SCIENCE ZEN:
wstępne wyniki
diagnoza dobrostanu
i kondycji psychicznej doktorantów
oraz młodych naukowców w Polsce
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W CZYM RZECZ?

Na wielu polskich uczelniach pokutuje
„darwinistyczne” podejście do studentów
oraz doktorantów: „Musisz mieć twardą skórę,
musisz być silna/silny, bo tylko silni sobie
poradzą”.
Często spotykaliśmy się z nastawieniem,
że trzeba być silnym psychicznie, bo środowisko
akademickie jest bezwzględne.

Program naukowo-badawczy SCIENCE ZEN,
czyli diagnoza dobrostanu i kondycji psychicznej
doktorantów oraz młodych naukowców w Polsce
to koncepcja komplementarnych działań badawczych
podejmowanych w celu poprawy sytuacji w polskim
środowisku akademickim.
Wieloletnie obserwacje z pozycji pracowników
naukowych oraz wymiana doświadczeń z innymi
pracownikami tego sektora, a także uważność na opinie
doktorantów i doktorantek w obrębie całego kraju
miały bezpośredni wpływ na opracowanie
i zrealizowanie niniejszego badania eksploracyjnego.
Jest to pierwszy etap diagnozy SCIENCE ZEN.
Już niebawem planowane są działania badawcze wobec
kolejnych grup uczestników życia akademickiego.
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MISJA BITECH ThinkTank
Fundacja Wspierania Nauki i Rozwoju
Edukacji BITECH (BITECH ThinkTank)
to organizacja pozarządowa, która jest
pomysłodawcą
pierwszego

w

i

realizatorem

Polsce

niezależnego

programu badawczego, diagnozującego
stan dobrostanu i kondycji psychicznej
uczestników

życia

akademickiego

SCIENCE ZEN.
Jednym

z

BITECH

głównych

ThinkTank

funkcjonowania

obszarów

misji

jest

wspieranie

młodych

naukowców

oraz inicjowanie dialogu, prowadzącego
do poprawy jakości kształcenia
na

polskich

uczelniach

wyższych

dla

każdej z zainteresowanych stron.
Aby

tego

dokonać

należy

wskazać

dotychczasowe zaniedbania

W ramach BITECH
ThinkTank
gromadzimy ekspertów
zajmujących się
praktycznymi
i społecznymi
kontekstami akademii.

i okoliczności pracy osób tworzących
akademię.

Współpracujemy

Naszym celem jest działanie na rzecz
wzrostu znaczenia humanistyki
i humanistów w sferze publicznej, czyli
na uczelniach, rynku pracy i w oczach
społeczeństwa.

badaczy,

na rzecz budowania
dialogu pomiędzy
światami

W szczególności zajmują nas problemy
młodych

międzysektorowo

human&tech.

początkujących

pracowników naukowych, jak również
wszystkich tych, którzy chcą wdrażać
rozwiązania oparte na wiedzy w obszarze
rynkowym i pozarządowym.
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ZEN W NAUCE SZUKAJĄ
TO ONI OD KWIETNIA 2021 TWORZĄ PROJEKT SCIENCE ZEN

DR ANIA
KALINOWSKABALCERZAK
koordynacja
zespołu badawczego,
badania jakościowe

DR BARTŁOMIEJ
BALCERZAK

LENA
ZIELSKA

ANNA
WAŁĘSA

projektowanie
metodologii badań,
badania ilościowe

ekspertyza
psychologiczna

komunikacja,
współpraca
z partnerami projektu

Jako interdyscyplinarny zespół badawczy, postanowiliśmy zlokalizować oraz
zdefiniować problemy systemowe polskich uczelni wyższych. Na rozmaitych
etapach kariery każdy z członków naszego zespołu pracował w strukturach
akademickich.
Dodatkowo - obserwacje i przesłanki wyniesione z kilkuletniego doświadczenia
studiów doktoranckich sprawiły, że nie mogliśmy dłużej ignorować sytuacji
doktorantów w Polsce.
W zespole programu SCIENCE ZEN łączymy kompetencje wywodzące się dorobku
nauk społecznych (socjologia, psychologia, antropologia, cultural studies).
Prowadzona przez nas diagnoza ma charakter społeczno-kulturowy,
a jej rezultatem będzie zmapowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk,
tendencji i schematów działania, jakie funkcjonują na polskich uczelniach
wyższych, a tym samym oddziałują na warunki pracy i samopoczucie zarówno
studentów, jak i pracowników akademickich.
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CELE I MOTYWACJE
Celem naszych działań jest rozpoznanie poczucia szczęścia oraz dobrostanu studentów szkół
doktorskich oraz młodych pracowników naukowych, działających w ramach polskich uczelni wyższych.
Otrzymane wyniki poszczególnych etapów badawczych mają posłużyć jako podstawa do rozwoju
dobrych praktyk, które powinny być wprowadzone na uczelniach wyższych w celu poprawy poczucia
zadowolenia z efektów pracy oraz motywacji doktorantów i młodych naukowców do dalszego rozwoju
naukowo-zawodowego.

