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 W tym krótkim tek�cie postanowiłem spojrze� na te 
z moich do�wiadcze�, które mog� by� przydatne 
dla młodych ludzi rozpoczynaj�cych swoj� drog� naukow�. 
 
Publikuj w dobrych miejscach 

Je�eli my�li si� powa�nie o autentycznej karierze na-
ukowej, nale�y publikowa� w najlepszych periodykach 
w swojej dyscyplinie. Nie wystarczy tu, by czasopismo 
miało jakikolwiek współczynnik oddziaływania (impact 
factor) – trzeba mierzy� w czołówk�. S� oczywi�cie wyj�tki, 
dotycz�ce na przykład literatury polskiej, naszej historii 
lub geografii, gdzie musimy publikowa� równie� po polsku, 
w kraju. Rzecz prosta, robi� te� wyj�tek dla Przegl�du 
Telekomunikacyjnego – w tym przypadku uwa�am 
za swój obowi�zek informowanie in�ynierów-praktyków 
o najnowszych trendach w technice, przy okazji staraj�c si� 
wprowadza� polsk� terminologi�. 

Nie daj si� te� zwie�� formalnym systemom oceny. 
W ci�gu kilkudziesi�ciu lat mojej pracy, systemy oceny 
parametrycznej, o ile takie były, zmieniały si� wielokrot-
nie. Raz wa�ne były konferencje, innym razem ksi��ki, 
a jeszcze innym – artykuły w czasopismach. Warto za-
chowa� rozs�dny dystans i publikowa� tam, gdzie nale�y 
z punku widzenia długofalowej kariery naukowej, a nie tylko 
liczy� aktualne „punkciki”. 

 
Uczestnicz tylko w istotnych konferencjach 

Osobna sprawa to tzw. turystyka konferencyjna. Nie-
trudno zauwa�y�, �e wielu pracowników polskiej nauki 
wybiera konferencje raczej pod k�tem atrakcyjnej lokali-
zacji, ni� ich naukowego poziomu. Starałem si� robi� 
inaczej. Dobra konferencja to okazja osobistego poznania 
�wiatowej czołówki w danym obszarze, mo�liwo�� dyskusji 
na najbardziej aktualne tematy i szansa nawi�zania cennych 
kontaktów naukowych. Zidentyfikowanie takich najwa�-
niejszych spotka� nie jest takie trudne – wystarczy 
sprawdzi�, gdzie pojawiaj� si� najlepsi i które materiały 
konferencyjne s� najbardziej cytowane. Na konferencje 
byle jakie, po prostu szkoda czasu. Trzeba te� pami�ta�, 
�e niekiedy bardzo warto�ciowe mo�e by� uczestnictwo 
w niewielkich, w�sko wyspecjalizowanych warsztatach, 
nawet je�eli ich materiały nie s� nigdzie publikowane. 
Nie do przecenienia jest te� integracyjna warto�� niektó-
rych konferencji krajowych. 

 
Du�o pracuj 

Niestety uzyskiwanie znacz�cych wyników nauko-
wych wymaga ogromnej pracy. Sam pomysł nie wystarcza. 
Trzeba rzetelnie przeprowadzi� badania i dobrze je opisa�, 
by ich wyniki mogły ukaza� si� w najlepszych periody-
kach, czy by� prezentowane na czołowych konferencjach. 
Powinni�my pami�ta�, �e konkurencja jest globalna. 
Chi�scy naukowcy pracuj� po kilkana�cie godzin na dob�, 
a zgłaszaj� swoje prace do tych samych czasopism, 
czy na te same konferencje, co my. Spora cz��� moich 
udanych przedsi�wzi�� naukowych wynikała po prostu 
z wi�kszego wkładu pracy ni� moich, niekiedy bardziej 
pomysłowych, kolegów. Nigdy nie pracowałem te� na dwóch 
uczelniach jednocze�nie — ograniczało to co prawda 
moje dochody, ale pozwalało skoncentrowa� si� na pod-
stawowych obowi�zkach. 

 
Pami�taj o dydaktyce 
Wbrew pozorom, kształcenie studentów nie musi ozna-
cza� konkurencji dla naszego czasu po�wi�conego bada-
niom naukowym. Przygotowywanie i prowadzenie zaj�� 
dydaktycznych pozwala lepiej zrozumie� niektóre pod-
stawowe problemy. Studenci, a szczególnie dyplomanci, 

 

 
 
 
 
 
bywaj� te� �ródłem inspiracji. Du�o prawdy jest w znanym 
stwierdzeniu: „chcesz si� czego� nauczy� – napisz o tym 
ksi��k�”. Nie�le sprawdziło si� to w przypadku mojego, 
maj�cego kilka wyda�, podr�cznika Wst�p do telekomutacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dbaj o zwi�zki z praktyk� 

W naukach technicznych, medycynie, ekonomii i wielu 
innych dziedzinach zwi�zki z praktyk� s� absolutnie nie-
zb�dne. Wi�kszo�� moich najlepszych pomysłów rodziło si� 
w odpowiedzi na konkretne potrzeby gospodarki i owoco-
wało, poza publikacjami naukowymi, tak�e kilkunastoma 
patentami uzyskanymi nie tylko w Polsce, ale i w innych 
krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Nawet moje 
mocno zmatematyzowane prace, w których rozwi�zywałem 
bardzo teoretyczne i podstawowe problemy pól komutacyj-
nych, były inspirowane potrzebami praktyki in�ynierskiej. 

 
B�d� mobilny 

Pracuj� ju� na mojej czwartej uczelni w Polsce, a kilka 
lat sp�dziłem na uczelniach w Australii, Kanadzie i Francji. 
Te do�wiadczenia były nieocenione. Studia i cała kariera 
w jednym miejscu gro�� popadni�ciem w rutyn� i utrudniaj� 
zaczerpni�cie szerszego oddechu. Oczywi�cie czasem 
wystarczy sta� podoktorski w dobrej uczelni za granic�, 
uzupełniony pó�niejszymi, krótszymi wyjazdami badawczymi. 

 
Powy�sze wskazówki wynikaj� z moich do�wiadcze� 

i oczywi�cie nie wyczerpuj� cało�ci problemu, ale my�l�, 
�e warto si� nad nimi zastanowi� przy planowaniu swojej 
kariery naukowej. 
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Prof. Andrzej Jajszczyk pracuje w Katedrze Telekomunikacji 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2008 roku otrzymał 
Nagrod� Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk 
technicznych za badania w zakresie teorii w�złów szybkich sieci 
telekomunikacyjnych, stanowi�cych podstaw� budowy Internetu 
nowej generacji. Wi�cej informacji na stronie:  
http://www.kt.agh.edu.pl/pl/people/jajszczyk.html 
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Andrzej Jajszczyk: 
– Uzyskiwanie znacz�cych wyników naukowych wy-
maga ogromnej pracy. Sam pomysł nie wystarcza. 
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