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Koła naukowe w Polsce 
- dane ogólne 
 

Koła naukowe w polskim systemie szkolnictwa wyższego nie zostały 

wprost zdefiniowane. Na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami), jak stanowi 

artykuł 111, studenci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych 

organizacjach studenckich. Ten sam artykuł zobowiązuje organ nowej 

uczelnianej organizacji studenckiej do poinformowania rektora o powstaniu 

organizacji. Rektor ma prawo uchylić akt organu uczelnianej organizacji 

studenckiej, który jest niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem 

tej organizacji. Ma także prawo rozwiązać taką uczelnianą organizację 

studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji. 

Uczelnia ma także możliwość dofinansowania uczelnianych organizacji 

studenckich, które z kolei powinny przedstawiać sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych w danym roku akademickim. 

W praktyce przepisy te odnoszą się do kół naukowych (choć nie tylko), 

ale nie są one wyszczególnione we wspomnianej ustawie. Brak także danych 

o kołach naukowych w publikowanych zestawieniach Głównego Urzędu 

Statystycznego. GUS co roku przygotowuje zebrane informacje w temacie: 

„Szkolnictwo wyższe i jego finanse”1, a wcześniej publikuje wyniki wstępne2. 

I choć możemy się dowiedzieć, ile w danym roku akademickim działało uczelni, 

 
1Przykładowe: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-
2020-roku,2,17.html  
2Przykładowe: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-
akademickim-20212022-wyniki-wstepne,8,8.html  
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ilu było studentów, jakiej płci, w jakich województwach i ilu cudzoziemców 

- nie znajdziemy informacji na temat studenckiego ruchu naukowego. 

W internecie można znaleźć przygotowane bazy kół naukowych 

- w największej, prowadzonej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej na stronie https://kolanaukowe.psrp.org.pl/baza-kol-naukowych/ 

zapisanych jest ponad 2000 kół z różnego typu i rodzajów uczelni. Podobne 

spisy publikują także uczelnie i ich jednostki - wydziały czy instytuty. Brak jednak 

przeglądu informacji na temat kół i jasnego opisania specyfiki tego środowiska. 

Jednak nie można odmówić kołom naukowym, że są dostrzegane przez 

środowisko akademickie. Uczelnie chwalą się dokonaniami studentów i często 

wspierają ich działania na forum ogólnopolskim czy międzynarodowym. 

Koła naukowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w różnych konkursach, 

ale też o wyróżnienia z tytułu swojej działalności. Warto tu wspomnieć 

o Nagrodach Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”, które doceniają 

studentów w kategoriach „Koło naukowe” oraz „Student naukowiec”, 

a w 2022 roku po raz pierwszy – „Projekt naukowy”. 

Koła naukowe mogą uzyskać licznie wyróżnienia w ramach konkursu 

StRuNa. Na chętnych czekało 12 kategorii, w tym trzy kategorie podstawowe: 

§ Projekt Roku 2022, 

§ Koło Naukowe Roku 2022, 

§ Opiekun Naukowy Roku 2022; 

siedem kategorii specjalnych projektowych: 

§ StRuNa-Med 2022,  

§ StRuNa-Human 2022, 

§ StRuNa-Science 2022, 

§ StRuNa-Tech 2022, 

§ StRuNa-Eko 2022, 
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§ StRuNa-Art 2022, 

§ Konferencja Roku 2022; 

oraz dwie kategorie specjalne podmiotowe: 

§ Debiut Roku 2022, 

§ StRuNa-Media 20223. 

To największy konkurs skierowany do kół naukowych w Polsce. Szansę na 

wyróżnienie studentom-naukowcom, daje również Niezależne Zrzeszenie 

Studentów, które w ramach Studenckiego Nobla wyróżnia studentów 

m.in. na polu naukowym w kilku kategoriach. 

 
3 Za: https://struna.edu.pl/regulamin-konkursu-struna/  
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Koła naukowe w Polsce 
 

W związku z brakiem ogólnodostępnych danych na ten temat, Parlament 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Forum Kół Naukowych, 

zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych 

z Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotował kwestionariusz skierowany do kół 

naukowych. 

Składał się on z kilku działów: 

§ informacje o kole naukowym - pytania o: 

o staż działalności w kole naukowym; 

o liczbę osób w kole naukowym; 

o długość istnienia koła naukowego; 

o motywację dotyczącą przyłączenia się do koła naukowego; 

§ finanse - pytania o: 

o dysponowanie własnymi środkami naukowymi; 

o źródła finansowania w obrębie uczelni;  

o wielkość rocznego dofinansowania; 

§ organizację - pytania o: 

o tematykę działalności; 

o opiekuna naukowego; 

§ podsumowanie - pytania o: 

o inicjatywy, w których z ramienia koła naukowego wzięła udział 

osoba uzupełniająca ankietę; 

o argumenty za zaangażowaniem się w koło naukowe; 

o propozycje zmian w funkcjonowaniu kół naukowych; 
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§ metryczka - pytania o: 

o specyfikę uczelni; 

o wielkość uczelni. 

