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OPINIA AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej1 z dnia 29 
kwietnia 2020 r. (dalej: Projekt) przynosi uściślenia oraz zmiany podyktowane 
koniecznością przesunięcia terminu ewaluacji. 

Akademia Młodych Uczonych pozytywnie ocenia proponowane w Projekcie 
ograniczenie liczby oświadczeń składanych przez kierowników jednostek (§ 1 
ust. 1 Projektu) oraz rozszerzenie katalogu projektów finansowanych w trybie 
konkursowym o realizowane ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (§ 1 
ust. 10 Projektu). Podobnie, korzystne w naszej opinii jest uściślenie (§ 1 ust. 
5 Projektu) zasad punktacji monografii będących edycjami oraz podwyższenie 
punktacji artykułów recenzyjnych. Te pierwsze mają podstawowe znaczenie 
dla rozwoju humanistyki, drugie zaś są najczęściej przedmiotem procedury 
recenzyjnej i w tym przypadku mogą być oceniane tak jak inne artykuły.2 

Akademia Młodych Uczonych chce zarazem zwrócić uwagę, że Projekt nie 
rozwiązuje wszystkich wątpliwości, jakie wzbudzają zapisy Rozporządzenia, 
a niektóre z proponowanych przepisów są sformułowane nieprecyzyjnie.  

1. Punktacja monografii będących edycjami 

Projekt zakłada (§ 1 ust. 5; § 15 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia) podwyższenie 
do 100% punktacji za autorstwo lub redakcję edycji naukowej powstałej 
“w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki lub projektu finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki lub przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej”. W obecnej postaci 
rozwiązanie to jest dyskusyjne z następujących powodów:

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392, dalej: Rozporządzenie). 
2 Stanowisko takie AMU wyraziła wcześniej w opinii z dn. 20 września 2019 r: 
http://amu.pan.pl/images/akty_prawne/opinie/opinia_ewaluacja_200919.pdf 
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(1) nie wymaga się, aby realizacja projektu, którego monografia jest 
rezultatem, była zakończona i pozytywnie zweryfikowana przez 
grantodawcę, 

(2) monografia może być tylko wtórnym rezultatem realizacji projektu 
badawczego i nie musi podlegać rygorystycznej ocenie jakości, 

(3) ocenę wyniku naukowego uzależnia się od sposobu jego finansowania. 

 
AMU proponuje uzależnienie podwyższenia punktacji do 100% nie od 
źródła finansowania, a od kryteriów ilościowych i jakościowych. 

Proponujemy w szczególności, by § 15 ust. 1 pkt. 3 planowanego 
rozporządzenia przyjął brzmienie: “monografii naukowej, 
rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, 
o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej 
zgodnie z przepisami § 12 i § 13, a w przypadku gdy całkowita objętość 
stanowiącego integralną część monografii opracowania naukowego, tj. 
monograficznego wstępu oraz komentarza, wynosi co najmniej 6 arkuszy 
wydawniczych lub jeśli podstawą edycji jest materiał rękopiśmienny, a jej 
objętość wraz ze wstępem oraz komentarzem wynosi co najmniej 6 arkuszy 
wydawniczych - 100% tej wartości”.3 

2. Liczba i rodzaj osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji 

Przedłożony Projekt pozostawia niezmieniony limit 3 osiągnięć 
przedstawianych do ewaluacji w dziedzinie nauk humanistycznych, 
społecznych i teologicznych. Chcemy zauważyć, że określone w § 23 ust. 4 pkt. 
1 Rozporządzenia ograniczenie jest - wraz z pominięciem ważnych efektów 
działalności naukowej - krzywdzące dla dużych jednostek realizujących 
większą liczbę projektów dotyczących badań podstawowych. Chodzi tutaj 
szczególnie o wielotomowe opracowania, które obecnie są punktowane istotnie 
niżej niż monografie lub nie są punktowane wcale, takie jak naukowe słowniki 
językowe czy atlasy historyczne (np. Wielki słownik języka polskiego, Słownik 
łaciny średniowiecznej (IJP PAN), Atlas Historyczny Polski (IH PAN) czy 
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku (IH PAN), Bibliografia literatury 
polskiej „Nowy Korbut” (IBL PAN), Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera 
(UJ)). Opracowanie te, wymagające stabilności zespołów badawczych, są 
ważną częścią warsztatu badaczy odpowiednich dyscyplin w Polsce i za 
granicą, a są finansowane tylko w części przez NPRH. 

