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Pole badań. Problem badawczy.  
Przedmiot badań



Pole badań

Pole badań, pole badawcze (ang. field of study, field of 
research) – obszar, na którym koncentrują się badania.  

Pole może być (ale nie musi) tożsame z subdyscypliną. 

Pole może odnosić się do obszaru zainteresowań jednej lub 
kilku dyscyplin.



ewaluacja nauki  
(research evaluation)

nauki socjologiczne

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach

Pole badań

Dyscypliny

nauki o polityce 
i administracji

filozofia



Problem badawczy i przedmiot badań

Problem badawczy (ang. research problem) – to problem, który 
naukowiec chce rozwiązać (wyjaśnić) w toku badań.  

W opisie problemu badawczego naukowiec często odnosi się do 
przedmiotu badań, czyli wycinka rzeczywistości (obiektu, rzeczy, 
zjawiska lub procesu) ujętego w określonej perspektywie. 

Sformułowanie przedmiotu badań może być odpowiedzią na pytanie: 
„O czym są te badania?”.



postępowanie habilitacyjne

podejście recenzentów do kryteriów 
oceny w postępowaniach 

habilitacyjnych

Obiekt badań

Przedmiot badań / 
problem badawczy

różnice w podejściu recenzentów 
do kryteriów oceny 

w postępowaniach habilitacyjnych

Problem badawczy



Opowiedz mi o przedmiocie swoich badań… 

w 10 zdaniach. 
w 5 zdaniach. 

w 1 zdaniu.







Sformułowanie problemu badawczego
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Co?   Jakie zjawisko (zagadnienie) będzie wyjaśniane?

Kontekst?    W jakim kontekście to zjawisko (zagadnienie) występuje?

Czy możliwe do zbadania?    Czy jestem w stanie to zbadać 
dysponując ograniczonymi zasobami (środki finansowe, czas, ludzie)?

Co wiadomo?   Co już wiadomo na ten temat z literatury przedmiotu?

Czy ważne dla praktyki?    Dlaczego te badania będą ważne dla praktyki?

Czy ważne dla nauki?    Dlaczego te badania będą ważne dla nauki?

Czy oryginalne?    Na czym polega oryginalność problemu badawczego?



oryginalność

Nowy temat

Nowe ujęcie starego tematu, np. inne metody, narzędzia pomiarowe, rama 
teoretyczna, sposób operacjonalizacji zmiennych

Badania naukowe starego tematu funkcjonującego w zmienionych warunkach

Nowe porównania, które mają uzasadnienie w nauce/praktyce

Nowy aspekt starego tematu, np. uwzględnienie dodatkowej cechy

„Wypełnienie luki”



Badania dotyczą streszczeń 
konferencyjnych. [przedmiotem są 
kompetencje]

Przedmiotem badań są kompetencje 
polskich doktorantów w zakresie 
formułowania streszczeń konferencyjnych.

Badania obejmują doktorantów. 
[przedmiotem są kompetencje]

Nasze badania dotyczą narzędzi 
do zarządzania bibliografią.

Nasze badania dotyczą używania 
narzędzi do zarządzania bibliografią 
przez polskich doktorantów

Przedmiotem badań jest podejście 
doktorantów do kryteriów ewaluacji 
obowiązujących w szkole doktorskiej.

Przedmiotem badań jest 
ewaluacja. [za ogólnie]

Wpływ kryteriów oceny pracowniczej 
na wzory publikacyjne nie był 
dotychczas szczegółowo analizowany.

Przedmiotem badań jest publikowanie. 
[przedmiotem jest wpływ „X” na „Y”]



Cel badań



Cel badań

Cel badań (ang. research objective, purpose) – określa, co 
naukowiec zamierza osiągnąć poprzez swoje badania. 









Sformułowanie celu badań (zob. Creswell, 2013)
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Celem niniejszej pracy/badań/rozważań jest/było/będzie…..

wyjaśnienie/opis/omówienie/odkrycie/sprawdzenie/weryfikacja/pokazanie/ 
porównanie/poznanie i zrozumienie/pogłębienie wiedzy/prognozowanie

na podstawie wyników uzyskanych dla grupy/jednostek/ instytucji 
(uczestnicy badań)

w … (dookreślenie miejsca badań, okoliczności).

………. (główne zjawisko będące przedmiotem badania)



Celem badań było porównanie 
kompetencji doktorantów.