Mimo szerokiej promocji ankiety w mediach społecznościowych, 

nawiązania współpracy z pełnomocnikami, którzy zajmują się działalnością 

w kołach naukowych i z radami kół naukowych oraz promocji z wykorzystaniem 

adresów e-mail, ankieta nie spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców. 

W związku z tym niniejsze opracowanie należy traktować jako jakościowy opis, 

a jego wyniki nie mogą być uogólniane i traktowane jako reprezentatywne 

dla środowiska kół naukowych w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, 

że to jedyne opracowanie, które próbuje scharakteryzować koła naukowe 

w Polsce. 

  



 7 

Informacje o kołach naukowych 
 

Osoby, które wypełniły ankietę mają różnorodny staż w działalności w kole 

naukowym: 

§ 25% dołączyło przed rokiem akademickim 2019/2020; 

§ 22,1% działa od roku akademickiego 2019/2020; 

§ 19,2% działa od roku akademickiego 2020/2021; 

§ 33,7% działa od roku akademickiego 2021/2022. 

Różnice są minimalne, choć widać wpływ pandemii i słabnącego w tym 

czasie zaangażowania studentów na kwestię dołączania do kół naukowych. 

Lata, w których na uczelniach prowadzono kształcenie zdalne lub hybrydowe 

mają mniej wskazań. Najwięcej jest z ostatniego roku akademickiego, 

co wydaje się dosyć naturalne, także biorąc pod uwagę długość studiowania. 

Najwięcej osób spośród wypełniających ankietę działa w dużych kołach 

naukowych, które liczą powyżej 20 członków - 47,1%. 24% w kołach, które mają 

od 14 do 20 osób, 21,2%, w tych, które mają od 9 do 14 osób, 5,8% w tych, które 

mają od 4 do 8 osób, a zaledwie 1,9% w takich, które liczą od 1 do 3 osób.  

Funkcjonowanie w dużym zespole wiąże się z zupełnie innymi potrzebami 

- związanymi m.in. z zarządzaniem zespołem, podziałem zadań, budowaniem 

hierarchii bądź świadomym tworzeniem struktury poziomej. Inne wyzwania 

stoją przed kołem liczącym kilka osób, a inne przed tym, którego struktury 

tworzy kilkadziesiąt osób. Wzrost liczby zaangażowanych członków umożliwia 

realizowanie większej liczby projektów, ale jednocześnie może prowadzić 

do skomplikowania struktury bądź większych utrudnień komunikacyjnych, 

a także większych potrzeb finansowych czy lokalowych. 

Zdecydowana większość kół naukowych, których członkowie wypełnili 

ankietę funkcjonuje powyżej 10 lat - to 47,7% wskazań. W przypadku 7,7% 
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- od 7 do 10 lat, w przypadku 17,3% od 4 do 6 lat. 9,6% ankietowanych wskazało 

na 2-3 lata, a 12,5% od roku akademickiego 2021/2022. Jednocześnie 5,8% 

osób nie wiedziało, od kiedy działa ich koło naukowe. 

Może to prowadzić do dwóch rodzajów wniosków - po pierwsze, istnieją 

działające koła o długiej tradycji, które informują swoich członków, ile czasu już 

istnieją. Po drugie, po pandemii powstały nowe koła - być może ze względu 

na to, że część zakończyła swoją działalność w trakcie COVID-19. 

W ostatnim pytaniu w tym dziale prosiliśmy o wskazanie (maksymalnie 3) 

motywacji dołączenia do koła naukowego - ankietowani mogli wybrać spośród 

proponowanych przez nas odpowiedzi, ale także wpisać własną. Wyniki 

wyglądały tak: 

§ 56,7% na „widzę się w przyszłości w roli naukowca”; 

§ 54,8% na „chciałem/łam poznać nowe osoby”;  

§ 47,1% na „miałem/łam pomysł na projekt naukowy”; 

§ 21,2% na „szukałem/łam sposobu na dodatkowe punkty do stypendium”; 

§ 20,2% na „miałem/łam za dużo wolnego czasu”; 

§ 6,7% na „bo znajomi się zapisali”. 

