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Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka
Kraków, 19 października 2012 r.
sala „Pod Kruki”, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Narodowe Centrum Nauki i Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii
Nauk zapraszają na konferencję dotyczącą finansowania projektów badawczych w Polsce.
Reforma systemu nauki z 2010 r.
wprowadziła znaczące zmiany w finansowaniu nauki w Polsce. Utworzenie dwóch osobnych agencji finansujących badania naukowe, według
podziału na badania podstawowe oraz
badania stosowane, to krok ku decentralizacji systemu finansowania nauki
oraz przekazaniu środowisku naukowców kompetencji w zakresie definiowania kierunków rozwoju badań podstawowych, określania priorytetowych
dyscyplin naukowych, ogłaszania i organizacji konkursów oraz podejmowania decyzji w sprawie finansowania
określonych zadań.
Rola i rozwój Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju wspierających projekty badawcze są szczególnie ważne
w związku z szeroko dyskutowaną
w Polsce tezą o potrzebie zmniejszenia
roli finansowania statutowego na rzecz
selektywnego wsparcia projektów.

Celem konferencji organizowanej
przez NCN i KN PAN jest podsumowanie pierwszych dwóch lat funkcjonowania systemu finansowania nauki
w kształcie wprowadzonym reformą
z 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem działań Narodowego Centrum
Nauki. Podczas konferencji prezentowane będą różne ujęcia i koncepcje systemów wyłaniania projektów badawczych otrzymujących finansowanie ze
środków publicznych, w tym wyniki
badań nad funkcjonowaniem różnych
systemów oceny i problemy z tym
związane. Mając na uwadze dążenie do
stałego doskonalenia funkcjonowania
NCN i wprowadzanie ewentualnych
zmian, organizatorzy chcą porównać
działalność innych instytucji finansujących naukę z działaniami Centrum.
Konferencja podzielona została na
dwie sesje panelowe.
W pierwszej sesji panelowej pt.
Wyzwania stojące przed systemem finansowania nauki w Polsce, poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• projakościowe mechanizmy finansowania działalności badawczej z bu-
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dżetu państwa: konkursy a środki statutowe – optymalne proporcje,
• stymulowanie finansowania nauki w Polsce ze środków pozabudżetowych,
• podział na badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe,
• podział nauki na dyscypliny – panele
NCN na tle innych systemów kategoryzacji,
• finansowanie dostępne dla wszystkich kontra finansowanie wybranych
obszarów i typów badań,
• kryteria wyznaczania i wsparcie priorytetowych obszarów w nauce,
• rodzaje konkursów i ich adekwatność
do wyzwań i zadań nauki.
W drugiej sesji panelowej pt. Peer
review – jak zapewnić trafność selekcji
najlepszych projektów badawczych?
poruszone zostaną zagadnienia skuteczności wyboru najlepszych projektów badawczych:
• popyt na finansowanie a dostępność
środków na realizację projektów badawczych w Polsce (trendy i tendencje),
• kryteria oceny i selekcji projektów
(jednolite kontra zróżnicowane),
• konstrukcja wniosków (cele pośrednie i końcowe projektów),
• organizacja procesu oceny (forma,
etapy),
• projekty „zakwalifikowane” a „zrealizowane” – jaki jest pożądany zakres tolerancji dla modyfikacji projektu w toku jego trwania,
• kryteria doboru ekspertów i recenzentów (dorobek naukowy czy coś
więcej?),
• interdyscyplinarność zespołów oceniających – wsparcie czy wyzwanie

dla najbardziej nowatorskich projektów,
• rzetelność i obiektywność ocen; relacja między merytoryczną a kosztową
strukturą projektu,
• efektywność procesu peer review
– równowaga między kosztami a sumiennością i wnikliwością oceny,
• ocena projektów zakończonych –
problem mierzenia wyników: czy
warto zbudować katalog „produktów” badań naukowych na podstawie
najlepszych praktyk,
• problemy etyczne w procesie oceny
projektów badawczych.
W panelach dyskusyjnych udział
wezmą przedstawiciele:
• Narodowego Centrum Nauki,
• Komitetu Naukoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk,
• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego,
• Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
a także:
• osoby biorące udział w ocenie wniosków dla Narodowego Centrum Nauki,
• osoby współpracujące z Europejską
Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) oraz
Europejską Fundacją Naukową (European Science Foundation, ESF).

