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Dotyczy: organizacji konkursow na mi^dzydziedzinowe projekty badawcze 

Szanowna Pani Profesor, 

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk realizuj^c swoje 
dziatania statutowe szczegolnie w dziedzinie szeroko rozumianej elektroniki i 
telekomunikacji, motywowany trosk^ zarowno o rozwqj jak i wysoki poziom badan 
naukowych, stara si? monitorowac system oraz sposob finansowania badan naukowych . 

Problemy zwi^zane z niedostatecznym finansowaniem badan naukowych w 
Polsce S4 ogolnie znane. Jednak zarowno elektronika, jak i telekomunikacja, znalazly si? 
w szczegolnie trudnym potozeniu, gdyz w ramach sk^pych srodkow na badania naukowe 
jakimi dysponuje Narodowe Centrum Nauki udziat funduszy przyznanych na te 
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dyscypiiny jest niewieiki. Sytuacj^ pogarsza dodatkowo nierownomiemy podziat 
srodkow pomi^dzy poszczegolne dyscypiiny i obszary badafi w ramach panelu ST7. 
Stosunkowo lepiej wypadaj^ te obszary badan, ktore s^ bardziej zblizone do fizyki, takie 
jak technologia elektronowa czy optoelektronika, natomiast w wielu obszarach obj?tych 
zakresem merytorycznym dziatania w/w panelu finansowanie jest bardzo skromne, 
pomimo rozwijania w Polsce aktywnej dziatalnosci naukowej docenianej na swiecie. 
Mowa tu w szczegolnosci o waznym obszarze nauki, obejmujqcym systemy i uktady 
elektroniczne, systemy telekomunikacyjne, w tym systemy multimedialne, sieci 
telekomunikacyjne, radiokomunikacj? oraz technik? mikrofalowq. 

Dobr^ ilustracj^ om6wionego powyzej zjawiska moze bye np. obecny konkurs 
S O N A T A B I S 9, jak i rowniez poprzednie edycje tego konkursu, w ktorych 
obserwujemy zdecydowanie stabsze procentowe wskainiki sukcesu przedstawicieli nauk 
inzynieryjno - technicznych dopuszczonych do kolejnych etap6w konkursu. Nie ma 
zadnego powodu aby zaktadac, ze mMzi naukowcy reprezentuj^cy t? dziedzin^ nauk sq 
z zatozenia znacznie stabsi i mniej zdoini od przedstawicieli nauk scistych. 

W naszej ocenie, na co zwracaliSmy uwag? juz w ubiegtych latach, w panelu 
oceniaj^cym wnioski nadal przewazaj^ eksperci reprezentuj^cy nauki sciste, co w sposob 
naturalny ogranicza ich mozliwosci merytorycznej oceny doniostosci badan 
proponowanych we wnioskach z nauk techmcznych. Nadto, projekty z dziedziny nauk 
technicznych s^ na ogot interdyscypliname co z jednej strony dodatkowo utrudnia ocen? 
nie posiadaj^cym odpowiedniej wiedzy ekspertom, a z drugiej powoduje, iz trudno jest 
osi^gnqc autorom wniosk6w najwyzszy poziom naukowy we wszystkich dyscyplinach 
wyst^pujqcych w ocenianym projekcie. Godnym podkreslenia jest fakt, ze tworzenie 
zespotow badawczych w naukach technicznych jest niezwykle istotne ze wzgl^du na 
wzrost znaczenia interdyscyplinarnosci nauki. 

Nie nalezy rowniez pomijac faktu, iz charakterystyczn^ cech^ nauk technicznych 
jest to, ze wskainiki ,bibliometryczne naukowcow publikuj^cych i prowadzqcych 
badania w tym obszarze s^ nizsze niz liczniejszych reprezentantow nauk scistych, co 
zazwyczaj wynika z liczby i cytowalnosci licznych czasopism z obszaru fizyki 
przynoszqcych autorom artykutow w nich publikowanych istotny sumaryczny 
wspotczynnik wplywu. 

Obserwowan^ negatywnq konsekwencj^ bardzo niskich statystyk uzyskania 
finansowania projektow zgtaszanych do super-panelu S T z dziedziny telekomunikacji i 
elektroniki jest niepokoj^ce zjawisko zaniechan sktedania wnioskow w naszym 
srodowisku naukowym. 



DIatego aby stworzyc warunki do przeciwdziatania opisanym powyzej 
niekorzystnym zjawiskom f>ostulujemy rozwazenie podziahi panelu ST w konkursach 
SONATA BIS jak i MAESTRO na dwa paneie: jeden grupuj^cy nauki sciste, drugi nauki 
techniczne. Pozwoli to naszym zdaniem na wyr6wnanie szans wnioskodawcow 
rekrutuj^cych si? z nauk technicznych. 
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