Ewidentnie studenci traktują działalność w kole naukowym jako wstęp 

do kariery naukowej. Z pewnością zdobyte doświadczenie przyda się chociażby 

w rekrutacji do szkoły doktorskiej. Widać jednak też tendencję społeczną, 

bo na II miejscu wśród wskazań znajduje się opcja dotycząca poznawania 

nowych osób. Wśród innych odpowiedzi znalazły się takie jak4: 

§ „oferowało ciekawe możliwości rozwoju naukowego 

(miękkie – przestrzeń dyskusji, mniej formalny kontakt z wykładowcami; 

twarde – okazje do pisania tekstów naukowych, współtworzenie 

publikacji)”; 

 
4 Zachowano oryginalną pisownię. 
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§ „Lubię realizować duże projekty a bycie przewodniczącym daje 

możliwość zrealizowania naprawdę czegoś dużego co pomoże rozwijać 

koła naukowe na uczelni”; 

§ „Chęć rozwoju kompetencji oraz budowania doświadczenia atrakcyjnego 

dla przyszłego pracodawcy”; 

§ „już wcześniej zajmowalam się tym czym zajmuje sie moje koło naukowe, 

więc to była naturalna kolej rzeczy”; 

§ „Chciałam się rozwijać nie tylko w kontekście projektów naukowych, 

ale również w wielu innych kierunkach. Koła naukowe dają tak naprawdę 

spore możliwości i jeżeli tylko się chce można bardzo dużo zyskać.”; 

§ „współzakładałam to koło naukowe; nie było jeszcze takiego koła 

na naszej uczelni, więc zdecydowanie była luka na „rynku” 

do wypełnienia”; 

§ „żeby wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce, sprawdzić swoje 

możliwości i nauczyć się czegoś nowego”; 

§ „chciałem robić coś więcej niż na zajęciach”; 

§ „Chciałam bardziej poszerzyć zakres studiów, dać sobie możliwość 

uczestniczenia w projektach a także mieć szersze cv”. 

Jak widać przywołane motywacje są bardzo różnorodne. Łączy je chęć 

działania i poświęcenia swojego czasu na rozwój naukowy. 
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Finanse kół naukowych 
 

Dział poświęcony finansom rozpoczęliśmy od pytania o to, czy koło 

naukowe dysponuje środkami finansowymi. Rozkład odpowiedzi prezentował 

się następująco: 

 

Zdecydowana większość ankietowanych potwierdziła, że ich koło 

dysponuje środkami finansowymi. Tym osobom zadaliśmy dodatkowe pytania. 

Pierwsze z nich dotyczyło źródeł dofinansowania w obrębie uczelni. 

Ankietowani mogli wybrać spośród zaproponowanych odpowiedzi i uzupełnić 

o własne. 

Jako źródło finansowania: 

§ 68,8% wskazało wnioski do władz wydziału; 

§ 60% wskazało wniosek do władz rektorskich; 

77%

12%

11%

Tak
Nie
Nie wiem
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§ 38,8% wskazało samorząd studentów np. w ramach konkursu; 

§ 26,3% ma stały budżet przyznawany na rok. 

Oznacza to, że jedynie niecała ¼ kół ma stały budżet, a więc stabilność 

finansową, dzięki której może planować wydarzenia bez obaw o środki 

finansowe. Dobrą praktyką jest zapewnianie stałego budżetu, nawet w kwocie, 

która zakłada składanie dodatkowych wniosków w przypadku realizacji 

większych projektów. 

Dodatkowo jako źródło dofinansowania studenci wskazywali także: 

§ sponsorów i partnerów;  

§ granty studenckie i inne; 

§ środki od Rady Kół Naukowych i Studenckiego Towarzystwa Naukowego; 

§ międzynarodowe organizacje branżowe (np. SPIE, Optica, IEEE, EPS); 

§ składki członków koła; 

§ środki własne instytutu; 

§ konkursy dla kół naukowych uczelni organizowane przez firmy 

zewnętrzne; 

§ z działalności koła - np. z opłat wpisowych wniesionych w ramach 

organizacji konferencji. 

Przywołujemy tę listę także po to, by pokazać jak różnorodne są możliwości, 

które mają koła naukowe w zakresie pozyskiwania środków finansowych. 