CEL 1:DIAGNOZA
WARUNKI PRACY
obciążenie obowiązkami (do wypalenia);
brak docenienia wartości pracy;
zaniżanie poczucia wartości pracownika;
braki kadrowe - przerzucanie
odpowiedzialności na młodszą kadrę.

CEL 2:POTRZEBY
DEFICYTY UMIEJĘTNOŚCI
brak narzędzi do pracy nad
samorozwojem intelektualnym;
w zakresie zarządzania projektami;
pominięcie kompetencji bazowych i
miękkich.

CEL 3:ELIMINACJA
ALARMUJĄCE PRZYPADKI
mobbing;
dyskryminacja (np. pod względem płci,
grupy wpływów);
nadużywanie pozycji i władzy w
strukturach akademickich.

Diagnoza zdrowia psychicznego doktorantów oraz młodych naukowców to wyzwanie,
które - pomimo swojego ogromnego znaczenia dla jakości rozwoju nauki w Polsce jest zagadnieniem pomijanym w dotychczasowych badaniach naukowych i społecznych.
A nie można zapominać, że osoby te stanowią liczną grupę zawodową - co najmniej 40 000!
Dlatego absolutnie nie może być ona lekceważona i marginalizowana w debacie publicznej.
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DOBROSTAN I BADANIA
DEFINICJE / KONTEKSTY / DOSTĘPNE DANE

"Nerwicę powoduje nadmiar informacji, przeciążony umysł.[...]
Aby umysł mógł funkcjonować w zdrowy sposób niezbędne
jest zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością, a relaksem"

Pojęcie dobrostanu (ang. wellbeing) zawrotną
popularność zaczęło osiągać w drugiej dekadzie
XXI wieku. Galopujący konsumpcjonizm i kult
pracy - dzięki błyskawicznie rozwijającym się
technologiom - coraz bardziej wielozadaniowej,
doprowadziły do społecznego przeciążenia
i masowej skali zaburzeń na tle zdrowia
psychicznego.
Istotnym aspektem dbałości o dobrostan stało się
także zwrócenie uwagi na tzw. higienę cyfrową,
czyli kontrolowanie ilości, ale też jakości czasu
spędzanego online i offline.
Ponieważ praca umysłowa, a co za tym idzie
- naukowa, jest ściśle związana z korzystaniem
z urządzeń technologicznych, również w tym
aspekcie
dotyczy
doktorantów
i
młodych
naukowców.

47,1%
doktorantów
jest
zagrożonych
ryzykiem
rozwijających
się
zaburzeń
psychiatrycznych;
20,1% (tylko!) nie przejawia symptomów
problemów psychicznych.
Natomiast z odpowiedzi deklaratywnych
wynika, że 11,3% badanych doktorantów
uważa swoje zdrowie psychiczne za ubogie, a
niemal 58,8% ocenia je jako dobre - jednak
nawet wśród tych osób diagnozowane jest
średnio 1,5 symptomu zaburzeniowego.
Korespondując z rezultatami diagnozy
międzynarodowej, 55,6% doktorantów
na całym świecie jest narażonych na czynniki
prowadzące do zaburzeń psychicznych.

Mattijssen, L. (Author), van Vliet, N. (Author), van Doorn,
T. (Author), Kanbier, N. (Author), Teelken, C. (Author).
(2020).

