianiu miejsca zamieszkania stanowiła poważną przeszkodę w rozwo-

ju kariery naukowej.

Paneliści zgadzali się, że w przypadku mobilności zagranicznej należy stymulować po-

wroty, ale niedobrze jest wracać do tej samej jednostki, z której się wyjechało (bo zwykle 

w kontakcie z dawnymi przełożonymi trudno o prawdziwą niezależność), dlatego w miarę 

możliwości (biorąc pod uwagę te ograniczenia, co w przypadku mobilności krajowej), w ta-

kiej sytuacji należy stymulować powroty połączone ze zmianą jednostki.

Wśród propozycji systemowego wspierania mobilności pojawiła się koncepcja „mobil-

nego uniwersytetu” opisana szczegółowo w artykule Prof. Włodzimierza Boleckiego (FNP) 

opublikowanym w periodyku Panorama PAN. W ujęciu tym zaproponowano wyodrębnie-

nie mobilności naukowej i edukacyjnej. O ile tę pierwszą formę mobilności wspiera wiele 

programów opisanych powyżej, o tyle mobilność edukacyjna wymaga systemowego wspar-

cia. W tym ujęciu zaproponowano zatem wprowadzenie systemu wspierającego mobilność 

edukacyjną zarówno studentów (np. obligatoryjne wyjazdy na staże w trakcie studiów), jak 

i wykładowców (np. prowadzenie wykładów w różnych jednostkach). Ważne, aby ta mobil-

ność miała rzeczywiście charakter systemowy, a więc oparta była na wymianie wykładow-

ców, wspólnych siatkach zajęć, itd. Proponowany projekt wymagałby również silniejszego 

wsparcia strukturalnego (np. dodatkowe środki dla rodzin, tanie mieszkania dla przyjeżdża-

jących z zagranicy, dom asystenta, ale również usprawnienia administracyjne, szczególnie 

dla osób z zagranicy). Mobilność edukacyjna wykładowców powinna mieć charakter bila-

teralnej wymiany między uniwersytetami, przy czym nie musiałaby się ona zawsze wiązać 

się ze zmianą miejsca zamieszkania wykładowców. W tym kontekście w ramach programu 

proponowano rozwój wirtualnej mobilności jako metody wzmacniania współpracy krajowej 

bez konieczności fi zycznej zmiany lokalizacji.

W ramach panelu drugiego pojawiła opinia poświęcona ocenie proponowanych przez 

instytucje fi nansujące naukę w Polsce programów wspierających mobilność. Jeden z  dys-

kutantów postawił tezę, że specjalne programy wspierające mobilność są niewłaściwą od-

powiedzią na istniejące problemy, bo należałoby raczej uzdrowić system, co spowoduje, 

że mobilność pojawi się sama w sposób naturalny. Zaproponowano również, że dobrym roz-

wiązaniem wspierającym mobilność może być również zwiększenie możliwości wyjazdów 

na krótsze staże, np. 3-miesięczne, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dyskutanci zgadzali 

się, że nawet dwutygodniowe wyjazdy są korzystne dla rozwoju naukowca.
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3

Podsumowanie

W ogólnej ocenie uczestników panelu poziom mobilności polskich naukowców jest 

niewystarczający. Bieżąca sytuacja jest wynikiem działania wielu uwarunkowań kulturowych 

i społecznych, takich jak brak tradycji mobilności w biegu życia czy barier fi nansowych 

i strukturalnych. Zwrócono uwagę na negatywny bilans pomiędzy ilością napływających 

i wyjeżdżających z Polski naukowców. Przyczyn tego stanu upatrywano w niezadowalają-

cych perspektywach fi nansowych, przeroście administracji, niższej atrakcyjności zatrudnie-

nia w polskich placówkach badawczych, czy wyższym poziomie nauki zagranicznej.

