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Akademia Młodych Uczonych

● 32 osoby w wieku 35-40 lat
https://amu.pan.pl/o-nas/sklad-amu/ 
z uniwersytetów, instytutów PAN, 
politechnik, WAT, SGGW, ALK

● 29 dr hab., w tym 6 prof. (i 1 rektor)
● 44% kobiet
● kadencja: 5 lat (15 osób do 14 XII)

https://amu.pan.pl/o-nas/sklad-amu/


Przewodniczący i zastępcy XII 2020-XII 2021

dr Krzysztof Nowak
Instytut Języka Polskiego PAN

Przewodniczący AMU 
dr hab. Karol Palka

Instytut Matematyczny PAN

dr hab. Monika Kwoka 
Politechnika Śląska

dr Jacek Kolanowski
Inst. Chemii Bioorganicznej PAN



Zadania AMU

● przedstawia opinie, programy i oceny dot. spraw nauki, 
reprezentowanych i pokrewnych dyscyplin

● organizuje debaty i konferencje naukowe
● upowszechnia standardy etyki wśród młodych naukowców

Udział w pracach innych instytucji

● Rada NCN (2 członków), RGNiSW
● komitety naukowe, Wydziały PAN
● zrzeszenia młodych akademii (ENYA, GYA, YASAS)
● zespół ds. oceny wniosków o stypendia dla wybitnych 

młodych naukowców
● eksperci SAPEA



Świat Słowian: zapomniane miejsce spotkań różnych kultur
„Powstawanie chrześcijańskiej Rusi"

I 2020
https://amu.pan.pl/the-world-of-the-slavs-forgotten-meeting-
place-of-different-cultures/

Wydarzenia AMU 

https://amu.pan.pl/the-world-of-the-slavs-forgotten-meeting-place-of-different-cultures/
https://amu.pan.pl/the-world-of-the-slavs-forgotten-meeting-place-of-different-cultures/


Zostań badaczką (online)

● II edycja - grudzień 2020
○ 11 badaczek
○ 60 licealistek i studentek

● III edycja - luty 2021

https://amu.pan.pl/badaczka/

Wydarzenia AMU 

https://amu.pan.pl/badaczka/


Wydarzenia AMU 

Dzień dla klimatu (online, XI 2021)

● Miejskie życie w kryzysie 
klimatycznym

● Lasy naszych wnuków
● Na cienkim lodzie

https://amu.pan.pl/dzien-dla-klimatu/ 

https://amu.pan.pl/dzien-dla-klimatu/


5th Polish Scientific Networks
Climate change: science and society

● Wrocław, maj/czerwiec 2022 r.
● główny organizator: Mateusz Strzelecki
● publikacja w Climatic Change  

(IF =4.134, lista MEiN 140 pkt.)
● Wsparcie z DUN PAN, MNiE, FNP, UWr

   https://psn.pan.pl/

Wydarzenia AMU 

https://psn.pan.pl/


Jubileusz 10-lecia AMU

07 X 2021, Warszawa 

https://amu.pan.pl/10-lat/

Wydarzenia AMU 

https://amu.pan.pl/10-lat/


AMU na arenie międzynarodowej

● cel: zwiększenie zasięgu działań i rozpoznawalności AMU

● Europejskie Narodowe Młode Akademie (ENYA) i Global Young Academy (GYA)

● akademie i środowiska młodych uczonych z krajów byłego ZSRR

● doradztwo naukowe dla polityki na poziomie Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu 

Science Advice for Policy By European Academies (YASAS)



Białoruś i kraje byłego ZSRR

● motywacja: bliskość geograficzna i historyczna
● wyzwania: przeszkody natury politycznej, inna struktura i sposób działania młodej akademii
● działania: spotkanie, baza stypendiów
● konferencja Young Science Beyond Borders (online, 16-17.12.2021,  https://amu.pan.pl/ysbb/)
● prezentacja możliwości kariery naukowej w Polsce

https://amu.pan.pl/ysbb/


Europejskie Narodowe Młode Akademie
Global Young Academy

● regularne spotkania i udział w inicjatywach 
● forum europejskich młodych akademii
 
Przykład działania
● problem: niższy efektywny budżet UE na Horizon Europe 

2021-2027, w tym na badania podstawowe
● AMU koordynowało podpisanie listu otwartego: 

https://amu.pan.pl/budgetary-cuts/
● w ciągu 10 dni apel sygnowało 19 młodych akademii.
● widoczność sprzeciwu środowiska naukowego → zwiększenie 

finansowania badań podstawowych

https://amu.pan.pl/budgetary-cuts/


Doradztwo naukowe dla Komisji Europejskiej - 
Young Academies Science Advice Structure (YASAS)

● włączenie europejskiego środowiska młodych naukowców 
w mechanizm doradztwa naukowego dla KE: Science 
Advice for Policy by European Academies (SAPEA)

● 5 sieci organizacji zrzeszających europejskie akademie 
● nowy filar 6 zrzeszający młode akademie (YASAS)

Działania AMU

● udział w stworzeniu pierwszej organizacji formalnie 
zrzeszającej Europejskie Młode Akademie (obecnie 14)

● dr J. Kolanowski (AMU) pierwszym Prezydentem YASAS
● grant europejski na działania SAPEA wraz z YASAS



Stanowiska, opinie, rekomendacje

Anna Ajduk

Karol Palka

Mateusz KwaśnickiMarta Gmurek

Przemysław Gorzelak Adrian Jusupović

Justyna Cybulska

N. Dołowy-Rybińska

https://amu.pan.pl/category/opinie-amu/ 

● ewaluacja humanistyki x 2
● wykaz czasopism x 2
● Narodowy Program Kopernikański
● tzw. pakiet “wolnościowy” x 2
● społeczny kontekst uprawiania nauki

○ zatrzymania studentów UŚ
○ ataki na osoby LGBT+

● stypendia dla wybitnych x 3
● Narodowe Centrum Nauki
● procedura habilitacyjna (RDN)

Krzysztof Nowak

https://amu.pan.pl/category/opinie-amu/


Stanowiska AMU i ich rozpowszechnianie



Obecność AMU w Internecie

🌐 Strona WWW Twitter

 

Facebook



Media społecznościowe

● Facebook: 2 880 obserwujących
(2019-21: +40%)

● Twitter: 900 obserwujących
(2020-21: +75%)

● specyfika mediów społecznościowych
○ rola obrazu i emocji
○ wymagana systematyczność
○ unikanie jałowych dyskusji



Nowy przewodniczący i zastępcy

Przewodniczący (XII 2021- VI 2024)

● dr Jacek Kolanowski 
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Zastępcy

● dr hab. Marta Gmurek 
Politechnika Łódzka

● dr hab. Jan Poleszczuk 
Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

● 1 miejsce czeka na wybór nowych członków AMU



Akademia Młodych Uczonych PAN

● aktywnie działa na wielu płaszczyznach w kraju i za granicą
● jest niezależnym głosem młodych naukowców
● żywo reaguje na problemy dotyczące środowiska naukowego
● upowszechnia wyniki badań naukowych

Uwagi i potrzeby

● działalność AMU opiera się na chęciach i możliwościach 
czasowych jej członków

● AMU potrzebuje silnego i aktywnego wsparcia administracyjnego, 
w tym co najmniej jednego pełnego etatu dla sekretarza AMU



Kontakt z AMU

🌐
AkademiaMlodychUczonych

https://amu.pan.pl

PAN_AMU

https://www.facebook.com/AkademiaMlodychUczonych
https://amu.pan.pl/
http://twitter.com/PAN_AMU