Celem badań było sprawdzenie, czy kompetencje 
doktorantów w zakresie formułowania streszczeń 
konferencyjnych doktorantów różnią się w 
zalezności od dyscypliny.

Badania miały na celu sprawdzenie, 
czy doktoranci lubią używać narzędzia 
do zarządzania bibliografią.

Cele badań było analizowanie użycia 
wskaźników bibliometrycznych w 
kryteriach oceny pracowniczej 
przekładające się na wzory 
publikacyjne pracowników.

Badania miały na celu poznanie i 
zrozumienie podejścia doktorantów 
polskich uczelni do używania narzędzi do 
zarządzania bibliografią.

Celem badań było sprawdzenie, czy 
używanie wskaźników bibliometrycznych w 
kryteriach oceny pracowniczej polskich 
uczelni wyjaśnia różnice we wzorach 
publikacyjnych pracowników.



Pytania badawcze



Pytania badawcze

Pytania badawcze (ang. research questions) – to pytania, na 
które naukowcy chcą odpowiedzieć po przeprowadzeniu 
badań. 

Uwaga: Pytania badawcze muszą odnosić się do problemu 
badawczego i realizować cel badań. 

Kształt pytania wynika z przyjętej orientacji metodologicznej / 
teoretycznej.



Problem badawczy Cel badań

Pytanie/a badawcze

Pytania szczegółowe



Sformułowanie pytań badawczych

Zaczynamy zwykle od:  
Jak/co?

Badania jakościowe Badania ilościowe

Używamy: określenie, opisanie, 
znaczenie, zrozumienie, 
doświadczenie

Nie używamy: wpływ, 
związek, przyczyna, efekt

Zaczynamy zwykle od:  
Czy/co wyjaśnia?

Używamy: wpływa, związek, 
przyczyna, efekt, wyjaśnia

Nie używamy: doświadczenie, 
zrozumienie









Hipotezy



Hipoteza (badania ilościowe)

Hipoteza (ang. hypothesis) – założenie na temat relacji 
między zmiennymi wymagające weryfikacji. 

Hipoteza ma formę zdania, które często jest twierdzącą 
odpowiedzią na pytanie badawcze. Podczas badań 
sprawdzamy, czy możemy przyjąć hipotezę poprzez 
odrzucenie jej negacji pod określonymi warunkami. 

Uwaga: Założenia o relacji między zmiennymi zwykle wynikają 
z przesłanek teoretycznych i/lub wcześniejszych badań.



Hipoteza  
niekierunkowa

Hipoteza  
kierunkowa





falsyfikacjonizm       hipotezy naukowe muszą być falsyfikowalne!

wszystkie łabędzie są białehipoteza falsyfikowalna:

mężczyźni publikują więcej niż kobietyhipoteza falsyfikowalna:

Te hipotezy są naukowe bo falsyfikowalne.

pada albo nie padahipoteza niefalsyfikowalna:

możesz mieć szczęściehipoteza niefalsyfikowalna:

Te hipotezy są nienaukowe bo niefalsyfikowalne.



falsyfikacjonizm (Karl R. Popper)

wszystkie łabędzie są białehipoteza (hipoteza alternatywna):

nie wszystkie łabędzie są białezanegowanie hipotezy (hipoteza zerowa):

nie wszystkie łabędzie są białe 
obserwacje 

nie wszystkie łabędzie są białe 
obserwacje 

H0 jest prawdziwa
nie możemy odrzucić  

hipotezy zerowej

odrzucamy hipotezę zerową 
i przyjmujemy hipotezę alternatywną

H0 jest fałszywa



Stwierdzenia



Stwierdzenie (badania jakościowe)

Stwierdzenie (ang. research statement) – zdanie twierdzące 
prezentujące pewne przekonania, których poprawność 
sprawdzana jest w toku badań jakościowych. 

Stwierdzenia mogą być formułowane w badaniach jakościowych 
(nie w każdym badaniu!) realizowanych w podejściu 
dedukcyjnym. 

