
 Warszawa, 2 sierpnia 2021 r.

Uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia
w sprawie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców

Projekt rozporządzenia w sprawie stypendiów dla studentów i wybitnych
młodych naukowców z 14 lipca 2021 r.1 przynosi zmiany, które, można mieć
nadzieję,  korzystnie  wpłyną  na  procedurę  przyznawania  tych  prestiżowych
wyróżnień.  Na  uznanie  zasługuje  np.  wprowadzenie  wymogu  uzasadniania
oryginalności osiągnięć i obowiązku opisu wkładu w publikację wieloautorską.

Zarazem  jednak  projekt  nie  uwzględnia  wielu  spośród  postulatów
wskazanych przez Akademię Młodych Uczonych w stanowisku z 24 czerwca
2021 r.,  które w naszej  opinii  są istotne zarówno dla podniesienia  poziomu
wniosków, jak i dla usprawnienia procesu ich oceny. W załączeniu przesyłamy
ponownie ww. stanowisko.

W  opinii  AMU  należy  pilnie  rozwiązać  problem  znaczących
dysproporcji w podziale stypendiów pomiędzy dyscypliny. Dla przykładu, w
ostatnim  konkursie  nie  przyznano  stypendiów  przedstawicielom  ani  nauk
farmaceutycznych  (44  wnioski),  ani  matematyki  (28  wniosków),  których
wnioski porównuje się - odpowiednio – z naukami medycznymi i chemicznymi.
Z drugiej strony, na 44 wnioski z inżynierii chemicznej finansowanie uzyskało
212. Tak znaczące dysproporcje wskaźnika sukcesu nie znajdują uzasadnienia
ani w ramach porównań poziomu naukowego dyscyplin w kraju, ani w pozycji
dyscyplin na tle światowej nauki. 

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłoby dokonywanie podziału
stypendiów  w  ramach  dziedzin  przez  zespół  ekspertów.  Alternatywą  jest
skorygowanie  wzoru  normalizacji,  tak  aby  uwzględniał  specyfikę  dyscyplin.
Obecnie  punktację  wniosku  normalizuje  się,  dzieląc  ją  przez  średnią  z
punktacji pięciu najlepszych wniosków w dziedzinie. Tym samym porównuje się
wnioski z dyscyplin niezależnie od ich specyfiki, zwłaszcza bez uwzględnienia
odmiennych modeli współpracy, publikowania i parametrów bibliometrycznych.

1 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i 
wybitnych młodych naukowców 
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349206/katalog/12803683#12803683).
2 Inne dyscypliny, w których nie przyznano stypendiów, to m.in. ekonomia i finanse, nauki o 
polityce i administracji oraz nauki o zarządzaniu (https://www.gov.pl/attachment/135244ec-
6046-480e-9bf3-ae3c2b88d8d9.).
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Przykładową  korektę  wzoru  normalizacji  zaproponowaliśmy  w  załączonej
opinii3.

Przewodniczący
Akademii Młodych Uczonych

(-) KAROL PALKA

3  https://amu.pan.pl/amu-proponuje-zmiany-w-celu-ulepszenia-systemu-oceny-wnioskow-o-
stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow/
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