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Starego Zgreda  
przepis na karierę naukową

zaPAU

 Pomysł na Wielką Międzynarodową Karierę Naukową  
to rozbudowa pomysłu wspomnianego kiedyś przeze mnie 
felietonisty o wymianie Visiting Professors pomiędzy pro-
fesorem z Polski i jego odpowiednikiem z Pernambuco.
 Pernambuco, niestety, brzmi u nas nieco niepo-
ważnie, by nie rzec – podejrzanie (nic temu pięknemu 
zapewne miejscu nie ujmując). Ponadto dziś, przy otwar-
tych granicach i w dobie ocen parametrycznych, sama 
zagraniczna profesura nie wystarcza. Ale można inaczej, 
poważniej i skuteczniej. 

 Przede wszystkim należy zatrudnić się na prowin-
cjonalnym (broń Boże nie FLAGOWYM!) uniwersytecie1 
(różnych uniwersytetów tego i owego u nas nie brakuje),  
a następnie znaleźć kilku kolegów również z uniwersytetów 
prowincjonalnych, ale z krajów znanych z Bardzo Rozwi-
niętej Nauki (USA, Wielka Brytania, Francja, Japonia, ...)2.  
Następnie:
1) tworzymy Międzynarodową Sieć Badań Czegokolwiek 

(Gałczyński powiedziałby „owadzich nogów”). Na razie  
bez grantów ani Europejskich Programów Badawczych,  
ale na wszystko przyjdzie czas; 

2) zobowiązujemy się, że każdy z nas w każdej swojej 
publikacji cytuje możliwie dużo prac każdego z po-
zostałych uczestników sieci. Najlepiej, by publikacje 

5) po jakimś czasie mamy już tyle publikacji i cytowań 
oraz tak wysokie indeksy Hirscha, że możemy już 
nadawać sobie wzajemnie tytuły Dr. h.c.

 A po kilku latach sami uwierzymy, że naprawdę je-
steśmy Wybitnymi Uczonymi o Międzynarodowej Sławie.

STARY ZGRED

PS Beneficjenci moich pomysłów nie muszą powoływać 
się na mój copyright. Wystarczy, jeśli w drodze rewanżu 
zechcą na przykład zacytować którąś z moich publikacji 
lub odwdzięczyć mi się w jakiś inny, skromny i niewy-
szukany sposób. Ostatecznie mogą wesprzeć „PAUzę 
Akademicką”. 

1 Punkty 3–5 pokazują, dlaczego lepsze są uczelnie prowincjo-
nalne – konferencje, profesorowie zagraniczni, doktoraty h.c. 
podnoszą także prestiż uczelni, więc warto takie coś wspierać, 
finansować etc.
2 Jak ich znaleźć? Jeśli jeszcze takowych nie znamy, wystarczy 
pojechać na jakiś międzynarodowy kongres o liczbie uczest-
ników około 1000. Odbywają się takie i w Polsce, więc nawet 
koszt niewielki.

były w czasopismach z tzw. Listy 
Filadelfijskiej – to nie takie trudne: 
jest wiele tzw. uznanych czasopism, 
ale z najniższej półki, takich którym 
niedawna klasyfikacja KBN-u dawa-
ła 10 punktów; wymagania nie są 
tam duże. W ostateczności można 
posłużyć się powstającymi ostatnio 
jak grzyby po deszczu czasopisma-
mi elektronicznymi – tu wystarczy 
wnieść niewielką opłatę za publika-
cję. Można też założyć takie własne 
(sieciowe) czasopismo. Po jakimś 
czasie – gdy sytuacja rozwinie się 
po naszej myśli – zapewne uzyska-
my nawet wpis na Listę Filadelfijską; 

3) organizujemy Międzynarodowe Kon-
ferencje (oczywiście tylko za zapro-
szeniami, czyli tylko dla Sieci, ale o tym  
cichosza!); 

4) wymieniamy się pomiędzy sobą jako 
Visiting Professors; Adam Korpak – Eliminacja
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