Różnorodny jest też budżet, którym dysponują koła naukowe - najwięcej osób 

na pytanie o wielkość rocznego dofinansowania, które może wykorzystać koło 

naukowe odpowiedziało: „nie można tego jednoznacznie określić - to zależy 

od konkretnego roku” (58,8%). 15% dysponuje budżetem do 5 000 zł, 8,8% 

budżetem między 5 001 zł do 10 000 zł, 8,7% budżetem między 10 001 zł a 20 

000 zł, 2,5% budżetem między 20 001 zł a 50 000 zł, a 6,3% budżetem powyżej 

50 000 zł. 
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Znów wskazuje to na brak stabilności w kwestii sytuacji finansowej kół 

naukowych, które nie mają stałego budżetu i nie są w stanie jednoznacznie 

określić rocznego dofinansowania. Na pewno wprowadzenie stałego wsparcie 

ułatwiłoby funkcjonowanie kół naukowych i planowanie przez nich wydarzeń, 

niezależnie od środków, które mogą (ale niekoniecznie muszą) być uzyskane 

z zewnątrz. 
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Tematyka działalności 
 

W tym rozdziale przywołamy wybrane opisy5, które zostały umieszczone 

przez osoby wypełniające ankietę w odpowiedzi na pytanie, jaką tematyką 

zajmuje się koło. Ma to służyć z jednej strony pokazaniu szerokiego spektrum 

tematycznego, które poruszane jest przez młodych naukowców, a z drugiej - 

może stanowić inspirację dla osób, które szukają pomysłu na rozpoczęcie 

działalności naukowej. 

§ „Koło Kameralistów działające w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 

Pendereckiego w Krakowie zrzesza członków zespołów kameralnych. 

Organizuje cykle koncertów uczelnianych jak i poza uczelnią 

w instytucjach kultury. Zaprasza wybitnych muzyków na warsztaty 

i sesje naukowe.”; 

§ „Działaniami artystycznymi, organizacją wystaw, jesteśmy na stoiskach 

na festiwalach nauki, obsługą artystycznych wydarzeń w naszym 

mieście”; 

§ „Rozwijamy różne projekty z dziedziny robotyki, budujemy małe 

samochody autonomiczne, łaziki marsjańskie, łodzie podwodne, roboty 

humanoidalne”; 

§ „Tworzenie dokumentacji rysunkowej dla zabytków do zbiorów instytucji 

państwowych i Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej. Poza tym koło zajmuje się szeroko rozumianą 

popularyzacją architektury z terenów ziem polskich np. gra karciana na 

temat architektury Warszawy TIMES’ AP, udział w Nocy Muzeów, 

organizacja wykładów, organizacja wyjazdów architektoniczno-

krajoznawczych.”; 

 
5 Pisownia oryginalna. 



 14 

§ „Syntezą nowych związków z grupy aza-BODIPY stosowanych 

w fototerapii dynamicznej np. w leczeniu raka”; 

§ „Koło Naukowe Neptun TV jest telewizją studencką, która skupia osoby 

chcące w przyszłości zostać profesjonalnymi prezenterami, reporterami, 

operatorami kamer, montażystami lub producentami.”; 

§ „Wpieranie rozwoju studentów związanych z optyką i fotoniką. 

Organizacja konferencji, szkół i innych wydarzeń, wyjazdy na konferencje, 

popularyzacja nauki, spotkania z ciekawymi gośćmi, warsztaty 

z umiejętności miękkich,..”; 

§ „Klub Debat - zajmujemy się nauczaniem i trenowaniem debat w zakresie 

rozrywkowym oraz przygotowującym do turniejów debat na poziomie 

ogólnopolskim i międzynarodowym”; 

§ „Tematyka przyrodnicza - ornitologia, herpetologia, teriologia, 

entomologia, botanika, chiropterologia, astrobiologia a także 

popularyzujemy naukę i mamy sekcję fotograficzną”; 

§ „Domeną koła jest hydrogeologia, ale skupiamy się na różnych 

zagadnieniach związanych z wodą w środowisku oraz staramy się 

zdobywać nowe umiejętności przydatne dla osób związanych z naukami 

o Ziemi.”; 

§ „Koło zajmuje się różnymi sektorami robotyki, autonomii. Posiadamy 

4 rozwijające się projekty, takie jak: łazik marsjański, autonomiczny 

samochód, autonomiczna łódź podwodna oraz humanoidalny robot 

kroczący”; 

§ „Biologia syntetyczna łączy biologię molekularną i różnego rodzaju 

inżynierie. Jej celem jest wprowadzanie rozwiązań mających praktyczne 

zastosowanie, najlepiej na dużą skalę. Jest to możliwe dzięki rozwojowi 

technik biologii molekularnej, takich jak rekombinacja DNA, PCR, 

sekwencjonowanie, synteza DNA. Obecnie koło realizuje projekty 

z zakresu biosensorów i bioinformatyki oraz popularyzujące naukę”; 
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§ „Koła składa się z kilku grup. Zajmujemy się mockup-em, laparoskopią, 

przetwarzaniem sygnału EKG - w skrócie medycyną 4.0.”; 

§ „Prawem bankowym oraz innowacjami na rynku technologii 

finansowych”; 

§ „językoznawstwo, etnolingwistyka, badania terenowe itp.”; 

