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Struktura wystąpienia

• Uwarunkowania nierówności płci w nauce –
przegląd badań
• Metoda badań jakościowych
• Wyniki badań europejskich
• Sytuacja w Uniwersytecie Jagiellońskim –
analiza danych ilościowych i jakościowych
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Uwarunkowania nierówności płci
w nauce

1. Czynniki uniwersalne:
• luka płacowa - gender pay gap (Shen 2013; She
Figures 2015)
• podwójne obciążenie kobiet / dwuetatowość
(Ecklund et al. 2012; Fox 2010; Ivie i in. 2013;
Mason i in. 2013; Whittington 2011)
• kara za posiadanie dziecka - baby penalty (Ivie i
in. 2013; Mason i in. 2013; Wolfinger i in. 2010)
• „męskie sieci” - old- boys’ networks (Berchiche
2014; UNDP 2014)
3

GEN
ERA

Uwarunkowania nierówności płci
w nauce

2. Czynnik charakterystyczne dla nauki/ akademii:






nienormowane godziny pracy (O’Laughlin, Bischoff
2005)
zmaskulinizowany model naukowca (Whitelegg i
in. 2002; Whitten i in. 2004)
„dziurawy rurociąg” - leaky pipeline; Etzkowitz,
Ranga 2011; United Nations 2011; Dasgupta, Stout
2014)
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Uwarunkowania nierówności płci
w nauce

3. Czynniki identyfikowane szczególnie w
naukach ścisłych i inżynieryjnych (STEM/
SET):






nieprzychylny klimat dla kobiet - chilly climate (Ivie and Ray
2005; Hasse, Trentemøller 2008; European Commission
2012c; Smeding 2012; Lewis i in. 2016), w tym:
uprzedzenia płciowe - gender bias (Cunningham 2013; Ivie,
White 2015; Leslie i in. 2015; Lortie i in. 2007)
Efekt Matyldy (Rossiter 1993; Elsevier 2015; Caplar,
Tacchella, Birrer 2016; O’Connor, O’Hagan 2016)
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Metoda badań
jakościowych

• Zebranie historii,
doświadczeń, opinii kobiet i
mężczyzn zajmujących się
fizyką;
• Dotarcie do „subiektywnych
teorii” na temat bycia
fizykiem lub fizyczką;
• Zebranie eksperckich
głosów dotyczących
równości płci w fizyce

• 83 wywiady: wywiady
pogłębione z fizyczkami i
fizykami (67) oraz eksperckie z
osobami na stanowiskach
zarządzających (16)
• 8 krajów (Niemcy, Włochy,
Francja, Polska, Holandia,
Hiszpania, Rumunia i
Szwajcaria)
• 53 kobiety i 30 mężczyzn
• 32 młodych i 51
doświadczonych badaczy
(przeprowadzono w 2017 roku)
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Przebieg badań
jakościowych
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Przegląd
literatury

Przygotowanie
reportu z badań

Wybór metody i
projektowanie
narzędzi

Kodowanie i
analiza

Rekrutacja

Przygotowanie
notatki i
transkrypcji

Zbieranie
danych
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Przyczyny dominacji
mężczyzn w fizyce
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Męska dominacja i
męskoosobowy
model naukowca
Wykluczanie kobiet, autowykluczanie, porzucanie
kariery naukowej, przejście od
innych sektorów

Kultura pracy
i warunki
pracy

Rodzina i dzieci
Podwójne kariery

„Męski klub”
- nieprzyjazny klimat,
niewidzialność kobiet,
bias, mikroagresje,
dyskryminacja etc.

Normy i wzory
genderowe,
stereotypy

Socjalizacja – wczesna
selekcja (szkoła,
uniwersytety)
Brak kobiet-naukowczyń
jako wzorów do
naśladowania
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Zmiany w modelu kariery

• Przejście od modelu linearnego do modelu
nieprzewidywalnego i prekaryjnego
• Niestabilność zatrudnienia młodych naukowców –
postdoki, system grantowy, zmiana subdziedziny
• Rosnące znaczenie mobilności geograficznej - od
współpracy do przymusu zmiany instytucji w
poszukiwaniu zatrudnienia
• Wielość potencjalnych momentów rezygnacji –
more holes in the pipeline
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• Za każdym razem kiedy mój kontrakt się kończył,
zastanawiałam się: “zostać czy odejść?” Miałam
szczęście, że się nie poddałam. K
• Mam 37 lat, zrobiłem kilka post-doków i dalej nie
mam stałego kontraktu. Zaczyna to być trudne
finansowo (….) ilość prekaryjnych miejsc pracy
zaczyna być ogromnym problemem, a to może
zniechęcać młodych ludzi przed wyborem kariery
naukowej. M
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Godzenie życia
zawodowego i rodzinnego