Komitet Sterujący
Justyna Woźniakowska, Narodowe
Centrum Nauki
prof. dr hab. Urszula Żegleń, Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,
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Komitet Programowy

Komitet Organizacyjny

dr hab. Julita Jabłecka, prof. WSB,
Komitet Naukoznawstwa Polskiej
Akademii Nauk
dr Marcin Liana, Narodowe Centrum Nauki
prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają:
Magdalena Duer-Wójcik – magdalena.duer-wojcik@ncn.gov.pl, tel. 12341-9100
Kamila Patoła – kamila.patola@
ncn.gov.pl, tel. 12-341-9103
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Komitet Etyki w Nauce
Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zapraszają na konferencję naukową

Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym
Toruń, 5–6 listopada 2012
Celem konferencji jest analiza
funkcjonującego w Polsce etosu nauki i nauczania w świetle współczesnych doświadczeń jego praktykowania
oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy
stan rzeczywistej rodzimej moralności
uprawiania nauki i kształcenia wymaga
modyfikacji deklarowanego etosu czy
raczej zdecydowanych działań, które
jedynie wzmocnią realizację dobrze już
skonstruowanego systemu etyki nauki
i nauczania oraz pozwolą na skuteczniejsze zwalczanie wszelkich praktyk
negatywnych naruszających ten system. Konferencja powinna przyczynić
się do oceny działań opartych na tradycji i uformowanych w ostatnich latach kodyfikacjach etycznych w sferze
nauki i szkolnictwa wyższego, a także
do analizy możliwych środków wsparcia dla uetycznienia prowadzenia badań naukowych i procesu kształcenia
w szkolnictwie wyższym.
Organizatorzy planują przeznaczyć
pierwszy dzień na sesję podstawową,

opartą o referaty przedstawicieli Komitetów i gospodarza konferencji oraz
panel dyskusyjny poświęcony warunkom i instrumentom podniesienia
efektywności etyki nauki i nauczania
w sytuacji zdarzających się oszustw.
Dyskusja panelowa koncentrować się
będzie na podstawowej i elementarnej
wartości jaką jest uczciwość w nauce
i nauczaniu, a jej naruszenie niszczy
realny etos i wizerunek środowiska.
Toteż postawiony zostanie także problem odbudowy postaw moralnych
formułujących fundament etosu nauki i nauczania, tak aby był obecny
w codziennej praktyce badawczej i dydaktycznej.
Drugiego dnia konferencji przewiduje się ogólnopolską sesję referatową,
otwartą dla badaczy etosu nauki reprezentujących różne dziedziny badań, poświęconą różnym wymiarom uczciwości w uprawianiu nauki, jej zarządzaniu
i nauczaniu akademickim, szczególnie
uwzględniając konfrontację rzeczy-
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wistości ze standardami etycznymi.
Celem tej sesji jest uchwycenie głównych moralnych przywar środowiska
naukowego i ocena możliwości i środków ich eliminowania.
Konferencja organizowana poza
siedzibą PAN w środowisku uniwersyteckim daje większą szansę uczestniczenia w niej także młodych badaczy
i doktorantów.

Komitet programowy
Komitet Etyki w Nauce PAN
prof. Jan Woleński – Przewodniczący
Komitetu
prof. UW Paweł Łuków – Sekretarz
Komitetu Komitet Naukoznawstwa
Komitet Naukoznawstwa PAN
prof. Urszula Żegleń – Przewodnicząca Komitetu prof. Grażyna Woroniecka – Przewodnicząca Sekcji Etosu
i Tradycji Naukowej

Instytut Filozofii UMK
prof. Adam Grzeliński – Dyrektor
IF UMK prof. UMK Ryszard Wiśniewski prof. Włodzimierz Tyburski