§ „Zdobywanie i poszerzanie wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz 

umiejętności z dziedziny marketingu i zarządzania;Rozwój zdolności 

menedżerskich oraz organizacyjnych wśród członków koła;”; 

§ „Koło Naukowe Enactus UAM to oddział międzynarodowej organizacji 

non-profit działającej na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Organizacja skupia przedsiębiorcze osoby z kreatywnymi 

pomysłami prospołecznymi, proekologicznymi itd.”; 

§ „Koło zajmuję się działalnością naukową z zakresu polityki ekonomicznej 

i społecznej, organizacją wydarzeń popularnonaukowych w tej tematyce, 

organizuję koncert charytatywny na rzecz osób potrzebujących wsparcia 

oraz szkolenia i projekty dla studentów i studentek z zakresu podniesienia 

kompetencji potrzebnych na rynku pracy.”; 

§ „Tworzenie Aplikacji Internetowych oraz mobilnych, rozwiązywanie 

problemów z nimi związanych, oraz ich popularyzacja wśród studentów 

oraz uczniów szkół średnich.”; 

§ „Koło Naukowe zrzesza studentów elektrotechniki, energetyki 

i automatyki. Dzieli się na 2 sekcje: organizacji (która organizuje 

szkolenia, konferencje i ćwiczymy umiejętności miękkie) oraz techniczną 

(w ramach której realizujemy projekty techniczne i ćwiczymy 

umiejętności szeroko pojętego majsterkowania)”; 

§ „Nadrzędnym celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie 

zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie nauk społecznych, 

szczególnie pracy socjalnej. Do zadań Koła należy: -prowadzenie 
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działalności naukowo-badawczej; -współpraca z organizacjami, 

instytucjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi 

się pokrewną problematyką; -promocja Uniwersytetu; -popularyzacja 

wiedzy z zakresu pracy socjalnej; -opracowanie, a następnie realizacja 

projektów o tematyce związanej z działalnością Koła; -organizacja 

programów badawczych, wyjazdów studyjnych, seminariów i konferencji 

naukowych, warsztatów, szkoleń.”; 

§ „Inżynierią chemiczną i procesową, jej promocją, budową prostych 

instalacji pokazowych, organizacją konferencji naukowej dla młodych 

inżynierów, organizacją pokazów dla dzieci i młodzieży”; 

§ „Jesteśmy kołem zajmującym się badaniem zjawiska turystyki. 

Prowadzimy działania naukowe, badawcze a także rekreacyjno-

integracyjne.”. 

Jak widać różnorodna jest nie tylko podnoszona w ramach działalności kół 

tematyka, ale realizowane projekty. Oprócz stricte naukowych nie braknie tych, 

które są nakierowane na popularyzację nauki, prowadzenie szkoleń i innych 

form rozwoju studentów, którzy wchodzą w skład koła naukowego. 
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Opiekun naukowy 
 

Na pytanie, czy koło naukowe posiada opiekuna naukowego 

zdecydowana większość odpowiedzi była pozytywnych: 

 

Warto, by każde koło naukowe posiadało opiekuna naukowego, czyli 

nauczyciela akademickiego, który będzie wspierał zarówno w zakresie 

naukowym, jak i organizacyjnym studentów angażujących się w ruch naukowy. 

Studenci w większości pozytywnie oceniali kontakt z opiekunem naukowym 

(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 - bardzo dobrze): 

§ 72,3% wskazanych 5; 

§ 13,9% wskazanych 4; 

§ 8,9% wskazanych 3; 

§ 3% wskazanych 3; 

§ 2% wskazanych 2. 

97%

3%

0%

Tak
Nie
Nie wiem
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Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwań względem opiekuna koła. W formie 

podsumowania zostaną przywołane wybrane wypowiedzi6: 

§ „Wsparcia merytorycznego przy projektach, kontroli, weryfikacji, 

a przede wszystkim bycia dobrym przyjacielem i nauczycielem 

jednocześnie”; 

§ „Mentoringu oraz pomocy przy zarządzaniu kołem, kogoś, kto 

pomagałby przekazywać wiedzę pomiędzy kolejnymi rocznikami 

studentów (jako, że większość członków zmienia się co 3-4 lata to jest 

to dość ważne)”; 

§ „czuwania nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi, 

propozycji konkretnych działań, nieco bliższego bardziej 

partnerskiego kontaktu niż w standardowych relacjach student–

wykładowca”; 

§ „Inspiracji”; 

§ „W naszym kole jest bardzo dużo sekcji, więc od opiekuna sekcji 

oczekuję dobrego kontaku, wsparcia gdzie szukać informacji jak pisać 

prace, wyrozumiałości, uczciwości”; 

