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Dominika Michalak

Studia doktoranckie w Polsce – łatwo zacząć, trudniej skończyć

Komentarz po debacie „Proletariat wiedzy – doktoranci i doktorantki w polskim 

szkolnictwie wyższym” 

5. marca 2013 NOU miało przyjemność uczestniczyć  w debacie  pt.  „Proletariat  wiedzy – 

doktoranci  i  doktorantki  w polskim szkolnictwie  wyższym”  zorganizowanej  przez  łódzką 

Świetlicę  Krytyki  Politycznej  i  Obywateli  Nauki.  Posłaliśmy  na  front  jednoosobową 

reprezentację (pojechała tam wyżej podpisana). 

 Dostałam od organizatorów zadanie: powiedzieć coś o społecznych uwarunkowaniach 

studiów  doktoranckich.  Zadanie  –  beznadziejne,  bo  brakuje  reprezentatywnych  danych 

choćby na temat  poziomu zamożności,  społecznego pochodzenia czy rodzinnych obciążeń 

doktorantów. O sytuacji tej grupy w skali całego kraju można co najwyżej spekulować na 

podstawie  bardzo  podstawowych  (ale  za  to  zbieranych  regularnie)  danych  GUS  oraz 

rozporządzeń MNiSW dotyczących np. stypendiów.  Starałam się mimo wszystko jakoś to 

moje  zadanie  wypełnić.  Poniżej  –  to,  co  udało  mi  się  powiedzieć  podczas  debaty  oraz 

przemyśleć i uzupełnić po niej.

Bardzo  podstawowe  dane  GUSu  to  przede  wszystkim  informacje  o  liczebności 

doktorantów i liczbie obronionych doktoratów zawarte w rocznych sprawozdaniach „Szkoły 

wyższe i ich finanse” (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1177_PLK_HTML.htm) i  „Nauka  i 

technika w [tym a tym] roku” (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2243_PLK_HTML.htm). 
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Z osobna dane te prezentują się tak:

Tabela 1. Liczba doktorantów na polskich uczelniach w poszczególnych latach

Rok Ogółem Studia
Stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

1990/1991 2695 1926 769
1995/1996 10482 6779 3703
2000/2001 25622 18882 6740
2001/2002 28345 21455 6890
2002/2003 31072 23451 7621
2003/2004 32054 23626 8428
2004/2005 33040 23027 8949
2005/2006 32725 23169 9556
2006/2007 31831 21567 9378
2007/2008 31814 22171 9643
2008/2009 32494 22531 9963
2009/2010 35671 25127 10544
2010/2011 37492 27066 10426
2011/2012 40263 29943 10320

Źródło: GUS

Tabela 2. Liczba nadanych stopni doktora w latach 1980-2011

Rok Ogółem Rok Ogółem
1980 3737 2001 4400
1985 1780 2002 5450
1990 2324 2003 5460
1991 1500 2004 5722
1993 2000 2005 5917
1995 2300 2006 6072
1996 2400 2007 5616
1997 2600 2008 5427
1998 3499 2009 5068
1999 4000 2010 5367
2000 4400 2011 4938

Źródło: GUS, opracowanie własne
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W zestawieniu zaś wyglądają tak:

Rysunek 1. Liczba doktorantów i liczba nadanych stopni doktora w poszczególnych latach
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Źródło: GUS, opracowanie własne   

* Za ubytki w granatowej linii odpowiadają braki danych (do których autorka nie dotarła). 

W ciągu ostatniej dekady liczba doktorantów rosła przeciętnie szybciej od liczby nadanych 

stopni doktora (dane z pierwszej dekady trudno porównywać, ale o tym - później). Oznacza 

to,  że  doktoranci  pisali  rozprawy wolniej  lub częściej  odpadali  ze  studiów.  Upraszczając, 

można powiedzieć, że system kształcenia doktorów okazywał się coraz mniej wydolny. 

