Przebieg studiów
doktoranckich w Polsce
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Academya od 10 lat wspiera środowisko
naukowe w Polsce. Naszym celem jest
pomoc w rozwoju kariery naukowej,
dlatego aby lepiej zrozumieć sytuację
przyszłych naukowców stworzyliśmy
ogólnopolski raport na temat przebiegu
studiów doktoranckich.
Serdecznie zapraszamy
do zapoznania się z wynikami

Kierunek doktoratu

Liczba badanych

Udział procentowy
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Rok doktoratu

Liczba badanych

Udział procentowy

Pierwszy
Drugi
Trzeci lub dalej
Razem
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Nauki humanistyczne
Nauki inżynieryjno-techniczne
Nauki rolnicze
Nauki społeczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Inne
Razem

Wybór studiów doktoranckich

Czy zanim rozpoczęłaś/rozpocząłeś studia doktorskie
pracowałaś/pracowałeś gdzieś indziej?
44%

Pracowałem/Pracowałam zanim dostałem/dostałam się na doktorat

12%

Nie, ale myślałem/myślałam o tym

6%

Tak, ale nie dostałem/dostałam posady

5%

Tak, dostałem/dostałam inną propozycję ale
wybrałem/wybrałam doktorat

39%

Nie, doktorat był moim pierwszym zamysłem

Dla ponad 1/3 doktorantów studia III stopnia były głównym zamysłem,
a prawie połowa pracowała zanim dostała się na doktorat

Przebieg doktoratu

Czy w trakcie studiów doktoranckich
podjęłaś/podjąłeś dodatkową pracę?
33%
21%
4%
1%
13%
22%
6%

Tak, praca płatna niezwiązana z doktoratem
Tak, praca płatna związana z doktoratem
Praca nieodpłatna niezwiązana z doktoratem
Praca nieodpłatna związana z doktoratem
Chciałbym/Chciałabym ale nie mam takiej możliwości
Nie
Inne
1/3 studentów III stopnia pracuje zarobkowo w zawodach niezwiązanych z
ich doktoratem, a 13% chciałoby pracować, gdyby mieli taką możliwość

Czy zdarzało Ci się rozważać zrezygnowanie
z doktoratu?
67%
33%

Tak
Nie

67% doktorantów rozważa/rozważało
porzucenie doktoratu

Procent studentów rozważających porzucenie doktoratu
wg kierunku studiów:
73% Techniczno-inżynieryjne
67% Społeczne
55% Ścisłe i przyrodnicze

Jeśli rozważałeś/rozważałaś rezygnację,
co było powodem?
35

30

33%
34%
34%
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22%
6%

Kwestie finansowe (ciężko jest się utrzymać za stypendium)
Obawa przed brakiem dalszych perspektyw
Niechęć do środowiska naukowego
Złe relacje z moim promotorem
Zbyt wysoka presja i stres
Dostałem/Dostałam inną ofertę poza uczelnią
Nie dotyczy
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1/3 rozważających rezygnację z doktoratu odczuwa niechęć do środowiska
naukowego i/lub obawia się przed brakiem dalszych perspektyw

Jaki jest Twój promotor/promotorka?
60

59%

Poświęca mi czas na omówienie wyników, burzę mózgów,
plany na kolejną publikację

50

54%

Zachęca mnie do uczestniczenia w konferencjach naukowych

40

54%

Regularnie się ze mną spotyka i mogę na niego/na nią liczyć

15%

Nie ma dla mnie czasu, nie dyskutuje ze mną o projekcie

18%

Nie zachęca mnie ani nie informuje o konferencjach
lub wartościowych szkoleniach/seminariach

20

14%

Oczekuje wyników ale nie pomaga mi, gdy mam problem.
Nie mogę na niego liczyć

10

11%

Inne
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Jaki jest Twój promotor/promotorka?

