
  


 







 

W tym krótkim tekĞcie postanowiłem spojrzeü na te
z moich doĞwiadczeĔ, które mogą byü przydatne
dla młodych ludzi rozpoczynających swoją drogĊ naukową.

bywają teĪ Ĩródłem inspiracji. DuĪo prawdy jest w znanym
stwierdzeniu: „chcesz siĊ czegoĞ nauczyü – napisz o tym
ksiąĪkĊ”. NieĨle sprawdziło siĊ to w przypadku mojego,
mającego kilka wydaĔ, podrĊcznika WstĊp do telekomutacji.

Publikuj w dobrych miejscach
JeĪeli myĞli siĊ powaĪnie o autentycznej karierze naukowej, naleĪy publikowaü w najlepszych periodykach
w swojej dyscyplinie. Nie wystarczy tu, by czasopismo
miało jakikolwiek współczynnik oddziaływania (impact
factor) – trzeba mierzyü w czołówkĊ. Są oczywiĞcie wyjątki,
dotyczące na przykład literatury polskiej, naszej historii
lub geografii, gdzie musimy publikowaü równieĪ po polsku,
w kraju. Rzecz prosta, robiĊ teĪ wyjątek dla Przeglądu
Telekomunikacyjnego – w tym przypadku uwaĪam
za swój obowiązek informowanie inĪynierów-praktyków
o najnowszych trendach w technice, przy okazji starając siĊ
wprowadzaü polską terminologiĊ.
Nie daj siĊ teĪ zwieĞü formalnym systemom oceny.
W ciągu kilkudziesiĊciu lat mojej pracy, systemy oceny
parametrycznej, o ile takie były, zmieniały siĊ wielokrotnie. Raz waĪne były konferencje, innym razem ksiąĪki,
a jeszcze innym – artykuły w czasopismach. Warto zachowaü rozsądny dystans i publikowaü tam, gdzie naleĪy
z punku widzenia długofalowej kariery naukowej, a nie tylko
liczyü aktualne „punkciki”.
Uczestnicz tylko w istotnych konferencjach
Osobna sprawa to tzw. turystyka konferencyjna. Nietrudno zauwaĪyü, Īe wielu pracowników polskiej nauki
wybiera konferencje raczej pod kątem atrakcyjnej lokalizacji, niĪ ich naukowego poziomu. Starałem siĊ robiü
inaczej. Dobra konferencja to okazja osobistego poznania
Ğwiatowej czołówki w danym obszarze, moĪliwoĞü dyskusji
na najbardziej aktualne tematy i szansa nawiązania cennych
kontaktów naukowych. Zidentyfikowanie takich najwaĪniejszych spotkaĔ nie jest takie trudne – wystarczy
sprawdziü, gdzie pojawiają siĊ najlepsi i które materiały
konferencyjne są najbardziej cytowane. Na konferencje
byle jakie, po prostu szkoda czasu. Trzeba teĪ pamiĊtaü,
Īe niekiedy bardzo wartoĞciowe moĪe byü uczestnictwo
w niewielkich, wąsko wyspecjalizowanych warsztatach,
nawet jeĪeli ich materiały nie są nigdzie publikowane.
Nie do przecenienia jest teĪ integracyjna wartoĞü niektórych konferencji krajowych.
DuĪo pracuj
Niestety uzyskiwanie znaczących wyników naukowych wymaga ogromnej pracy. Sam pomysł nie wystarcza.
Trzeba rzetelnie przeprowadziü badania i dobrze je opisaü,
by ich wyniki mogły ukazaü siĊ w najlepszych periodykach, czy byü prezentowane na czołowych konferencjach.
PowinniĞmy pamiĊtaü, Īe konkurencja jest globalna.
ChiĔscy naukowcy pracują po kilkanaĞcie godzin na dobĊ,
a zgłaszają swoje prace do tych samych czasopism,
czy na te same konferencje, co my. Spora czĊĞü moich
udanych przedsiĊwziĊü naukowych wynikała po prostu
z wiĊkszego wkładu pracy niĪ moich, niekiedy bardziej
pomysłowych, kolegów. Nigdy nie pracowałem teĪ na dwóch
uczelniach jednoczeĞnie — ograniczało to co prawda
moje dochody, ale pozwalało skoncentrowaü siĊ na podstawowych obowiązkach.
PamiĊtaj o dydaktyce
Wbrew pozorom, kształcenie studentów nie musi oznaczaü konkurencji dla naszego czasu poĞwiĊconego badaniom naukowym. Przygotowywanie i prowadzenie zajĊü
dydaktycznych pozwala lepiej zrozumieü niektóre podstawowe problemy. Studenci, a szczególnie dyplomanci,
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Dbaj o związki z praktyką
W naukach technicznych, medycynie, ekonomii i wielu
innych dziedzinach związki z praktyką są absolutnie niezbĊdne. WiĊkszoĞü moich najlepszych pomysłów rodziło siĊ
w odpowiedzi na konkretne potrzeby gospodarki i owocowało, poza publikacjami naukowymi, takĪe kilkunastoma
patentami uzyskanymi nie tylko w Polsce, ale i w innych
krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Nawet moje
mocno zmatematyzowane prace, w których rozwiązywałem
bardzo teoretyczne i podstawowe problemy pól komutacyjnych, były inspirowane potrzebami praktyki inĪynierskiej.
BądĨ mobilny
PracujĊ juĪ na mojej czwartej uczelni w Polsce, a kilka
lat spĊdziłem na uczelniach w Australii, Kanadzie i Francji.
Te doĞwiadczenia były nieocenione. Studia i cała kariera
w jednym miejscu groĪą popadniĊciem w rutynĊ i utrudniają
zaczerpniĊcie szerszego oddechu. OczywiĞcie czasem
wystarczy staĪ podoktorski w dobrej uczelni za granicą,
uzupełniony póĨniejszymi, krótszymi wyjazdami badawczymi.
PowyĪsze wskazówki wynikają z moich doĞwiadczeĔ
i oczywiĞcie nie wyczerpują całoĞci problemu, ale myĞlĊ,
Īe warto siĊ nad nimi zastanowiü przy planowaniu swojej
kariery naukowej.
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