Szanowni Panstwo,
W ostatnim Forum Akademickim pojawila sie notatka dotyczaca
cytowan prac pracownikow Politechniki Wroclawskiej. Z 1716 pracownikow
Politechniki tylko 584 (34%) jest cytowanych w swiatowej literaturze.
Liczba cytowan wyniosla (jak mniemam w jednym roku 2006) 3665 co daje
okolo 2,14 cytowan na jednego zatrudnionego nauczyciela akademickiego.
Trzech profesorow Politechniki Wroclawskiej bylo cytowanych powyzej 100
razy.
Dla porownania: W Instytutcie w 2007 roku nasze prace byly cytowane 3069
razy (2938 w 2006 roku wlacznie z autocytowniami ktore stanowia okolo
10-15%) co daje okolo 20 cytowan na jednego pracownika naukowego (143
osoby sa zatrudnione w dzialanosci B+R w IChF PAN - bez Chemipanu). Az
osmiu pracownikow naukowych uzyskalo powyzej 100 cytowan (bez
autocytowan) w 2006 roku. Byly to nastepujace osoby: Z.R. Grabowski,
A.Jablonski, R.Holyst, W. Kutner, K. Rotkiewicz, J. Waluk, P. Garstecki,
(prof. Janusz Lipkowski jest bardzo podejrzany o ponad 100 cytowan, ale
niestety nie dostarczyl danych do Pani Malgorzaty Krajewskiej). Warto
zwrocic uwage na fakt, ze az trzy osoby uzyskujace duzo cytowan sa z
Zakladu Fotochemii i Spektroskopii.
Warto pamietac, ze statystyki sa dobra miara dzialnosci Instytucji, ale
nie oddaja w pelni pracy indywidualnych badaczy oraz tego co jest bardzo
istotne w nauce tzn. przygotownia swojego warsztatu pracy. Aby osiagnac
sukces potrzebny jest nie tylko dobry pomysl naukowy, ale tez grupa
ludzi, ktora dany pomysl zrealizuje. Odkrycie naukowe nie jest suma
prosta pomyslu i realizacji. Bardzo bym prosil pracownikow o informacje
na temat sukcesow dotyczacych zestawienia nowego sprzetu, dokladnych
pomiarow jakis wielkosci czy znalezienia nowego sposobu wyznaczania
pewnych wielkosci fizykochemicznych. To sa sukcesy niezwykle potrzebne w
grupach badawczych, a czesto znikajace pod dywanem statystyki cytowan i
publikacji. Warto jednak dodac, ze sukcesy instrumentalne powinny byc
laczone z dobrymi pomyslami tak by wyjsc z cienia i przekuc sie na
sukces publikacyjny. Jako przyklad z podworka naszych sasiadow (wydzial
chemii UW) zamieszczam prace z NMR doktoranta Kazimierza Kazimierczuka w
JACS-ie).
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Mgr Kazimierczuk ( a moze juz dr) zbudowal urzadzenie eliminujace szumy
w polu magnetycznym w NMR-ze wynikajace z linii energetycznych trakcji

miejskiej i podniosl czulosc przyrzadu o rzad wielkosci. Moze jest to
przyszly pracownik IChF PAN, z ktorym juz dzis nasza grupa NMR-u powinna
porozmawiac?
Cieszmy sie naszym sukcesem zwiazanym z cytowaniami, ale nie
zapominajmy, ze nic tak nie szkodzi dobrej pracy naukowej pojedynczego
naukowca niz samozadowolenia i spoczecie na laurach. Pamietajmy, ze
Harvard jest nadal lepszy, a i nasi sasiedzi z Wydzialu Chemii UW i
Instytutu Fizyki PAN maja lepsze osiagniecia niz my.
Lacze wyrazy szacunku,
Robert Holyst