DOBROSTAN: DEFINICJA
psychol. subiektywnie postrzegane przez osobę
poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia
W nauce funkcjonuje tzw. cebulowa teoria szczęścia (dobrostanu),
wg tej teorii istnieją 3 poziomy szczęścia:
1) wola życia,
2) ogólny dobrostan psychiczny,
3) zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia.
Wola życia jest stabilnym odczuciem, które charakteryzuje każdy żywy
organizm; dobrostan na tym najbardziej podstawowym poziomie oznacza
pozytywne nastawienie wobec celów, które człowiek chce realizować i które
nadają sens jego życiu; dzięki temu może działać i utrzymywać się przy życiu.
Inny poziom szczęścia to ogólny dobrostan psychiczny, czyli świadoma ocena
przez osobę jej własnego życia; odczucia i sądy dotyczące własnego szczęścia
zmieniają się pod wpływem okoliczności życiowych.
Zadowolenie z jakiejś konkretnej dziedziny życia, np. życia rodzinnego, pracy,
zdrowia, warunków mieszkaniowych, życia towarzyskiego,
jest najbardziej zmienne i zależne od zewn. warunków.
J. Czapiński Psychologia szczęścia, Warszawa 1992

Wola życia jest stabilnym odczuciem, które charakteryzuje każdy żywy organizm;
dobrostan na tym najbardziej podstawowym poziomie oznacza pozytywne
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METODOLOGIA
Koncepcja badawcza społeczno-kulturowej diagnozy SCIENCE ZEN łączy w sobie
narzędzia badawcze wywodzące się z tradycji technik jakościowych i ilościowych.
Jest to powszechnie stosowana w metodologii nauk społecznych i humanistycznych
praktyka, a jej główne rezultaty nastawione są na uchwycenie charakteru oraz
dynamiki występujących zjawisk czy sytuacji (jakościowo), a także próbę pomiaru skali
i częstotliwości czynników prowadzących do ww. okoliczności.
W

ramach

pierwszego

etapu

działań

badawczych

przeprowadziliśmy

20.

wywiadów jakościowych (N=20) oraz uzyskaliśmy wypełnienie 50. ilościowych
ankiet online (N=50).

1. JAKOŚCIOWA: wywiady IDI
Metoda badawcza bazująca na bezpośredniej rozmowie z respondentem.
Dzięki temu pozwala na pogłębienie wiedzy nt. diagnozowanego zjawiska
oraz rozpoznać emocje respondenta wobec omawianych zagadnień.
Podczas realizacji tego etapu badawczego zastosowany został scenariusz
wywiadu swobodnego (podstawowe pytania), a wywiady przeprowadzone
zostały w formie spotkań online.

2. ILOŚCIOWA: ankieta online
Metoda badawcza, której celem jest wskazanie konkretnych, mierzalnych
parametrów

(najczęściej

w

liczbach

całkowitych

lub

procentach)

rozpatrywanych w kontekście badanego zagadnienia.
Podejście

ilościowe

to

identyfikacja

stopnia

natężenia

oraz

skali

występującego zjawiska. Najczęściej jest prowadzone w sposób pośredni.
W przypadku SCIENCE ZEN była to ankieta online przygotowana w formacie
Google Forms.

3. Korelacja wyników
Przebiega na każdym etapie SCIENCE ZEN. Prezentowane obszary wyników
ilościowych zostały wyłonione w trakcie rozmów jakościowych, natomiast
całkowity raport SCIENCE ZEN I będzie uzasadniał bieżące dane o studia
przypadku respondentów. Następnie konfrontowane będą wyniki działań
badawczych z kolejnymi grupami życia akademickiego (np. wykładowcy).
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PRÓBA I ZADANIA
Badanie ilościowe przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej, aktywnej dla
osób zainteresowanych udziałem od września do grudnia 2021 roku.
Dobór próby odbył się za pomocą metody “kuli śnieżnej”, czyli za pomocą metody
doboru celowego. Rekrutacja została zrealizowana wśród doktorantów posługujących
się narzędziami cyfrowymi. Ankieta dystrybuowana była w społecznościowych grupach
tematycznych, mediach społecznościowych BITECH oraz poprzez indywidualny kontakt
z doktorantami.
Technika z wykorzystaniem doboru celowego nie pozwala na pełne wykorzystanie
metod statystycznej analizy danych z użyciem testów statystycznych.
Warto jednak zaznaczyć, że badanie przedstawione w poniższym raporcie ma przede
wszystkim

charakter

eksploracyjny

i

służy

rozpoznaniu

kluczowych

obszarów,

wymagających bardziej szczegółowej uwagi w dalszych działaniach badawczych.