§ „Przede wszystkim wsparcia merytorycznego i odkrywania przed 

studentami możliwości. Potrzebne jest angażowanie we własne 

projekty, projekty katedr na wydziale lub pokazywanie możliwych 

kierunków dla studentów. Niestety studentom brakuje wiedzy na 

temat organizacji badań i możliwości.”; 

§ „połączenia wsparcia z dawaniem nam przestrzeni na realizowanie 

projektów - jest przy nas, jak go potrzebujemy, ale nie narzuca się”; 

§ „Weryfikacji projektów od strony merytorycznej, udostępnienia 

laboratorium i sprzętu”; 

 
6 Zachowano pisownię oryginalną. 
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§ „Pomocy przy projektach - naprowadzania, wytłumaczenia 

trudniejszych zagadnień lub polecenia materiałów do doszkolenia się. 

Oprócz tego wsparcia w potrzebie załatwienia spraw studenckich 

związanych z kołem.”; 

§ „Otwartości, zaangażowania i pasji”. 

Powyższe odpowiedzi mogą być wskazówką dla opiekunów kół 

naukowych na co zwrócić uwagę w kontaktach ze studentkami i studentami, 

którzy tworzą ruch naukowy. Ewidentnie liczą oni na wsparcie zarówno 

na płaszczyźnie naukowej, jak i administracyjnej. Ważne jest, by umiejętnie 

nakierować członków koła na właściwe działania lub podpowiadać 

możliwe inicjatywy, ale jednocześnie zostawić pole do zdobywania 

własnych doświadczeń. 
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Podsumowanie działalności 
kół naukowych 
 

W ramach podsumowania badania zostało zadane pytanie dotyczące 

udziału w inicjatywach z ramienia koła naukowego w ciągu ostatniego roku. 

Oprócz proponowanych odpowiedzi do wyboru studenci mogli 

także samodzielnie wpisać swoje propozycje. Rozkład odpowiedzi 

wyglądał następująco: 

§ 75% - konferencje naukowe; 

§ 62,5% - dni otwarte; 

§ 42,3% - dni nauki; 

§ 34,6% - konkursy; 

§ 23,1% - wystawy posterów; 

§ 10,6% - wymiany międzyuczelniane. 

Dodatkowo studenci wymienili:  

§ publikacje w pismach naukowych; 

§ działania integracyjne; 

§ kampanie w mediach społecznościowych; 

§ webinary, warsztaty, szkolenia; 

§ spotkania mentorskie; 

§ szkoły letnie; 

§ zawody; 

§ projekty badawcze i obozy naukowe; 

§ inicjatywy charytatywne; 

§ hackathony. 
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Powyższa lista może stanowić inspirację dla tych, którzy szykują pomysłu 

na działanie, które można podjąć w ramach koła naukowego.  

Kolejne pytanie dotyczyło motywacji związanej z zaangażowaniem w koło 

naukowe. Przywołamy wybrane odpowiedzi7: 

§ „To świetna okazja do zrobienia czegoś innego niż zakuwanie do 

egzaminów ;), można poznać nowe osoby z podobnymi 

zainteresowaniami i zrealizować swoje pomysły”; 

§ „Uczelnia to jedno, projekty to drugie - ale nowe znajomosci w całej 

Polsce i na świecie, a także chwile przeżyte ze wszystkimi ludźmi 

podczas gorszych i lepszych dni, to niezapomniane doświadczenia”; 

§ „1. Aby móc ratować informacje na temat architektury narażonej na 

zaniknięcie dla przyszłych pokoleń 2. Aby zdobywać wiedzę w bardziej 

przystępny sposób 3. Aby poznać ciekawych ludzi, z którymi 

współpracować można także po studiach 4. Aby mieć szansę 

na działalność naukowo-badawczą w przyszłości”; 

§ „Przede wszystkim jest to forma rozwoju swoich pasji, ale także 

zdobywania wiedzy. Dodatkowo daje to ogromną możliwość do 

poszerzania swojej sieci kontaktów, zarówno na stopie prywatnej, jak 

i zawodowej. Dzięki zaangażowaniu w działalność Koła ma się 

możliwość organizacji ciekawych projektów. A dodatkowo, udział 

w Kole jest bardzo dobrym punktem do wpisania do CV.”; 

§ „Temat rzeka. Rozwój umiejętności miękkich i przywódczych. 