Jak powinien działać system efektywny? Przyjmijmy, że studia powinny trwać średnio 

5  lat  i  kończyć  się  doktoratem.  Załóżmy  też,  optymistycznie,  że  nikt  z  doktorantów  nie 

odpada. W takim wypadku liczba przyjętych na studia w okresie P1 powinna odpowiadać 

liczbie doktoratów w okresie P2 o tej samej długości, ale zaczynającym się pięć lat później. 

Trudno ocenić efektywność systemu, w którym wiele się zmienia. Poniżej przedstawiam dwie 

przybliżone miary efektywności. (NOU z wdzięcznością przyjmie inne propozycje jej oceny).

Załóżmy,  że  od  roku  2000  system  działał  według  zaproponowanego  wzoru.  Na 

podstawie danych o liczbie doktorantów w roku 2000 i liczbie obronionych prac rok później 
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obliczamy, ilu według modelu w 2000 było doktorantów lat I-IV. Jeśli tę liczbę odejmiemy 

od  liczby  doktorantów  w  roku  następnym,  otrzymamy  modelową  liczbę  studentów 

pierwszego roku w 2001. Wykonujemy analogiczne obliczenia dla kolejnych lat. By wszystko 

było jak w zaproponowanym modelu efektywnego systemu, każdy doktorant pierwszego roku 

w roku X powinien zdobyć stopień doktora w roku X+5. Zgodnie z tą regułą łączna liczba 

doktorantów  pierwszorocznych  w  latach  2001-2006,  powinna  odpowiadać  łącznej  liczbie 

doktoratów od roku 2006 do roku 2011.  Powinniśmy się  więc  spodziewać,  że  w drugim 

okresie  obronionych zostanie  łącznie  ponad 39 tys.  prac doktorskich,  czyli  o  ponad 6700 

więcej niż w rzeczywistości.  

Tabela 3. Szacowanie „wydajności produkcji doktorów”

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Łączna 
liczba w 

okresie P1 
lub P2*

Łączna liczba 
doktorantów 25622 28345 31072 32054 33040 32725 31831 31814 32494 35671 37492 40263

Liczba nadanych 
stopni doktora 4400 4400 5450 5460 5722 5917 6072 5616 5427 5068 5367 4938

32488
(P1: lata 

2006-2011)
Szacunkowa liczba 
studentów lat I-IV (na 
podstawie modelu)

21222 22895 25612 26332 27123 26653 26215 26387 27426 30304 32554 40263

Szacunkowa liczba 
studentów I roku (na 
podstawie modelu)

7123 8177 6442 6708 5602 5178 5599 6107 8245 7188 7709
39230

(P2: lata 
2001-2006)

Źródło: GUS, opracowanie własne. 

Inną, lepiej obrazującą trend, miarą „wydajności” studiów doktoranckich może być średnie 

roczne  tempo  wzrostu  liczby doktorantów i  liczby doktoratów w analogicznych  okresach 

(czyli  dla nas odpowiednio 2001-2006 i 2006-2011). W przypadku doktorantów (w latach 

2001-2006) wyniosło ono +4%, w przypadku doktorów (w latach 2006-2011) ok. –2,5%.  

*

Ten uproszczony rachunek efektywności „systemu produkcji doktorów” nie bierze pod uwagę 

doktoratów bronionych eksternistycznie (gdyby wziąć je pod uwagę wyniki byłyby gorsze). 

Ponadto  takie  mechaniczne  ujęcie  problemu  zaciera  nieco  wagę zmian  instytucjonalnych, 
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które nastąpiły w ciągu dwóch dekad po transformacji: wypierania asystentury przez studia 

doktoranckie  (i  za  tę  uwagę  dziękuję  Katarzynie  Suwadzie)  oraz  wprowadzenia  systemu 

bolońskiego (co jest tematem na osobny artykuł, jeśli nie całą książkę).  

Na początku lat dziewięćdziesiątych doktoraty robili często naukowcy zatrudnieni w 

charakterze  asystentów,  związani  z  uczelnią  umową  o  pracę,  będący  dla  niej  pewnym 

kosztem, ale i – inwestycją. Dekadę później asystentura zaczęła znikać z większości uczelni 

(Tabela 4) – zaczęło więc ubywać i doktorantów-asystentów. Dziś doktorant to „uczestnik 

studiów trzeciego stopnia” - poniekąd student, poniekąd młody naukowiec, w każdym razie – 

źródło dochodu (z dotacji stacjonarnej) dla wydziału. Na czym polega różnica pomiędzy tymi 

dwoma statusami doktoranta: asystenckim i obecnym? 