Zadanie kluczowe

CECHY
DEMOGRAFICZNE:
PŁEĆ RESPONDENTA

CECHY
DEMOGRAFICZNE:
WIEK RESPONDENTA

CECHY
PSYCHOGRAFICZNE:
ETAP DOŚWIADCZENIA

Wyniki

Dane

Większość uczestników (a właściwie uczestniczek) badania
stanowią kobiety (70%). Jest to nadreprezentacja w stosunku
do ogólnego udziału kobiet w populacji doktorantów
(55% wg danych z 2019 roku).
Biorąc pod uwagę, że metoda doboru próby zakładała
samodzielne zgłaszanie się osób zainteresowanych, może to
sugerować, że kobiety były bardziej skłonne do zaangażowania
się w projekt dotyczący ich doświadczeń w byciu doktorantem.

Średnia wieku wśród uczestników i uczestniczek badania wynosi
30,8 lat, mediana zaś wynosi 30.
Wskazuje to na brak obserwacji odstających.
Dokładny odsetek osób w wieku poniżej 30 lat wynosi 52% i jest
wyraźnie niższy od wartości pochodzącej z innych opracowań
(67%).

Większość badanych (74%) stanowią osoby, które są w trakcie
studiów doktoranckich.
Drugą najliczniejszą grupę stanowiły osobę, któe w niedawnym
czasie ukończyły doktorat. Ostatecznie, 6% próby stanowiły
osoby, które przerwały studia doktoranckie.
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WYNIKI
Ciekawym wynikiem, który rzucił się nam w oczy już we wstępnym procesie badawczym,
wyraźna różnica pomiędzy stopniem zadowolenia z życia oraz zadowolenia z własnej
pracy.
O ile bowiem, badani byli w większości raczej zadowoleni z własnego życia, o tyle
zupełnie przeciwny trend został zaobserwowany w kontekście oceny własnej pracy.
Może to wskazywać na dosyć krytyczne nastawienie do własnych badań oraz osiągnięć
na polu akademickim.
Wstępna analiza odpowiedzi udzielonych przez respondentów i respondentki w ramach
badania

ilościowego

pozwoliło

nam

na

zarysowanie

trzech

głównych

wątków,

reprezentujących najczęściej doświadczane problemy doktorantów, które przekładają
się na ich dobrostan.

BRAK WSPARCIA
wątek ten reprezentuje sytuację, w której
doktoranci oraz doktorantki pozbawieni
są pomocy w wymiarze organizacyjnym,
biurokratycznym, oraz badawczym ze strony
swojej uczelni.

PRESJA
wątek

ten

reprezentują

nieadekwatnie

wysokie wymagania oraz oczekiwania, które
nakłada na doktoranta bądź doktorantkę
uczelnia, zarówno jako instytucja poprzez
osobę promotora lub starszych pracowników
uczelni.

NIEPEWNOŚĆ
wątek ten wskazuje sytuacje, w których
doktoranci

nie

mogą

odczuwać

bezpieczeństwa na jakimkolwiek wymiarze
życia ze względu na warunki oraz wymagania
stawiane przez środowisko akademickie.
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BRAK WSPARCIA
WYNIKI
Na znaczenie tego wątku może wskazywać fakt, ze aż 32% przebadanych wskazało
na brak wsparcia jako czynnik stresogenny.
Poczucie braku wsparcia można zaobserwować już w ocenie kluczowych elementów
funkcjonowania

w

środowisku

akademickim.

Doktoranci

i

doktorantki

bardzo

krytycznie oceniają wsparcie organizacyjne oferowane im przez uczelnię.
Ponad połowa wszystkich przebadanych oceniło ten aspekt słabo (13%) lub bardzo
słabo (40%).

32%

ocenia brak wsparcia jako
czynnik stresogenny

Równie krytycznie doktoranci oceniali organizację pracy w swoich zespołach
badawczych. Tutaj również odsetek negatywnie oceniających przekroczyła 50%.
Wskazuje to, że źródłem negatywnych doświadczeń doktorantów i doktorantek są nie
tylko problemy natury biurokratycznej, ale również problemy związane z samą
organizacją pracy.