OPINIE DOKTORANTÓW
Nie spotykamy się regularnie, ale jesteśmy
w stałym kontakcie, zawsze odbiera
telefony i odpisuje na maile

Zawsze muszę wychodzić z inicjatywą

Ma dla mnie czas kiedy o to proszę ale nie
naciska na spotkania zostawia przestrzeń
do działania i czeka na odzew

Brakuje mu czasu na spotykanie się

Sprawdza kolejne części pracy na bieżąco

Ma dużo obowiązków, więc moja praca
jest samodzielna

Publikowanie wyników badań

Czy napisałeś/napisałaś artykuł naukowy?
64%
17%
10%
9%

Pierwszy autor/autorka publikacji naukowej
Współautor publikacji naukowej
W trakcie pisania publikacji
Brak publikacji naukowej

64%

82%

82% pierwszych autorów/autorek
publikacji to studenci III roku
doktoratu

Jaka jest pomoc pracowników uczelni
w zakresie pisania publikacji naukowej?

60

53%
47%

Mam wsparcie promotora oraz innych członków zespołu
Zostało mi wytłumaczone jak należy pisać artykuł
i znam główne zasady

50

15%
28%

Nie mam wsparcia ze strony promotora ani członków zespołu

40

Uczelnia nie zapewniła mi żadnego przeszkolenia
w kwestii pisania artykułu

30

21%

Znalazłem/Znalazłam pomoc w tym zakresie
poza strukturami uczelni

20

3%
14%
8%

Nie potrzebuję wsparcia w kwestii pisania pracy

10

Jest to dla mnie trudny temat i potrzebuję wsparcia
Inne

0

Około 50% doktorantów ma wsparcie ze strony swoich promotorów i zespołu w kwestii
publikowania ale 1/3 nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony promotora lub swojej uczelni
14% studentów przyznaje, że proces pisania pracy naukowej jest trudny i potrzebują wsparcia

Plany doktorantów
po uzyskaniu tytułu doktora

Czy w trakcie studiów doktoranckich
podjęłaś/podjąłeś dodatkową pracę?
11%
26%
29%
26%
8%

Założyć własną działalność
Przenieść się do przemysłu/biznesu
Pozostać w środowisku naukowym
Jeszcze nie mam konkretnego planu
Inne

Tylko 29% przewiduje dalszą karierę w środowisku naukowym

?

Pytania zadane w ankiecie:
Informacje o badanych:

Na którym roku jesteś?
Jaki jest Twój kierunek doktoratu?
Na jakiej uczelni/W jakiej jednostce prowadzisz
doktorat?

Dorobek naukowy doktorantów:

Czy napisałeś/napisałaś artykuł naukowy?
Czy odczuwasz presję związaną
z pisaniem publikacji?
Dlaczego studenci nieodczuwający presji
publikowania rozważają porzucenie doktoratu?

Plany doktorantów po zdobyciu tytułu doktora:
Jaki masz plan po doktoracie?

Aplikowanie na doktorat:
Czy aplikowałeś/aplikowałaś w miejsca niezwiązane z uczelnią po studiach II stopnia?

Przebieg doktoratu:
Czy poza doktoratem pracujesz dodatkowo?
Czy zdarzało Ci się rozważać zrezygnowanie
z doktoratu?
Jaki jest Twój promotor/promotorka?
Jaka jest pomoc pracowników uczelni
w zakresie pisania publikacji naukowej?
Jeśli tak, co było powodem rozważanej
rezygnacji?

Umożliwiamy polskim naukowcom realizację
ich pełnego potencjału
Misją firmy jest promowanie polskiej nauki poprzez
rozpowszechnianie informacji na temat metod skutecznego publikowania i kompleksowego wsparcia
naukowców w rozwoju ich kariery.
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Szkolenia i webinaria dla naukowców, instytucji,
redakcji czasopism naukowych oraz firm
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03

Tłumaczenie manuskryptów z języka polskiego na angielski

Korekta edytorska oraz językowa artykułów (proofreading, language editing),
wybór czasopisma

04

Recenzje peer review wykonane przez recenzentów
z Wielkiej Brytanii

Dziękujemy za zapoznanie się z wynikiem raportu
Planujemy prowadzić dalsze ankiety na rzecz Polskiego
Środowiska Naukowego. Jeżeli masz propozycje tematu
lub uwagi do niniejszej ankiety prosimy o kontakt na
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adres: raport@academya.com
Zapraszamy do zapisania się do Klubu Naukowca
Academya i wzięcia udziału w naszych comiesięcznych
webinariach:www.sendfox.com/academya
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
www.academya.com