• Planowanie dobrego momentu na założenie rodziny
– odkładanie w czasie lub rezygnacja z rodzicielstwa
• Godzenie życia prywatnego i zawodowego –
androcentryczny model pracy vs. elastyczność czasu
pracy
• Mobilność a opieka
• Trudności w przypadku „podwójnych karier” (dual
career couples) – pierwszeństwo dla kariery
mężczyzny, zatrudnienie, mobilność
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• Kluczowy moment to czas postdoka. Nie było jeszcze u
mnie doktorantki, która zostałaby w nauce po ukończeniu
doktoratu. (…) Miałem naprawdę dobre doktorantki, i
wspierałem je by zostały bo były doskonałe. (….) Czasem
partner dostał pracę w bardzo dobrej instytucji i one nie
czuły, że są w stanie też tam się dostać. Albo zostawały
matkami albo dostawały gdzie indziej pracę. M
• Najbardziej problematyczna jest mobilność zagraniczna,
zwłaszcza kiedy ma się małe dzieci(…). K
• Kiedy szukałam opiekuna doktoratu (…) powiedział mi coś
takiego: musisz mi obiecać albo dziecko albo doktorat. K
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Postrzeganie miejsca pracy
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Zarządzanie
projektami

Zarządzanie
zespołem

Badaczka
jako
menadżerka
Zarządzanie
czasem

Zarządzanie
karierą

• W moim osobistym
doświadczeniu ten
aspekt biurokratyczny
pracy cały czas rośnie.
Wymagane są od nas
nowe kompetencje. Ja
sam teraz uczęszczam
na kurs zarządzania
projektem. M
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Miejsce pracy a płeć
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• Obciążenie kobiet pracami
administracyjnymi i
dydaktycznymi;
• Wzór naukowca w pełni
zaangażowanego – oddanie
pracy jako esencja
excellence;
• Rozmyte granice pracy

• Nie mogę nie zrobić obowiązków
administracyjnych, bo ktoś mnie
zacznie za to ścigać. Mogę nie
organizować konferencji, ale nie
chcę, bo to jest dla mnie nie tylko
coś co mi się liczy do CV, ale to dla
mnie możliwość spotkania się z
ludźmi z mojego środowiska
naukowego (…).To co zawsze,
czego kosztem obywają się te
aktywności to są badania
naukowe i jedyne, co mogę robić,
żeby zwiększyć ten czas to
poświęcić czas prywatny. Nie
mogę nie zrobić dydaktyki ani
administracji, więc żeby mieć
większą produktywność naukową
to muszę poświęcić mój czas
prywatny.
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Stereotypy, podwójne
standardy i restrykcyjne role
płciowe

• Powiem to głośno, że w fizyce zdecydowanie, a
przynajmniej w naszym instytucie, ale sądzę, że w
całym kraju, kobiety muszą wiedzieć o wiele więcej niż
ich koledzy, by osiągnąć daną pozycję w pracy. Taka jest
prawda, wiem to z własnego doświadczenia. K
• Myślę, że to wszystko wynika z tego, że wszyscy mamy
uprzedzenia dotyczące tego, co kobiety i mężczyźni
powinni robić i jak prowadzić swoje życie, kto powinien
być odpowiedzialny za rodzinę. (…) Myślę że zarówno
mężczyźni mają uprzedzenia, jak i kobiety wstrzymują
się i rezygnują z kariery w naukach ścisłych. K
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Niewidoczność

Zdarzały mi się takie rzeczy, że myślałam sobie
„To dlatego, że jestem kobietą”, ale nie byłam
tego pewna. Na przykład, jak miałam
podoktorski staż, miałam jakiś pomysł, to nikt się
tym nie interesował. Był też tam inny post-dok,
mężczyzna i on zdobywał to zainteresowanie.
Zastanawiałam się, czy gdybym była mężczyzną,
to czy ludzie by mnie słuchali. K