Teoretycznie  tkwi ona  w sile  więzi,  wzajemnych  lojalności.  Instytucja  asystentury 

zakładała, że asystenta z jego macierzystą jednostką wiąże nie tylko umowa z pracodawcą, ale 

i  dłuższy  czasowy  horyzont  współpracy  –  asystent  to  przyszły  adiunkt,  który  może  się 

spodziewać, że jego dalsza kariera będzie przebiegać wśród tych samych ludzi. Wszystkim w 

takim układzie powinno bardziej  zależeć na jakości jego pracy naukowej i na tym, by ów 

asystent  kiedyś  doktorat  napisał.  Dzisiejszy  system  jest  zupełnie  inny  –  większość 

doktorantów nie ma stypendium (Tabela 5), nie jest pracownikami swoich jednostek, a szanse 

na to, że kiedyś znajdą tam zatrudnienie, są mizerne. Piszą rozprawy doktorskie dla siebie – i 

jeśli wypali się zapał lub wyschną źródła utrzymania, pracę tę porzucają. Uczelnia daje im 

niewiele,  zwykle niczego nie obiecuje,  a co nieco pobiera z państwowego budżetu na ich 

kształcenie. Nie za bardzo wiadomo, co jedna strona jest w tym układzie winna drugiej (i 

odwrotnie). Obie są dla siebie dość nieprzewidywalne. W tym luźnym układzie mandat do 

oczekiwania,  że  studia  doktoranckie  zakończą  się  dobrym  doktoratem,  ma  chyba  tylko 

podatnik. Oczekiwania podatnika – zwłaszcza niewyartykułowane,  a tylko domyślne – nie 

rodzą  jednak  szczególnie  silnych  zobowiązań  ani  wśród  zarządzających  studiami 

doktoranckimi, ani wśród doktorantów.       
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Tabela 4. Liczba asystentów* na polskich uczelniach

Rok Liczba 
asystentów Rok Liczba 

asystentów
1999 17591 2006 15723
2000 17263 2007 14726
2001 18166 2008 14134
2002 18245 2009 13442
2003 18206 2010 12816
2004 18042 2011 12374
2005 18100

Źródło: GUS; *  Wśród asystentów zdarzają się też doktorzy.

W teorii  przewaga  asystentury  doktorantów  nad  „studiami  trzeciego  stopnia”  jako 

metody „produkcji” doktorów wydaje się niewątpliwa. Z jakichś powodów jednak ta pierwsza 

zaczęła z polskich szkół wyższych znikać. Czy to dlatego, że asystentury nie chcą lub nie są 

w stanie sfinansować wydziały? Czy raczej dlatego, że młodym doktorom lub doktorantom 

nie wydaje się szczególnie atrakcyjna w porównaniu z ofertą rynku pracy? Pewnie raz tak, raz 

– inaczej. Twardych danych w tej sprawie brak.

*

Dalsze  rozważania  dotyczą  sytuacji  doktorantów  w  ciągu  ostatniej  dekady,  a  więc  w 

przeważającej  mierze  doktorantów  nie-asystentów.  Wielu  z  nich  najwyraźniej  nie  pisze 

doktoratów. Czy dlatego, że na coraz bardziej zatłoczone studia doktoranckiej trafiają coraz 

częściej  ludzie  do tego niezdolni?  Czy może dlatego,  że  doktoranci  wcale  nie  zamierzają 

czegokolwiek pisać? A może po prostu zbyt trudno jest wyżyć z pracy naukowej, by doktorat 

dało się traktować serio? 