42%

wskazuje slaby poziom
promowania dorobku
doktorantów

Trzecim wymiarem, który wskazuje na brak wsparcia jest również brak działań
związanych z promocją osiągnięć doktorantów.
W tym przypadku odsetek osób oceniających jako słabo/bardzo słabo wynosi 42%.
Te wstępne wyniki wskazują, że doktoranci zauważają braki organizacyjne w działaniu
uczelni, co może prowadzić do poczucia, bycia pozostawionymi samym sobie.

53%

doktorantów nie czuje wsparcia
ze strony uczelni
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PRESJA
WYNIKI
Kolejnym aspektem, na który doktoranci - respondenci zwracali uwagę, stało się
poczucie przytłoczenia nadmiarem obowiązków i niesprawiedliwie traktowanie.
Aż 42% przebadanych doktorantów oraz doktorantek wskazało tego typu zjawiska jako
źródło stresu.
Obraz ten uzupełniają wyniki traktujące o tym, że ponad 35% doktorantów
i doktorantek wskazywało, że nadkładanie na nich dodatkowych obowiązków
przez opiekuna studiów zdarzało się albo często albo wcale.
Warto jednak zauważyć, że sytuacja może wskazywać dwie tendencje funkcjonujące
na

uczelniach

wyższych,

ponieważ

porównywalny

odsetek

badanych

(ok.40%)

doświadcza takiego nadmiernego obciążenia rzadko albo wcale.

42%

ocenia nadmiar
obowiązków jako źródło
stresu

Podobne wyniki (ok. 40%) uzyskano na zapytanie wśród doktorantów i doktorantek
o

to,

czy

kojarzą

występowanie

zjawisk

związanych

z

presją

nadmiaru

obowiązków, nakładanych na doktoranta przez przełożonych (opiekunów studiów,
promotorów) na swojej uczelni.

40%

kojarzy sytuacje związane z
nakładaniem zbyt wielu
obowiązków na
doktorantów na swojej
uczelni

42%

doktorantów odczuwa przytłoczenie
spowodowane nadmiarem obowiązków
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NIEPEWNOŚĆ
WYNIKI
Wątkiem relatywnie najrzadszym spośród wstępnie rozpoznanych w naszym badaniu,
okazało się poczucie niepewności.
Chociaż brak pewności został wskazany przez 21% doktorantów - respondentów,
oznacza to jednak, że częściej niż co piąty doktorant lub doktorantka doświadczają
emocji związanych z deficytami w posiadaniu życiowej stabilizacji.

21%

wskazuje brak w poczuciu
komfortu pewności
finansowej i osobistej

Niepewność ta dotyczy przede wszystkim warunków finansowych (wysokość
stypendium nie pozwalająca na samodzielne funkcjonowanie, brak uznania stypendium
za źródło dochodu np. przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy) oraz aspekt
osobisty, głównie związany z izolacją od najbliższych (brak zrozumienia specyfiki pracy
naukowej), bądź brakiem możliwości łączenia życia akademickiego z życiem rodzinnym.

21%

doktorantów doświadcza niepewności jutra
podczas wykonywania swoich obowiązków
11

WNIOSKI
KONTEKSTY SPOŁECZNO-KULTUROWE
Program badawczy SCIENCE ZEN stał się społeczno-kulturową diagnozą sytuacji młodych
naukowców w Polsce.
Wiodącym założeniem - jakim postanowiliśmy się kierować - jest próba umiejscowienia
statusu

oraz

pozycji

zawodowej

młodego

naukowca

w

kontekście

realiów

funkcjonowania systemu akademickiego. Działania te prowadzą również do rewizji
społecznych stereotypów, związanych z “zawodem” doktoranta (np. zatrudnienie na uczelni).
Poprzez rozpoznanie głównych czynników ograniczających szanse rozwoju naukowozawodowego młodych naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów
i doktorantek) oraz okoliczności obniżających ich dobrostan, możliwe będzie poprawienie
jakości pracy i współpracy nie tylko tej grupy, ale też całego ekosystemu akademickiego.
W oparciu o otrzymane wyniki, zainicjowane zostanie opracowanie katalogu dobrych praktyk,
pozwalających na poprawę warunków pracy młodych naukowców oraz stopnia zadowolenia
z własnych działań naukowych, jak również dydaktycznych.
Co więcej, aktywowanie społecznej świadomości nt. problemów napotykanych przez
młodych naukowców, pozwoli na zmianę w postrzeganiu roli naukowca w przestrzeni
publicznej.