4

Syntetyczne wnioski

Eksperci zgodnie uznali, że rozsądna mobilność, która nie doprowadza do rozprosze-

nia zespołów i co za tym idzie – potencjału naukowego –  jest bardzo korzystna. Główne 

sfery korzyści zidentyfi kowane przez członków panelu to:

• zetknięcie się z nową tematyką i nowymi metodami prowadzenia badań; 

• poznanie nowych sposobów zarządzania nauką;

• budowanie sieci kontaktów;

• mniejsze prawdopodobieństwo dziedziczenia tematyki badań po promotorze;

• zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu naukowego;

• poprawa warunków pracy;

• polepszenie warunków fi nansowych.

Uznano również wagę przeciwdziałania negatywnym skutkom mobilności, w tym:

• tworzenie atrakcyjnych stanowisk dla osób powracających z zagranicy (poza macierzy-

stą jednostką);

• pomoc jednostki przyjmującej w aklimatyzacji naukowca i jego najbliższej rodziny 

w nowym miejscu;

• kierowanie szczególnego wsparcia w stronę chcących podjąć pracę w naszym kraju 

zagranicznych naukowców.

Pojawiły się również interesujące pomysły na zwiększenie mobilności polskich naukowców, 

na przykład:

• systemowe wsparcie mobilności edukacyjnej (wymiana wykładowców, koordynacja sia-

tek zajęć); 

• tworzenie międzynarodowych programów studiów, aby wspierać mobilność naukow-

ców w każdym wieku;
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• wykorzystanie możliwości mobilności na małą skalę – między jednostkami w tych sa-

mych miastach lub regionach, co ograniczyłoby konieczności zmiany miejsca zamiesz-

kania przy zachowaniu korzyści płynących z mobilności;

•  zwiększenie znaczenia wirtualnej mobilności;

• zwiększenie ilości krótkotrwałych wyjazdów, dzięki czemu pokonana zostałaby więk-

szość barier spowodowana czynnikami fi nansowymi i osobistymi, takimi jak rozłąka 

z rodziną;

• tworzenie otwartych konkursów na stanowiska naukowe, w komisjach których zasia-

daliby zewnętrzni eksperci.

5

Ograniczenia zastosowanej metodologii badawczej

W podejściu jakościowym celem jest nie wyjaśnienie i kontrola, a zrozumienie bada-

nego zjawiska przez odtworzenie wewnętrznej perspektywy uczestniczących w niej osób 

(Stemplewska-Żakowicz, 2010). Należy więc pamiętać o ograniczeniach paradygmatu i nie 

wyciągać nieuprawnionych wniosków z przeprowadzonych analiz (ta sama uwaga odnosi się 

oczywiście również do metod ilościowych). Używanie wycinków całego dyskursu (relatyw-

nie krótkich rozmów ekspertów) jako dowodów na powszechność danych opinii w narracji 

jest nieuzasadnione. Istotne jest przyjęcie, iż dane uzyskane w wyniku analizy dyskusji eks-

pertów mogą być fragmentaryczne. Kolejny problem stanowi rzetelność, którą na dużym 

poziomie ogólności można rozumieć jako konsekwencję, z jaką poszczególne wyrażane opi-

nie przypisywane są do tej samej kategorii. Przykładowo kwestią arbitralną jest stwierdzenie 

jednomyślności ekspertów, która wynikać mogła z pozamerytorycznych kwestii (na przy-

kład mechanizmów konformizmu grupowego).

Wreszcie, często zarzuca się, że wnioski wyciągane są na podstawie niereprezentatyw-

nych „przykładów” (tu: wypowiedzi stosunkowo niewielkiego gremium) odnoszących się do 

danego zjawiska, co Silverman (2012) nazywa problemem anegdotyczności.

Mając na uwadze powyższe problemy, przygotowując niniejszą ekspertyzę Zespół nie 

ograniczył się do zastosowania metod jakościowych. Przeciwnie, stanowiło ono z jednej 

strony uzupełnienie, a z drugiej przygotowanie do badania ilościowego, które zostało prze-

prowadzone później. Poczynione w obydwu dyskusjach obserwacje zostały uwzględnione 

przy konstruowaniu narzędzia wykorzystanego w zrealizowanym przy współpracy z Inicja-

tywą Nauka Ludzka Rzecz badaniu ankietowym, którego wyniki przedstawione są w kolej-

nym rozdziale niniejszej ekspertyzy. 
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