Pierwsze  wyjaśnienie  trudno  sprawdzić  –  bo  czym  właściwie  miałaby  być 

„niezdolność do napisania doktoratu”? Niektórzy twierdzą, że im większa liczba doktorantów, 

tym gorsza musi być ich jakość i z upodobaniem opowiadają o „ludziach po prostu głupich”, 

którzy doktorantami być nie powinni. Inni mówią, że „jakość doktorantów” obniża się, kiedy 

wydziały przyjmują ich więcej niż są w stanie w przygotowywaniu rozprawy merytorycznie 

wesprzeć.  Pierwszych  chciałoby  się  poprosić  o  jakąś  operacyjną  definicję  „głupoty  po 

prostu”, definicję, która nie będzie ani wyrazem uprzedzeń ani przechwałką. Drudzy chyba 
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mają sporo racji,  choć ich tezę nieco podkopuje fakt,  że w latach 2000-2011 profesorów, 

docentów  i  adiunktów  będących  nauczycielami  akademickimi  –  a  więc  potencjalnych 

promotorów  (choć  wśród  adiunktów  są  i  doktorzy,  którzy  dopiero  od  niedawna  mogą 

sprawować  funkcję  promotorów  pomocniczych)  –  przyrastało  w  tempie  tylko  nieco 

wolniejszym niż doktorantów. W porównaniu z rokiem 2000, w 2011 przybyło nauczycieli 

akademickich: profesorów o 50%, docentów o 165%, adiunktów o 50%, doktorantów o 57% 

(źródło: GUS). 

Można  się  czasem  spotkać  z  opinią,  jakoby  doktoranci  „masowo”  zadowalali  się 

dyplomem ukończenia studiów i nie zamierzali już pisać doktoratów. Doniesienia te zdają się 

jednak przesadzone. Liczba dyplomów ukończenia studiów doktoranckich wydanych w 2011 

wyniosła, według GUS, 4379 – gdyby nawet założyć, że studia doktoranckie (do momentu 

uzyskania  dyplomu)  trwają  5  lat  (a  w  normalnej  sytuacji  powinny  trwać  4),  to 

spodziewalibyśmy się ok. 1300 absolwentów więcej (obliczone – jak w przypadku Tab. 3). 

Wielu doktorantów starszych lat na dyplom ukończenia studiów po prostu gwiżdże, ale to nie 

znaczy, że nie zaczynali studiów z zamiarem dobrnięcia do planowego finału. 

Może więc niewydolności systemu winien jest sposób finansowania studiów?

GUS podaje, że nakłady z budżetu państwa na stypendia dla studentów i doktorantów 

od  2009  wzrosły  o  105  mln  PLN  –  do  1  664  mln  PLN.  Oprócz  stypendiów  z  dotacji 

ministerialnej (rejestrowanych przez GUS – Tabela 5) doktoranci mogą się ubiegać jeszcze o 

stypendia  FNP,  stypendia  fundowane  przez  samorządy  regionalne,  granty  badawcze  itp. 

Wiemy też, że od paru lat rosną nakłady na naukę jako odsetek PKB. Możliwości zdaje się 

przybywać, ale wydolność doktoranckiej części systemu się nie poprawia.

Dostępne  formy  wsparcia  materialnego  nie  wystarczają  do  sfinansowania  badań 

wszystkich osób przyjętych na studia doktoranckie (inna sprawa, że nie wszyscy sądzą, że tak 

być powinno). Według GUS stypendiów nie mają cztery piąte doktorantów (Tabela 5, GUS 

wprawdzie nie bierze pod uwagę wszystkich typów stypendiów, ale należy się spodziewać, że 

w przypadku stypendiów o charakterze naukowym działa prawo kumulacji – kto ma jedno, 

temu  łatwiej  zdobyć  kolejne,  bowiem kryteria  konkursowe  są  podobne).  Budżet  grantów 

NCN Preludium wystarcza na finansowanie badań niewielkiego odsetka młodych badaczy, a 

poza tym – ostatnio nieco się skurczył (Tabela 6). Ale to chyba nadal nie jest wystarczające 

wyjaśnienie szybko rosnącej rozbieżności pomiędzy liczbą doktorantów a liczbą nadawanych 

stopni doktora – bo z pieniędzmi na pierwszym etapie studiów nigdy nie było dobrze. 
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Tabela 5. Doktoranci otrzymujący stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium 
socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Doktoranci ze stypendium (n) 6 788 7 141 7 426 8 143
Doktoranci ze stypendium (% 

populacji) 21% 20% 20% 20%

Źródło: GUS

Tabela 6. Budżet konkursów NCN Preludium

Budżet (mln 
PLN)