Poznawanie ludzi. Pozycjonowanie na rynku pracy. Nawiązywanie 

realizacji branżowych. Możliwość zaobserwowania różnych ścieżek 

kariery. Wyjazdy na konferencje.”; 

 
7 Zachowano oryginalną pisownię. 
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§ „świetne miejsce na nauczenie się zarządzania zespołem/pracy 

w zespole, rozwiązywania problemów i mierzenia się 

z wszechotaczającą biurokracją”; 

§ „Rozwija to umiejętności, które często nie sposób doskonalić na 

zajęciach. Uważam że każdy automatycznie bardziej przykłada się do 

pracy indywidualnej w ramach koła. SKN uczy także dyscypliny, testuje 

kreatywność i wzmacnia liczne umiejętności miękkie”; 

§ „Bo to fajne, pkt do stypendium, nagrody, wyróżnienia, fejm”; 

§ „Bo to świetna sprawa, bo poznałem dzięki temu ponad 70 osób 

z 11 krajów Europy”; 

§ „Koło naukowe tworzą ludzie, a więc warto angażować się choćby 

po to, aby obracać się w środowisku ludzi, którzy mają podobne 

zainteresowania do naszych. Kolejna kwestia to zdobyte kontakty 

i znajomości, które z pewnością w przyszłości przyniosą benefit. 

Następna ważna kwestia, koło naukowe daje możliwość sprawdzenia 

siebie, tworzenia projektów, nauki zarządzania zespołem - tych rzeczy 

nie ma ujętych w programie studiów, a bardzo przydaje się 

to w późniejszym życiu zawodowym i osobistym.”. 

Jak widać argumentów za angażowaniem się jest wiele. Warto 

wykorzystać je przy prowadzeniu rekrutacji, by zachęcić więcej osób do 

dołączenia do ruchu naukowego. 

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, jakie zmiany (gdyby była taka możliwość), 

ankietowani chcieliby wprowadzić w funkcjonowaniu swojego koła. Było to 

pytanie otwarte, jednak dosyć często pojawiała się odpowiedź „nic”, co 

świadczy o zadowoleniu z obecnego stanu rzeczy. Wśród innych odpowiedzi 

pojawiały się jednak, takie jak8: 

 
8 Zachowano oryginalną pisownię. 
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§ „częstsze konkretne projekty, których propozycje płynęłyby 

od opiekunów, starszych studentów – tak by młodszych łatwiej było 

włączyć w działania związane z istniejącym, przekonującym 

pomysłem”; 

§ „Zmniejszyć papierologię prowadzenia koła naukowego”; 

§ „Sprawozdawczość z działalności członków koła z każdego roku 

akademickiego; Branie udziału w większych konkursach”; 

§ „Bardziej zaangażowany opiekun, większa przychylność władz uczelni 

ws. dofinansowań”; 

§ „Regularność spotkań i wypracowanie mechanizmów, które pozwolą 

na grupowe definiowanie zagadnień, które będzie poruszało koło.”; 

§ „Zdynamizowałabym je -uważam, że nadal brakuje nam komunikacji, 

która pozwoliłaby na dynamizację pracy w zespole. Czuję, że wiele 

osób członkowskich jest zajętych np.licencjatami, ale wiele się nudzi 

i byłoby gotowych do pracy praktycznej od zaraz. Mimo że koło istnieje 

od 2017, to miało przerwę w działaniu i zostało zreaktywowane w roku 

akademickim 2021/22 i musi się jeszcze „rozhulać”. Mamy kilka 

charyzmatycznych jednostek, które często bywają niedostępne 

i skupione na własnych sprawach. Do tego na pewno przydałby się 

nam lepszy marketing i w tym zakresie zamierzam sama działać 

od nowego roku”; 

§ „Lepsze zarządzanie zasobami naszego Koła, pilnowanie zadań 

i terminów ich realizacji - brakuje kogoś, kto by to ogarniał, generalnie 

- działalność koła ma bardziej charakter partyzancki, jak się zbierzemy 

i zgadamy, to coś robimy”; 

§ „Wprowadziłbym konkretne funkcje dla konkretnych członków koła 

(np osoba od marketingu)”; 

§ „Chciałbym, żeby więcej osób angażowało się w życie koła”; 
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§ „Rozszerzyć działalność koła o współpracę z innymi kołami 

naukowymi z innych uczelni, albo nawet rozszerzyć o działalność 

międzynarodową (otwarcie sekcji ds. umiędzynarodowienia koła)”; 

§ „Lepsza promocja i uwydatnienie działań koła w środowisku 

uczelnianym”; 

§ „Chciałabym byśmy podzielili się na mniejsze grupy, by każdy był 

zaangażowany w jakiś projekt, ale ze względów finansowych nie 

jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić”; 

§ „oprócz kwestii statutowych nad którymi pracuję – więcej 

objazdów naukowych, może wyjazd adaptacyjny/integracyjny dla 

członków koła”. 