Podstawą stwierdzeń mogą być: przesłanki teoretyczne, 
wstępne badania własne, dyskusje praktyków, badania innych 
autorów.





piłkarze popierają obecne na stadionach 
sposoby kibicowania 

stwierdzenie 
udokumentowane 
w danych 
empirycznych 
(wypowiedziach) 

brak udokumentowania

stwierdzenie jest prawdziwe dla 
badanej grupy

stwierdzenie jest prawdziwe

stwierdzenie 
nie udokumentowane 
w danych 
empirycznych 
(wypowiedziach) 

brak dowodów na prawdziwość 
stwierdzenia

piłkarze popierają obecne na stadionach 
sposoby kibicowania 



Przykład projektu badawczego



Problem badawczy Cel badań

Pytanie/a badawcze

Hipotezy badawcze Stwierdzenia

Podejście ilościowe 
(badania konfirmacyjne)

Podejście jakościowe 

Pytania szczegółoweelementy nie występujące  
w każdych badaniach  

elementy obowiązkowe



Celem mojej pracy jest pokazanie dyscyplinarnej różnorodności i podobieństw w 
praktykach recenzenckich w ramach ewaluacji osiągnięć naukowych w 
postępowaniach habilitacyjnych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych . 

Analiza pozwoliła mi odpowiedzieć na główne pytanie badawcze: Jakie są wzory 
praktyk recenzenckich w różnych dyscyplinach? 

Odpowiedź na pytanie główne poprzedziłam odpowiedzią na cztery pytania 
szczegółowe: 
(1) Jaka jest charakterystyka ilościowa postępowań habilitacyjnych? 
(2) Jak recenzenci w postępowaniach habilitacyjnych argumentują ocenę 
osiągnięć naukowych i konkluzję? 
(3) Jak recenzenci w postępowaniach habilitacyjnych używają kryteriów oceny 
osiągnięć naukowych wskazanych w aktach prawnych? 
(4) Jak recenzenci w postępowaniach habilitacyjnych używają metod 
bibliometrycznych w ewaluacji osiągnięć naukowych? 

Tym samym, analiza umożliwiła mi wskazanie [problem badawczy:] podobieństw i 
różnic dyscyplinarnych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w 
zakresie podejść do argumentacji oceny, stosowania kryteriów oceny ujętych w 
aktach prawnych, regulujących procedurę habilitacyjną, oraz do metod 
bibliometrycznych.



Oryginalność moich badań polega na pogłębieniu wiedzy na temat oceny 
koleżeńskiej (ang. peer review) w awansach naukowych. Jak dowodzi 
Bornmann (2008), takich badań jest niewiele, gdyż uczeni zajmujący się oceną 
koleżeńską koncentrują się, przede wszystkim, na praktykach oceniania tekstów 
w czasopismach naukowych oraz oceniania osiągnięć uczonych i ich planów 
naukowych w procesie przyznawania grantów. W moich badaniach opieram się 
na unikalnym – w skali Europy – zbiorze danych, zawierającym recenzje oraz 
inne dokumenty z postępowań habilitacyjnych. Podobny zbiór danych jest 
według najlepszej mojej wiedzy udostępniany publicznie tylko we Włoszech i 
powiązany z procesem ewaluacji badaczy, zabiegających o wyższe stanowiska 
akademickie, dlatego też można go łączyć z procesem awansów naukowych.  

(…) 
Gruntowna analiza literatury przedmiotu pozwala mi przyjąć, że moje badania 
są jedynymi, w których podobny zbiór danych poddany jest analizie 
jakościowej. Wyniki badań własnych wnoszą nową wiedzę o praktykach 
ewaluacji uczonych w awansach naukowych. Ukazują wielowymiarowość tych 
praktyk, w tym sposób argumentowania oceny i używania metod 
bibliometrycznych. 



Podsumowanie



• W projekcie badawczym powinien być postawiony problem badawczy  
i przedmiot badań oraz określony jasno cel badań. 

• W przypadku rozprawy warto używać wprost sformułowań typu „Celem 
rozprawy jest…”, „Przedmiotem badań są…”. 

• Pytania badawcze muszą umożliwić realizację celu badań. 

• W badaniach ilościowych konfirmacyjnych ustala sie hipotezy 
badawcze, które testuje się za pomocą metod statystycznych. 

• W badaniach jakościowych dedukcyjnych często ustala się stwierdzenia, 
a następnie sprawdza, czy stwierdzenia są udokumentowane w danych.

Podsumowanie
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Rozkosz, E. A. (2017). Ewaluacja 
osiągnięć naukowych w postępowaniach 
habilitacyjnych: Kryteria oceny a praktyki 
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