Liczba 
wniosków

Projekty 
sfinansowane

Średni 
współczynnik 

sukcesu
Średni koszt 

projektu (PLN)

Nakłady w 
przeliczeniu na 

doktoranta na ½ 
roku

Preludium I 
(ogłoszony: 

marzec 2011)
63 2408

612 (łączna 
kwota >63 mln 

PLN)
25,4% 102 941 ok. 840 PLN

Preludium II 
(ogłoszony: 

wrzesień 2011)
50,5 2438 358 (łączna 

kwota 50,5 mln) 14,7% 141 061 ok. 670 PLN

Preludium III 
(ogłoszony: 

marzec 2012)
30 1622

416 (łączna 
kwota: >40 mln 

PLN)
26% 72 115 ok. 370 PLN

Preludium IV 
(ogłoszony: 

grudzień 2012)
30 ? ? ? ? ok. 370 PLN

Źródło: Biuletyn informacyjny NCN, ostatnia kolumna obliczona na podstawie danych NCN (nakłady) i 

GUS (liczba doktorantów w poszczególnych latach), opracowanie własne. ? – jeszcze nie wiadomo

Historii odpadania ze studiów doktoranckich jest pewnie tak wiele jak doktorantów. Sprawa 

wymagałaby  przebadania.  Gdyby  tylko  MNiSW  zainteresowało  się  tą  sprawą  i  zleciło 

ogólnopolskie badanie na ten temat! Badanie tych, którym się nie powiodło, i tych, którzy 

mieli serdecznie dosyć, stanowiłoby chyba niezłą podstawę do namysłu nad tzw. „czynnikami 

sukcesu” – być może lepszą niż badania „ludzi sukcesu”. 

Rozsądek  podpowiadałby,  że  w generalnie  marnych  warunkach  ekonomicznych,  z 

jakimi mamy do czynienia w przypadku studiów doktoranckich, podstawowym „czynnikiem 

sukcesu” powinny być prywatne zasoby (bogaci rodzice, mąż lub żona, świetnie płatna i mało 

angażująca praca,  niedawna wielka wygrana na wyścigach konnych).  Zwolennicy tej  tezy 

mówią, że studia doktoranckie to studia dla najbogatszych. Nie wyjaśniają jednak, dlaczego ci 

najbogatsi mieliby jeszcze pocić się nad doktoratami. I dlaczego w Polsce? Czy doprawdy nie 

ma większych atrakcji? Przyjemniejszego klimatu? Może studia doktoranckie dzisiaj to raczej 
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studia  dla  „średniaków” – osób,  które  w razie  życiowej  awarii  mają  się  na  kim mocniej 

oprzeć, więc mają też względny luksus dążenia do tego, by robić to, co dosyć lubią. 

Jeśli większość doktorantów to „średniacy” (reprezentatywnych danych brak),  to co 

jeszcze może ich powstrzymać przed napisaniem pracy?   

Poniżej przedstawiam kilka hipotez na temat przyczyn porzucania studiów. Uwaga, to 

tylko  spekulacje  sformułowane (żartobliwie)  na podstawie tysiąca  pełnych  gorzkiej  ironii, 

przyjacielskich  rozmów  na  temat  doktoranckiej  doli,  w  których  autorka  (ostatecznie, 

doktorantka) brała udział. 

1. Hipoteza  obrzydliwego  rynku  pracy –  doktorant  bez  stypendium,  a  czasem i  z 

czesnym do opłacenia, idzie do pracy. A tam jest, jak jest – zatrudniony na pół etatu, 

pracuje  de facto na  cały,  samozatrudniony –  pracuje  na  dwa.  Po  pracy zmęczony 

wraca do domu. Wreszcie mówi sobie „po co mi to?” i rzuca studia. Praca nadal jest 

okropna, ale przynajmniej niepisanie doktoratu przestaje dręczyć.