 
W miejsce wybiórczego wyliczenia rodzajów osiągnięć w § 23 ust. 4 pkt. 
1 AMU proponuje rozszerzenie w § 10 ust. 3 definicji monografii, które 
spełniają kryteria naukowości, oraz objęcie ewaluacją projektów 
realizowanych z dotacji bazowej i celowej.4 

                                                           
3 Stanowisko wyrażone wcześniej w cytowanej powyżej opinii. 
4 Stanowisko wyrażone wcześniej w cytowanej powyżej opinii. 
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Proponujemy w szczególności: 

 dodać § 10 ust. 3 Rozporządzenia w brzmieniu: „Monografią w ramach 
dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, 
społecznych albo dziedziny nauk teologicznych są również: słowniki 
i atlasy, jeśli spełniają łącznie następujące warunki: 1) mają charakter 
naukowy i oryginalny, 2) posiadają numer ISSN, ISBN, DOI lub 
ekwiwalentny, 3) są recenzowane lub posiadają komitet naukowy. 

 dodać do § 15 ust. 4 w brzmieniu: “redakcji naukowej monografii 
naukowej, o której mowa w § 10 ust. 3 wynosi 50% wartości punktowej 
ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13. 

 zmienić brzmienie § 23 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia na: “prowadzący 
działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do 
dziedziny nauk humanistycznych, społecznych albo dziedziny nauk 
teologicznych może przedstawić do oceny dodatkowo 3 opisy wpływu 
związane z wybitnymi monografiami naukowymi, monografiami 
w rozumieniu par. 10 oraz bazami danych szczególnie istotnymi dla 
rozwoju danej dziedziny nauki”. 

 dodać § 22 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia w brzmieniu: “w ramach 
dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, 
społecznych albo dziedziny nauk teologicznych zadań skutkujących 
powstaniem monografii w rozumieniu § 10 ust. 3 finansowanych 
ze środków z dotacji bazowej i celowej”. 

 dodać § 22 ust. 4 pkt. 4 Rozporządzenia w brzmieniu: “10 000 zł sumy 
przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez 
ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego 
przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 5, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N”. 

3. Sposób oceny wpływu nauki na społeczeństwo i gospodarkę 

W Projekcie w § 1 ust. 11 d) 2) oraz 11 e) (por. § 23 ust. 3 Rozporządzenia) 
wprowadza się ocenę wpływu działalności naukowej jednostki przy użyciu 
iloczynu czynników określających znaczenie wpływu i jego zasięg. 
Projektodawca nie definiuje jednak, co rozumie przez “znaczenie przełomowe” 
czy “kluczowe”, a tego typu sztywny wzór powoduje problemy. Dla przykładu, 
jeśli ekspert określi zasięg wpływu jako “międzynarodowy” a znaczenie 
“marginalne”, to automatycznie skutkiem będzie brak punktów dla jednostki.  

W odniesieniu do oceny znaczenia wpływu działalności naukowej 
jednostki AMU proponuje doprecyzowanie kryteriów oceny. W naszym 
przekonaniu ocena ekspercka powinna uwzględniać łącznie kwestie 
zasięgu i znaczenia, tj. bez rozkładania jej na dwa czynniki. 

4. Punktacja artykułów opublikowanych w 2017-2018 
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Projekt wprowadza zmiany w § 34 ust. 2 Rozporządzenia w zakresie punktacji 
artykułów opublikowanych w latach 2017-2018 r. W proponowanym 
brzmieniu (§ 1 ust. 16 pkt. 2 Projektu) przepis jest niejednoznaczny. Nie jest 
jasne, czy spójnika “oraz” Projektodawca użył w znaczeniu koniunkcji czy też 
w funkcji enumeracyjnej. W tym drugim przypadku5 publikacje uwzględnione 
w wykazie z 2017 r., lecz nieuwzględnione w wymienionych bazach otrzymają 
1 punkt. To jednak byłoby niesprawiedliwe wobec badaczy publikujących w 
periodykach z wykazu, którzy przecież nie mogli znać z wyprzedzeniem 
kryteriów ewaluacji i pozycji czasopisma w bazach wymienionych w Projekcie. 

AMU proponuje zmienić w określonym w Projekcie § 34 ust. 2 
rozporządzenia spójnika “oraz” na jednoznaczny funktor koniunkcji 
“i zarazem”.  

 

                                                           
5 Na dwuznaczność zwraca się np. uwagę w wyroku NSA z 6 kwietnia 2006 r. (II FSK 542/05), 
podnoszą ją również m.in. S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania 
tekstów prawnych, Warszawa 1993. 

 