16

GEN
ERA

Założenie o niższości

Jeśli chodzi o dorobek naukowy, zaangażowanie,
ilość wypromowanych doktorantów, byłam
wśród nich najlepsza, a mimo to panowie
uważali, że to któryś z nich powinien zostać
kierownikiem zakładu, w związku z czym jak ja
objęłam ten zakład, to oni się wynieśli do innych
zakładów. K
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• Np. nierówny dostęp do
zasobów
Nie mam klucza do laboratorium.
I jak starałam się o ten klucz, bo
mają moi dwaj koledzy, to
usłyszałam, że: ‘my ci nie damy,
bo jeszcze inne kobiety też będą
chciały’. To było tak dokładnie
powiedziane. Także ja mam
zgodę, żeby pójść do portiera,
pobrać klucz, wejść do tego
samego laboratorium, do którego
moi koledzy noszą klucze w pęku.
Mnie to strasznie boli. K

• Albo mobbing
Jest taki pan, z którym miałam konflikty
osobowe, więc…. Mam wrażenie
czasami, że tylko dlatego, że jestem
kobietą i było to przykre i ten pan przez
pewien czas był kierownikiem w
zakładzie. (…) i wtedy było bardzo
nieprzyjemnie i to też jakby ograniczyło
mnie w takim rozwoju mogę
powiedzieć, bo psychicznie chyba byłam
bardzo zablokowana w proponowaniu
nawet czegoś, no bo jeśli jestem
traktowana jak…. Trudno jest mi
powiedzieć w jaki sposób, jeśli ktoś na
mnie krzyczy i mówi, że jestem jakąś złą
osobą zupełnie nie mając podstaw do
tego. K
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Przyczyny dominacji
mężczyzn w fizyce
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Męska dominacja i
męskoosobowy
model naukowca
Wykluczanie kobiet, autowykluczanie, porzucanie
kariery naukowej, przejście od
innych sektorów

Kultura pracy
i warunki
pracy

Rodzina i dzieci
Podwójne kariery

„Męski klub”
- nieprzyjazny klimat,
niewidzialność kobiet,
bias, mikroagresje,
dyskryminacja etc.

Normy i wzory
genderowe,
stereotypy

Socjalizacja – wczesna
selekcja (szkoła,
uniwersytety)
Brak kobiet-naukowczyń
jako wzorów do
naśladowania
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Promowanie
zrównoważonego
modelu kariery
naukowej
Wspieranie karier kobiet, np.
poprzez różnorodność
programów rozwijających
mobilność, wsparcie socjalne
dla młodych badaczek

Wspieranie osób
pełniących role
opiekuńcze

Wspieranie sieci
włączających kobiety,
wspieranie mentoringu
dla kobiet i młodych
naukowców

Warsztaty
antydyskryminacyjne i
uwrażliwiające na
stereotypy

Współpraca ze szkołami
Kobiety jako wzory do
naśladowania(role
models)
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Sytuacja na WFAIS UJ
2012-2016
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Studenci i studentki
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Kobiety i mężczyźni na poszczególnych stopniach i
kierunkach studiów (w %)
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Studenci i studentki

 sukcesywny wzrost osiągnięć kobiet – coraz więcej kobiet otrzymujących
stypendia naukowe (14 w roku 2012, 37 w 2016, 50-60 beneficjentów płci
męskiej rocznie) oraz naukowo-badawcze (w 2012 39% wśród
beneficjentów/41% środków finansowych; w 2016 43% beneficjentów/49%
środków finansowych);
 duża redukcja liczby studentów (średnio o 70%) i studentek (średnio o
60%) na studiach I i II stopnia w trakcie przejścia z I na II rok studiów, na
wszystkich analizowanych kierunkach;
 niska reprezentacja kobiet wśród absolwentów studiów licencjackich (6%),
magisterskich (7%) i doktoranckich (21%);
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Pracownicy i pracowniczki
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Pracownicy naukowi w podziale na wiek i płeć
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„Dziurawy rurociąg”
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Kobiety i mężczyźni na kolejnych etapach edukacji i
kariery akademickiej (w %)
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Równość płci w opiniach
pracowników i pracowniczek
WFAIS – kwestie problematyczne

•

Opóźnienia w realizacji karier naukowych kobiet spowodowane pełnieniem
ról opiekuńczych;

•

Zatarcie granicy między życiem zawodowym a prywatnym 
przepracowanie, brak czasu na odpoczynek;

•

„Piekło młodych doktorów”; brak wsparcia ze strony instytucji
doktorantek decydujących się na dziecko (miejsca dla dzieci, wsparcie
finansowe)

•

Kwestie finansowe (zarobki, konieczność finansowania badań i mobilności ze
źródeł zewnętrznych);

•

Ilościowa i symboliczna (mikroagresje) dominacja mężczyzn  nieprzychylny
klimat dla kobiet
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