2. Hipoteza atrakcyjnego rynku pracy  – pewnego dnia doktorant odkrywa, że poza 

uczelnią cenią jego zdolności i płacą za ich wykorzystywanie, znajduje pracę niemniej 

twórczą od pisania doktoratu, które – w związku z tym – porzuca.  

3. Hipoteza  przebudzenia –  młody  człowiek  otrzymuje  zaproszenie  na  studia 

doktoranckie, np. takie: „Pana/i praca jest naprawdę wybitna. Byłaby to niepomierna 

strata  dla  Wydziału,  gdyby  nie  zamierzał/a  Pan/i  jej  kontynuować  na  studiach 

doktoranckich”. Po roku lub dwóch odkrywa, że dał się zahipnotyzować pochwałą, że 

jest przeciętny,  a ewentualna strata dla Wydziału z tytułu jego odejścia odpowiada 

dokładnie wysokości państwowej dotacji na doktoranta przeliczeniowego. Boli go, że 

nie  pomyślał  wcześniej  i  nie  zdążył  zapytać,  czy  uroczyste  zaproszenie  na  studia 

doktoranckie  oznaczało,  że  ktoś  go  chce  zatrudnić,  sfinansować  jego  badania  itp. 

Teraz widzi, że nie. Budzi się, wstaje lewą nogą i opuszcza akademickie mury.

4. Hipoteza obrzydliwego uniwersytetu – młodzi zdolni, ale wciąż niedoświadczeni, po 

paru  latach  na  uniwersytecie  czują,  że  są  starzy,  słyszą,  że  są  głupi,  zdają  sobie 

sprawę, że dali się wplątać w rozmaite personalne rozgrywki i że nawet promotorowi 

nie zależy na tym, żeby napisali doktorat. Jak w dowcipie o niesmacznym jedzeniu w 

małych porcjach, zdają sobie również sprawę, że nie mają cienia szansy na choćby 

Studia doktoranckie w Polsce - łatwo zacząć, trudniej skończyć | 10. marca 2013 | 9



noweotwarcie.wordpress.com, noweotwarcie2011@gmail.com

częściowe zatrudnienie na tym obrzydliwym uniwersytecie. Chcą pojechać nad morze. 

Pożyczają samochód i jadą. I tyle ich widzieli.

5. Hipoteza fajnego uniwersytetu, ale obrzydliwego doktoratu – na uniwersytecie jest 

fajnie, ale ten doktorat naprawdę trzeba napisać. Samotna nuda. Nie ma mowy!

6. Hipoteza  sumy  frustracji  cząstkowych  –  ziarnko  do  ziarnka...  Doktorant  ma 

niejasne  poczucie,  że  już  nie  może,  że  to  wszystko  jest  nie  do  zniesienia.  Mówi 

„dość!” i zaczyna szybko pisać albo natychmiast przestaje.

Jest  w  Polsce  kilka  wydziałów,  które  nie  przeliczają  doktorantów  jedynie  na  dotację 

stacjonarną,  otaczają  ich  dostateczną  opieką  merytoryczną  i  organizacyjną.  Pewnie  na 

przynajmniej kilku innych sytuacja się poprawia. Nie brakuje też młodych uczonych, którzy 

wiążą doktorancki koniec z końcem dzięki państwowym grantom i stypendiom. Zapewne są i 

pasjonaci, którym powodzi się wprost świetnie i którzy dzięki prywatnym zasobom spokojnie 

sobie żyją, badają i piszą, a wsparcie instytucjonalne w ogóle ich nie interesuje. Ale jest też i 

całkiem zwykła reszta, która ze studiów odpada. Wygląda w dodatku na to, że liczebność tej 

grupy rośnie.

Feminizacja polskich uczelni?

