
 

 

 

RADA DYSCYPLINY 'NAUKI FARMACEUTYCZNE' 
PRZEWODNICZĄCY - Prof. dr hab. Adam Matkowski 

 

 
 

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, T: +48 71 7840537 F: 71 7840498 RN-BF@umed.wroc.pl www.umed.wroc.pl 

21 maja 2020 r. 
 
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

 

Ze względu na fakt, że wirus ciągle nie odpuszcza, więc nie ma okazji spotykać się osobiście, 

chciałbym tą drogą poruszyć kilka ważnych kwestii związanych z nauką na naszym Wydziale.  

 

Po pierwsze, przedłużenie okresu ewaluacji na rok 2021 stwarza okazję uzupełnienia naszej 

strategii o poprawę wyników w kryterium 2, czyli efektów finansowych. Chodzi przede wszystkim o 

granty badawcze, gdyż zdobycie ich na rok 2021, inaczej niż w poprzedniej sytuacji, zostanie zaliczone 

na korzyść dyscypliny już w tym cyklu oceny. Zbliża się termin składania wniosków w kolejnych 

konkursach NCN – Preludium i Opus. Zachęcam bardzo do spróbowania sił w tych konkursach! Jeżeli 

chętni do złożenia takiego wniosku chcieliby uzyskać poradę, co do treści oraz taktyki, chętnie służymy 

pomocą. Dzięki uprzejmości naszych doświadczonych recenzentów i wykonawców projektów, 

możemy także podzielić się pewnymi uwagami, na co zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku? Chętnym 

udostępniona będzie taka lista uwag – proszę o kontakt na e-mail. Warto tez przyjrzeć się innym 

źródłom finansowania badań w drodze konkursów, nawet na kwoty mniejsze, gdyż liczy się każdy 

pozyskany grosz. 

Po drugie, ze względu na planowane podwyższenie limitu "slotów" przypadających na 

pracownika z 4 na 5 (bo dochodzi piąty rok okresu ewaluowanego), dostajemy dodatkową szansę 

nadrobienia zaległości i skrócenia dystansu (a najlepiej wyprzedzenia) "konkurujących" z naszym 

Wydziałem instytucji w Polsce. Dlatego przypominam, że należy bardzo intensywnie podejmować 

wysiłek publikacyjny, przede wszystkim w czasopismach za co najmniej 100 punktów, pamiętając 

także o racjonalnej polityce współautorstwa w ramach dyscyplin. W sytuacji, gdy dochodzi jeszcze rok 

2021 warto, jednakże, nie spieszyć się koniecznie z publikowaniem wyników w bieżącym roku, a raczej 

postarać się, żeby badania były opublikowane w medium o jak najwyższej punktacji. Warto też 

pamiętać o możliwości napisania wartościowych artykułów przeglądowych (review articles), gdyż 

często takie publikacje otrzymują nie tylko wysoka punktację, ale są też często cytowane i zwracają 

uwagę na osoby autorów. Jest to ważne nie tylko w aspekcie ewaluacji, ale np. dla młodych naukowców, 

pozwalając zaistnieć w świecie nauki w roli ekspertów od określonej tematyki. 

Po trzecie, podobnie jak w przypadku grantów, dostaliśmy więcej czasu na zorganizowanie lub 

zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym. Warto więc, w miarę możliwości 

zaplanować taką aktywność, pod warunkiem odpowiedniego wkładu finansowego partnerów spoza 

sektora akademickiego. W tej sprawie deklaruję pełne wsparcie ze strony Przewodniczącego Rady 

Dyscypliny, np. w kontaktach z CITT i władzami uczelni. 

 

z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami powodzenia w zdobywaniu grantów, 

 

Adam Matkowski – przewodniczący Rady Dyscypliny 'Nauki Farmaceutyczne' 

 

 
 