Młodzi naukowcy potrzebują otwartości
na własne inicjatywy naukowe
oraz drogowskazu do praktykowania
jakościowych standardów pracy
teraz i w przyszłości
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WNIOSKI
WSTĘPNE OBSZARY TRANSFORMACJI

W ramach analizy wstępnych wyników ilościowych, uzyskanych w trakcie realizacji
pierwszego etapu programu SCIENCE ZEN można wskazać jednoznaczne wnioski
ogólne.
W celu zdefiniowania ujawnionych zjawisk i obszarów niezbędne będzie wnioskowanie
na podstawie indywidualnych rozmów pogłębionych (badanie jakościowe) wokół
następujących wątków:

WNIOSEK 1

Młodzi naukowcy w Polsce potrzebują wsparcia
organizacyjno-popularyzatorskiego

project management

WNIOSEK 2

wsparcie instytucjonalne

Należy przeciwdziałać nadmiernej odpowiedzialności
i praktykom nakładania bezpłatnych obowiązków

obowiązki promotora

WNIOSEK 3

promocja wyników badań

bezpłatna praca badawcza

zaniżanie wartości
autorskich inicjatyw

Praca naukowa nie daje poczucia bezpieczeństwa
oraz określonej perspektywy zawodowej

nowe zasady zatrudniania
w projektach (np.NCN)

wynagrodzenie nieadekwatne
do kompetencji rynkowych

brak zrozumienia
społecznego

Już na etapie określania wstępnych wniosków, uznaliśmy za niezbędne sformułowanie
ogólnych rozwiązań, wychodzących naprzeciw napotkanym problemom i wyzwaniom,
z jakimi mierzą się młodzi naukowcy w Polsce. Dlatego postanowiliśmy rekomendować
obszary współpracy dla wszystkich zainteresowanych stron, biorących udział w życiu
akademickim.
Sprawozdanie z postępów w realizacji celów SDG w roku 2020
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REKOMENDACJE
OBSZARY WSPÓŁPRACY UCZESTNIKÓW SYSTEMU AKADEMICKIEGO

ABY ZADBAĆ O DOBROSTAN MŁODYCH
NAUKOWCÓW, NALEŻY ZAINICJOWAĆ
DIALOG I CHĘĆ WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH
STRON SYSTEMU AKADEMICKIEGO,
A TAKŻE DOSTARCZYĆ
NARZĘDZIA WSPARCIA POPRZEZ:

WDROŻENIE PROCESÓW EMPATII
Metody podstaw empatyzacji, w trakcie których
np.
doktoranci
i
wykładowcy
mogliby
wzajemnie poznać realia funkcjonowania
struktury akademickiej, pomogłyby zrozumieć
problemy bądź wyzwania drugiej strony.

ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘKKICH
Włączenie w programy studiów (nie tylko
doktoranckich) zajęć praktycznych, podczas
których studenci poznaliby zasady zarządzania
projektami, możliwości popularyzacji
i promocji własnych projektów badawczy oraz
wyników badań, a także zyskiwali umiejętność
oceny wartości własnej pracy naukowobadawczej.

NIWELOWANIE HIERARCHII PRACY
Potrzeba reorganizacji wieloletnich stosunków
władzy,
funkcjonujących
w
ramach
poszczególnych jednostek uczelni wyższych.
Budowanie przez kolejne pokolenia nowych
relacji na starych schematach pracy
i pozbawianie decyzyjności to jedynie replika
działania.

STOP "ZAMIATANIU POD DYWAN"
Finalnie, zasadniczy wpływ na dobrostan
młodych naukowców będzie miało ich poczucie
bezpieczeństwa w przestrzeni uczelni, dlatego
niezbędne będzie przeprowadzenie procedur
wykluczających z życia akademickiego jednostki
(szczególnie przełożonych), dopuszczających
się nagannych praktyk wobec doktorantów
i młodych naukowców.
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CO DALEJ?
PROGRAM BADAWCZY SCIENCE ZEN - KOLEJNE KROKI