Komitet organizacyjny
Instytut Filozofii UMK
dr Krzysztof Abriszewski (IF UMK/
Kom. Nauk.)
dr Marcin T. Zdrenka (IF UMK)
Sekretarz konferencji mgr Michał
Wróblewski (UMK)

Dane kontaktowe
dr Krzysztof Abriszewski Krzysztof.Abriszewski@umk.pl
mgr Michał Wróblewski mich.
wrob.@gmail.com
Adres kontaktowy: konferencja.
UMK.PAN@wp.pl
Strona www: www.filozofia.umk.
pl
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Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Warszawa
Seminarium: Filozoficzne problemy podstaw wiedzy
K O M U N I K AT
16 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie, I piętro, sala M. Curie-Skłodowskiej nr 126, o godz. 11:30 rozpocznie się debata filozoficzna:

Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej
Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie:
„Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”
W panelowej części debaty wystąpią:
1. Dr hab. Anna DRABAREK
(prof. APS, Warszawa),
2. Prof. dr hab. Adam FRĄCZEK
(APS, Warszawa),
3. Ks. Prof. dr hab. Ryszard MOŃ
(UKSW, Warszawa),
4. Dr hab. Andrzej NIEMCZUK
(UMCS, Lublin),
5. Dr Tomasz OLCHANOWSKI
(Uniwersytet w Białymstoku),
6. Dr hab. Krzysztof STACHEWICZ (prof. UAM, Poznań).
Inspiracją i osią dyskusji będzie
książka Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? (Philip Zimbardo, 2007/2010, PWN, Warszawa).

Doceniając wartość pracy Efekt Lucyfera, uważamy, że rozwiązanie sformułowanej w tytule kwestii ma wymiar interdyscyplinarny i wydaje się
być istotnym problemem cywilizacji
przełomu XX i XI wieku. Problem, jak
wiadomo, rozpatrywano wielokrotnie
i z bardzo różnych punktów widzenia,
na przykład: w koncepcji przewartościowania wartości (F. Nietzsche);
w koncepcji nieświadomości zbiorowej i idei archetypu cienia (C. G. Jung);
w teorii agresji wewnątrzgatunkowej,
nierozerwalnie związanej z więzią
osobniczą (K. Lorenz); w wizji obozów koncentracyjnych jako „laboratoriów”, w których sprawdzano, jak dalece mechanizmy zbiurokratyzowanej
władzy są w stanie posunąć się w kon-
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trolowaniu i zarządzaniu jednostką (Z.
Bauman). Problemowi temu poświęconych zostało wiele prac, na przykład:
Rozprawa o nienawiści (A. Glucksmann), Potęga obrzydzenia. Esej
o wstręcie (J. Kristeva), Banalność zła
(H. Arend) itp.
Do udziału w debacie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych naukowymi i pozanaukowymi próbami rozstrzygnięć podniesionego problemu,
wciąż bowiem otwartym pozostaje
m.in. pytanie o to, jakie warunki speł-

niać musi teoria naukowa, aby była
pomocna w rozpatrzeniu kwestii „Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”. Materiały debaty zostaną opublikowane
(vide str. 2 komunikatu).
Komitet organizacyjny debaty:
Prof. J. Bobryk,
Prof. Z. Król,
Prof. A. Motycka
Sekretariat debaty:
mgr M. Stelmach
michstelm@vp.pl

Informacje dla autorów tekstów związanych z problematyką debaty
Teksty przysyłać można nadal do 30 listopada br. na adres: jkbobryk@op.pl;
– objętość tekstu: od kilku do 15 stron standardowych (30000 znaków ze spacjami), opatrzonych tytułem, b. krótkimi streszczeniami w języku polskim
i angielskim wraz ze słowami kluczowymi;
– na oddzielnej, końcowej stronie proszę podać następujące dane personalne
autora:
– stopień/tytuł naukowy,
– afiliacja,
– adres pocztowy (na korespondencję),
– numer telefonu/komórki,
– adres e-mail.
Warszawa, wrzesień 2012