Przywołujemy je w formie inspiracji dla osób, które obecnie działają 

w kołach naukowych i zastanawiają się nad tym, w jaki sposób swoją 

działalność ulepszyć i usprawnić. Na wiele z poruszanych kwestii znajdziecie 

odpowiedzi także w innych naszych publikacjach. 
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Metryczka 
 

W badaniu wzięły udział 104 osoby. Najliczniej ankietę uzupełnili 

reprezentanci uniwersytetów klasycznych. Rozkład względem rodzaju uczelni 

prezentował się następująco: 

§ 37,5% - uczelnie klasyczne; 

§ 32,7% - uczelnie techniczne; 

§ po 6,7% uczelnie medyczne i uczelnie niepubliczne; 

§ po 2,9% uczelnie rolnicze, uczelnie artystyczne, uczelnie zawodowe, 

ekonomiczne i wychowania fizycznego; 

§ 1,9% uczelnie mundurowe. 

Zdecydowana większość wypełniających ankietę wywodzi się z dużych 

uczelni, liczących powyżej 10 000 studentów. 

 

Nie oznacza to oczywiście, że na mniejszych uczelniach ruch naukowy 

nie istnieje. Jednak, skoro na uczelni jest więcej studentów to też naturalnie, 

w liczbach bezwzględnych, więcej będzie zaangażowanych osób. 

Niezależnie jednak od wielkości uczelni, aktywność studentów w kołach 

naukowych jest niezwykle cenna. 
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Podsumowanie 
 

Niniejsza publikacja przybliża działalność kół naukowych w Polsce, 

jednak nie daje pełnego obrazu tego, jak dokładnie wygląda funkcjonowanie 

studenckiego ruchu naukowego w Polsce. By poznać pełne dane dotyczące 

działalności kół naukowych, należałoby przeprowadzić szeroko zakrojone 

badania. Po pierwsze warto, by dane na temat kół były gromadzone przez 

uczelnie i przekazywane do ogólnodostępnych zestawień, takich jak chociażby 

te przygotowywane przez Główny Urząd Statystyczny. 

Obecnie uczelnia, nawet jak prowadzi rejestr organizacji studenckich, 

nie musi go udostępniać. Jednocześnie każda uczelnia może prowadzić rejestr 

na swój własny sposób. Gromadzenie informacji o studenckim ruchu 

naukowym jest ważne, m.in. ze względu na potencjał osób, które działają w tym 

obszarze. Wiedza o innych podejmowanych działaniach może inspirować 

i motywować, ale przede wszystkim pomaga popularyzować naukę. 

Ideą leżącą u podnóża powstania Forum Kół Naukowych była właśnie 

wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między członkami kół naukowych. 

Równie istotne było budowanie możliwości współpracy i nawiązywanie 

kontaktów pomiędzy studentkami i studentami różnych uczelni.  

Dlatego drugim istotnym postulatem jest dbanie o stałe 

przedstawicielstwo środowiska kół naukowych. Podczas rozmów z ich 

przedstawicielami jasno wybrzmiała chęć zbudowania platformy do kontaktu 

i wzajemnego porozumienia - być może w formie corocznego spotkania. 

To z pewnością wyzwanie dla kolejnych edycji Forum Kół Naukowych. 

Utworzona na stronie https://kolanaukowe.psrp.org.pl/ baza to dopiero 

początek, choć już przejrzenie tego zbioru daje wgląd w to, jak różnorodna jest 

działalność kół naukowych, niezależnie od typu czy wielkości uczelni. Z tego też 

powodu trudno jednoznacznie opisać studenckie środowisko naukowe. 
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Z pewnością jednak można na podstawie tej analizy wskazać kluczowe dla kół 

naukowych kwestie. To m.in.: 

§ dbanie o opiekę nad kołem naukowym, np. dzięki funkcjonowaniu 

opiekunów naukowych, pod kątem: 

o naukowym - wskazywanie obszarów działań i sposobów 

prowadzenia badań; 

o funkcjonowania zespołu - dbanie o podział zadań i komfort 

osób działających w ramach koła; 

o zapewnienia samodzielności - w wielu wpisach w ramach 

ankiety pojawił się wątek pozostawienia studentom możliwości 

samodzielnego decydowania;  

o kwestii formalnych - wsparcie w zakresie kwestii formalnych 

wymaganych przez uczelnię i radzenia sobie z uczelnianą 

„biurokracją”; 

§ zagwarantowanie środków do działalności - mowa tu zarówno 

o kwestiach finansowych, jak i możliwości korzystania z pomieszczeń 

uczelni oraz niezbędnych materiałów do prowadzenia badań. 

 

Podsumowując - studencka działalność naukowa w Polsce nieustannie 

się rozwija. Póki co nie ma danych, które umożliwiają jej spójną 

charakterystykę, choć niewątpliwie jej wkład w rozwój społeczności 

akademickiej jest nieoceniony. 

 

 