Podczas  debaty  Marcin  Zaród  z  KP  mówił  o  feminizacji  studiów  doktoranckich  jako 

feminizacji  biedy.  To w gruncie  rzeczy trzy tezy w jednej.  Pierwsza mówi  o feminizacji 

studiów doktoranckich  i  znajduje  pewne  poparcie  w danych.  W latach  1999-2011  udział 

kobiet w populacji doktorantów wzrastał równomiernie od poziomu 44% do 53%. Czy jednak 

53%  to  już  feminizacja?  I  jaki  jest  odsetek  kobiet  na  innych  szczeblach  akademickiej 

hierarchii?  

Udział kobiet wśród doktorantów wzrastał w ostatnich latach we wszystkich typach 

szkół (Tabela 7), w 2011 w porównaniu z 2004 wzrósł też w prawie wszystkich dziedzinach 

(Tabela 8).
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Tabela 7. Odsetek kobiet wśród doktorantów wg typów szkół wyższych

Rok Ogółem
Uniwersytety 
(49% populacji 

w 2011)

Wyższe 
szkoły 

techniczne 
(18% populacji 

w 2011)

Wyższe szkoły 
ekonomiczne 

(8% populacji w 
2011)

Wyższe 
szkoły 

medyczne 
(7% populacji 

w 2011)

Instytuty PAN
(7% populacji 

w 2011)

1999 44% 52% 27% 35% 55% 37%
2000 45% 53% 26% 39% 57% 45%
2001 46% 54% 27% 43% 60% 46%
2002 47% 54% 30% 43% 63% 47%
2003 48% 54% 31% 46% 63% 45%
2004 49% 55% 31% 49% 64% 46%
2005 50% 55% 32% 48% 63% 49%
2006 50% 55% 34% 49% 64% 50%
2007 52% 57% 34% 50% 66% 50%
2008 52% 57% 35% 49% 67% 52%
2009 53% 57% 36% 50% 69% 55%
2010 53% 57% 36% 50% 67% 55%
2011 53% 57% 38% 48% 68% 54%

Źródło: GUS, opracowanie własne

Tabela 8. Liczba doktorantów i odsetek doktorantek według dziedzin (GUS)

2004 2011 Przyrost 2004-2009
Udział w populacji 

doktorantów 
polskich uczelni

Dziedziny Ogółem Kobiety % Ogółem Kobiety % Ogółem 
(n)

 Ogółem 
(%) 

Kobiety 
(punkty 
proc.)

2011 2004

Chemiczne 1266 61 1631 63 365 20 2 3,63% 3,83%
Ekonomiczne 4534 48 4917 49 383 8,5 2 10,93% 13,72%
Farmaceutyczne 113 65 299 68 186 165 3 0,66% 0,34%
Fizyczne 1262 36 1337 38 75 6 2 2,97% 3,82%
Humanistyczne 8192 60 11011 64 2819 34 3 24,48% 24,79%
Leśne 163 30 178 34 15 9 4 0,40% 0,49%
Matematyczne 593 30 587 25 -6 -1 -5 1,30% 1,79%
Medyczne 2270 60 3095 67 825 36 7 6,88% 6,87%
Przyrodnicze 26 50 4917 49 4891 18811 -0,5 10,93% 0,08%
Prawne 2253 50 3193 51 940 42 1 7,10% 6,82%
Rolnicze 1511 64 1638 66 127 8 2% 3,64% 4,57%
Techniczne 6586 28 6458 32 -128 -2 4% 14,35% 19,93%
Teologiczne 1693 26 1683 26 -10 -1 0 3,74% 5,12%
Weterynaryjne 179 63 173 71 -6 -3 8 0,38% 0,54%
Kultury fizycznej 388 53 629 59 241 62 6% 1,40% 1,17%
Wojskowe 128 5 577 27 449 351 22% 1,28% 0,39%
Biologiczne 1200 68 1663 67 463 39 -1% 3,70% 3,63%
Nauki o ziemi 683 57 815 55 132 19 -2% 1,81% 2,07%

Źródło: GUS, opracowanie własne
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Wśród doktorów,  którym nadano  ten  stopień  w 2011,  kobiet  było  więcej  o  1,5% -  co  z 

grubsza odpowiada proporcji  pomiędzy płciami  na studiach doktoranckich  w poprzednich 

latach (a zatem kobiety nie odpadały ze studiów doktoranckich ani częściej, ani rzadziej niż 

mężczyźni). Wzrost udziału kobiet wśród doktorantów to wyraźny trend. Jeśli się utrzyma, 

bez wątpienia będziemy mieli do czynienia z feminizacją.

