
Bat nad ̂ oŵ  chyba pomô  
®® Pracownicy Politechniki Lubel-
skiej z roku na rok publikujq coraz 
wi^cej. Bo uczelnia ich mobilizuje. 
W tym roku prawdopodobnie prac^ 
straci grupa najsfabszych naukow-
c6w 
Przez lata na Politechnice Lubelskiej 
funkcjonowal system ocen, w kto-
rym przelozony ocenial podwlad-
nego na podstawie subiektywnych 
wrazen. W efekcie dochodzilo do 
paradoksow - zdarzalo si§, ze pra
cownicy danego wydzialu mieli na 
uczelni dobre i bardzo dobre noto-
wania, a tymczasem po ocenie mi-
nisterialnej wydzial oti^ymywal sla-
b^ocen?. 

Jednak to si§ skonczylo. W 2008 
r. uczelnia rozpocz^la reform? sy-
stemu ocen. Jego architektem jest 
prof. Zbigniew Pater, prorektor ds. 
nauki. 

- Podpisujqc umow? o prac§ na 
etacie naukowo-badawczym, kaz-
dy zobowi^zuje si§, ze jedn^ trze-
ci^ czasu b^dzie poswi^cai na bada-
nia. Chcemy wi§c widziec wyniki. 
Jezeli nie postawimy na jakosc ba-
dan, na wdrozenia dla przemyslu, 
w czasie nizu po prostu znikniemy. 
Nasi najlepsi naukowcyjednoczes-
nie mogq liczyc na dodatkowe pie-
niq,dze - z nagrod rektorskich czy 
grantow - zapowiadal w rozmowie 
z „Gazetq" prof. Pater. 

Teraz wi§c kluczowa dla oceny 
pracownikow jest liczba punktow za 
pubiikacje, patenty i wdrozenia. 

Reforma przyniosla rezultaty. 
Juz w ubieglym roku donosilismy, 
ze ponad dwukrotnie w stosunku 
do 2007 r. zwi^kszyla si§ liczba pu-
blikacji w czasopismach z tzw. listy 
filadelfijskiej, licz^cej sl§ w swie-
cie naukowym. 

W ubieglym roku w czerwcu na 
uczelni odbyla si§ ocena pracowni-
cza adiunktow i asystentow. Spraw-
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dzono, CO opublikowali w c i ^ trzech 
lat. Z grupy ok. 350 osob, 30 osob otrzy-
malo ocen? negatywn^ - co oznacza-
lo, ze ich dorobek uczelnianyjest bai^ 
dzo mizerny. To oznacza tez, ze obli-
gatoryjnie czeka ich teraz nowa oce
na. Teoretycznie powinna nastq,pic 
w czerwcu. Ponownie negatywna ozna
cza zwolnienie z pracy. I cz?sc zapew-
ne to spotka. 

- Jednak wi?kszosc osob z tej gru
py miaia punkty za pubiikacje - zazna-
cza prof. Pater. - W ogole nasi pracow
nicy publikuj^ coraz wi?cej. 

Widac to jasno z upublicznionego 
wlasnie przez uczelni? sprawozdania 
dotyczqcego aktywnosci naukowej 
pracownikow za 2011 r. Male porow-
nanie - w 2002 r. naukowcy PL opub
likowali 46 tekstow w czasopismach 
z listy ffladelfijskiej - w2011 r. 157 (choc 
nieco mniej niz w 2010 - kiedy bylo ich 
184). 

W stosunku do 2010 r. wzrosta licz
ba cytowah tekstow badaczy PL (z 708 
do 947), wzrosla tez liczba wdrozen 
i patentow. W zestawieniu najlepiej 
wypada wydzial mechaniczny, tuz za 
nim jest wydzial elektrotechniki i in-
formatyki, a nast?pme wydzial budow-
nictwa i architektury (oczywiscie wy-
dzialy rozni^ si? pod wzgl?dem licz-
by pracownikow). 

Uczelnia publikuje tez zestawie-
nia najlepszych pracownikow - pod 
wzgl?dem zdobytych przez nich 
punktow. Od lat w czolowce jest sam 
prof. Pater. W tegorocznym rankin
gu zajmuje pierwsze miejsce. Tuz 
za nim znalazl si? prof. Miroslaw 
Wendeker, a za nim prof. Stanislaw 
Plaska. 

- Celowo staram si? zebrac jak naj-
wi?ksz^ liczb? punktow - mowi prof. 
Pater. - Prorektor powinien dawac 
przyklad.©PR 


