Szanowni Paostwo,
W latach 1973-2008 indeks Hirsha naszego Instytutu (h=63). Spośród 79 placówek PAN znaleźliśmy
się na 4 miejscu razem z Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych w Lodzi (przed nami
były tylko Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie h=89, Instytut Fizyki PAN w Warszawie h=86 i
Centrum Astronomiczne im M. Kopernika PAN h=68).
Nasz indeks h byl wyższy niż następujących uczelni: UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu
Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu i prawie
wszystkich polskie Politechniki w tym AGH).
Byliśmy tylko o oczko niżej niż cały Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (h=64).
Tylko 7 wyższych uczelni miało wyższy indeks h niż my: Uniwersytet Warszawski h=142, Uniwersytet
Jagiellooski h=104 Warszawski Uniwersytet Medyczny h=76, Politechnika Warszawska h=74,
Uniwersytet Wrocławski h=71, Uniwersytet Gdaoski h=69. (źródło Sprawy Nauki sierpieo-wrzesieo
2008).
Z powyższej statystyki wynika, ze w przeliczeniu na jednego zatrudnionego nauka uprawiana w PAN
stoi wyżej (w kategorii cytowania), niż ta uprawiana na uczelniach.
Należymy do wiodących placówek naukowych w Polsce i to powinno cieszyć nas wszystkich. Niemniej
musimy starać się dziś bardziej niż kiedyś, tak by za 20 lat nadal być w czołówce, a nie na koocu
polskiego ogonka naukowego. Zwłaszcza, ze w latach 2000-2008 wypadamy dopiero na 7 miejscu dla
placówek PAN z indeksem h=30 (Instytut Fizyki ma h=56 w tym samym okresie czasu).
Analiza indeksu h dla Instytutu Fizyki PAN pokazuje, że trzech profesorów tego instytutu: prof. Dietl
(11) , prof. Sobolewski(11) i prof. Cieplak (4) przygotowało ponad połowe (26) z prac wchodzących do
indeksu h=56. Nauka nie jest demokratyczna i sukcesy nie są osiągane po równo. Ci, którzy w
znaczącym stopniu przyczyniają sie do wielkich sukcesów instytutu powinni tez mieć lepsze warunki
pracy, otrzymywać wyższe pensje, kierować większymi zespołami ludzkimi i mieć pierwszeostwo przy
zakupie aparatury. Nie jest tez przypadkiem, ze grupa prof. Dietla należy do najlepiej wyposażonych
w Instytucie Fizyki.
Łącze wyrazy szacunku,
Robert Holyst