Kobiet przybywa również na wyższych szczeblach akademickiej hierarchii. Zjawisko 

to zachodzi jednak wolniej,  poza tym – nadal – im wyżej,  tym kobiet  mniej.  Jeśli  udział 

kobiet wśród profesorów będzie się zwiększał w takim tempie jak dotychczas (średnio o pół 

punktu  procentowego  rocznie),  to  wyrównanie  się  proporcji  będziemy świętować za  pięć 

dekad. 

Tabela 9. Odsetek kobiet wśród nauczycieli akademickich: profesorów, docentów i asystentów

Rok Profesorowie Docenci Asystenci

Ogółem Odsetek 
kobiet Ogółem Odsetek 

kobiet Ogółem Odsetek 
kobiet

1999 15186 19% 594 20% 17591 48,00%
2000 15970 19% 544 21% 17263 49%
2001 18083 19% 447 16% 18166 47%
2002 19208 20% 287 20% 18245 48%
2003 20257 20% 250 20% 18206 48%
2004 20765 21% 247 23% 18042 48%
2005 22570 21% 232 20% 18100 49%
2006 22188 22% 468 27% 15723 49%
2007 22582 23% 770 29% 14726 53%
2008 23004 23% 1134 32% 14134 53%
2009 23653 24% 1358 33% 13442 54%
2010 23794 24% 1434 31% 12816 54%
2011 23922 25% 1442 32% 12374 54%

Źródło: GUS, opracowanie własne

Druga teza z zestawu Marcina Zaroda, mówi o biedzie wśród doktorantów. Na ten 

temat  nie  mamy  danych,  co  każe  czujnie  podchodzić  i  do  trzeciej  –  że  mianowicie 

akademicka bieda dotyka kobiet częściej niż mężczyzn. Tym tezom brak oparcia w liczbach, 

nie ma reprezentatywnych badań. Ale to jeszcze nie znaczy, że nie powinniśmy potraktować 

poważnie poszlak w sprawie. 

Doktorantek i kobiet naukowców przybywa akurat w czasach kryzysu uczelni:  gdy 

praca  akademicka  się  biurokratyzuje,  kiedy  wzrasta  nad  nią  nadzór,  kiedy  dewaluują  się 
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dyplomy,  a  warunki  zatrudnienia  stają  się  coraz  bardziej  „śmieciowe”.  W  dodatku, 

najszybciej przybywa kobiet na najniższych szczeblach akademickiej hierarchii. Jeśli dobrze 

rozumiem, to przede wszystkim na tę prawidłowość chciał zwrócić uwagę Marcin Zaród. I 

dobrze.  Może  jednak  lepszą  od  „feminizacji  biedy”  etykietą  dla  tej  zależności  byłyby 

„wygrane wśród przegranych”, „winners among losers”, o których pisze Renata Siemieńska-

Żochowska (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713669262)? Ta ostatnia koncepcja 

mówi  nie  o biedzie,  lecz  o awansie  drugiej  jakości  –  o  awansie  kobiet  na miejsca,  które 

mężczyźni zajmują coraz mniej chętnie. 

Bez względu na etykietę, zjawisko niezbyt cieszy. Byłoby jednak marnie, gdybyśmy 

zaczęli się martwić zwiększającym się odsetkiem kobiet wśród doktorantów. Jeśli już się nad 

czymś zastanawiać, to raczej nad tym, dlaczego kobiet przybywa szybciej na dole drabiny niż 

u jej szczytu. 

Przygotowując  ten  tekst,  prosiłam parę  osób o  radę  lub  krytyczne  spojrzenie.  Wojciechu 

Fenrichu,  Anno  Klimczak,  Magdaleno  Małecka,  Katarzyno  Suwado,  Piotrze  Szenajchu, 

dziękuję! 
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