Niniejsza publikacja to przegląd najważniejszych wyników wstępnych, które wyrażają skalę
oraz natężenie zjawisk, problemów i wyzwań, jakie oddziałują na dobrostan i kondycję
psychiczną doktorantów oraz młodych naukowców w Polsce.
W BITECH ThinkTank nazywamy ją teaserem SCIENCE ZEN, ponieważ z jednej strony
prezentuje przekrojowo typologię zagadnień, odkrywanych podczas kolejnych rozmów
z doktorantami, doktorantkami i młodymi naukowcami, a z drugiej strony wskazuje obszary,
które w znacznym stopniu chcemy przybliżyć przede wszystkim stronom zaangażowanym
w życie akademickie w Polsce, zainteresowanych, a także opinii publicznej.
Oto kolejne kroki, jakie już realizujemy lub zamierzamy zrealizować w najbliższym czasie
w ramach programu badawczego SCIENCE ZEN, czyli diagnozy społeczno-kulturowej
dobrostanu i kondycji psychicznej w polskim środowisku akademickim.

1. Raport badawczy SCIENCE ZEN I
Do końca marca 2022 zostanie opublikowany całkowity raport
SCIENCE ZEN dla doktorantów i młodych naukowców, który
będzie wyczerpującą analizą wyników ilościowo-jakościowych,
przedstawiających
akademickiej.

faktyczne

doświadczenia

tej

grupy

2. SCIENCE ZEN dla wykładowców
Od kwietnia 2022 ruszamy z kolejnym etapem badawczym - tym
razem będziemy starali się uchwycić perspektywę realiów
funkcjonowania wykładowców akademickich: jak oceniają swoją
pracę? z jakimi problemami i wyzwaniami się mierzą?
jakich zmian wymagają warunki pracy wykładowców?
Działania te będą prowadziły do komplementarnych wniosków
programu SCIENCE ZEN.

3. Standardy dla systemu akademickiego
Zainicjowanie międzysektorowego programu dobrych praktyk
dla polskiego systemu akademickiego, które pozwolą wyposażyć
młodych naukowców w narzędzia i kompetencje niezbędne
do oceny wartości i zarządzania własną pracą naukową, a przede
wszystkim doprowadzą do współpracy poszczególnych stron
zaangażowanych w życie akademickie.
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WSPÓŁPRACA
DOŁĄCZ DO PROGRAMU SCIENCE ZEN

Wiemy, że nie tylko nam leży na sercu los doktorantów i młodych naukowców.
Zdrowie psychiczne pracowników naukowych oraz popularyzacja nauki w Polsce stają się
powoli tematami wykraczającymi poza kręgi akademickie, czego dowodzi nie tylko stale
powiększająca się liczba naukowych profili w mediach społecznościowych, ale również
zainteresowanie kulisami życia naukowego przez media tradycyjne.
Budowanie świadomości i dzielenie się wiedzą na temat dobrostanu nauki okazuje się
misją łączącą różne dyscypliny i środowiska, co już zaowocowało wspaniałą współpracą
przy okazji SCIENCE ZEN!
Czujemy się wdzięczni i zaszczyceni, ponieważ program SCIENCE ZEN nie powstałby bez
zaangażowania naszych ambasadorów i patronów medialnych.
Chcielibyśmy podziękować za wsparcie merytoryczne, promocyjne oraz emocjonalne
wszystkim przyjaciołom BITECH ThinkTank w szczególności:
Agacie Kałabunowskiej (@pisarnia),
Piotrowi Jachimowiczowi (@shady_microbiologist),
Joannie Gutral (@joannagutral),
Wiktorii Wilman (@biokoderka),
Karolinie Kani (@ethnopassion),
Uważnym Głowom (@uwazneglowy).

Dziękujemy za każdą rozmowę, post, komentarz, relację i entuzjazm, z którym nieustająco
podchodzicie do SCIENCE ZEN, chociaż raport dotyka tak trudnych tematów!

WSPIERAJA NAS:

Podoba Ci się idea SCIENCE ZEN? Masz pomysł na współpracę?
Poznaj nas bliżej na naszych kanałach społecznościowych,
odwiedź stronę internetową lub napisz do nas!
dobrostannauki.pl
instagram.com/bitechthinktank
facebook.com/bitechthinktank

WWW:
E-mail:
Tel:

bitechthinktank.org
info@bitechthinktank.org
(+48) 792 663 792
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