
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w 

sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

  

 

Na podstawie § 3 pkt 3 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 

października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców 

(Dz. Urz. MNiSW z 2018 r. poz. 50) Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

 

§ 1 

  

Rada Młodych Naukowców jest przekonana, że wykaz wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe jest potrzebnym i ważnym instrumentem w procesie 

ewaluacji działalności badawczej uczelni. Jednak wykaz ten w zaprezentowanej formie może 

naszym zdaniem zniekształcać ideę rzetelnej ewaluacji.  

  

§ 2 

  

Rada Młodych Naukowców uważa, że dwupoziomowa struktura wykazu jest zbyt uproszczona 

w stosunku do złożonego i niejednorodnego rynku wydawnictw. Proponujemy zatem, aby 

zastosować punktację więcej niż dwupoziomową, co lepiej oddałoby różnice w prestiżu 

poszczególnych wydawnictw ujętych w wykazie i jakości publikowanych w nich monografii. 

Obecny układ nie sprzyja motywowaniu naukowców do publikowania monografii w 

prestiżowych wydawnictwach zagranicznych o międzynarodowym zasięgu, skoro za 

publikowanie w nich uzyskać można tyle samo punktów, co za monografie wydane w dużo 

mniej uznanych wydawnictwach krajowych, a nawet lokalnych. Taka sytuacja stoi w 

sprzeczności z nadrzędnym celem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), a mianowicie - dążeniem do doskonałości naukowej.  

  

§ 3 

  

Zmiana struktury wykazu wydawnictw wiąże się z koniecznością zmian w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania 

wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. 2018 poz. 2152). Proponujemy zmianę § 

3 tego rozporządzenia poprzez większe zróżnicowanie punktacji. 

  

  

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

§ 4 

  

Uważamy również, że wskazane jest wyjaśnienie środowisku naukowemu, jakie były podstawy 

ujęcia w wykazie określonych wydawnictw, a z jakich powodów część wydawnictw 

zgłoszonych do wykazu pominięto. Pozwoli to m.in. uniknąć w przyszłości nieporozumień w 

związku z uzupełnieniem wykazu przez Komisję Ewaluacji Nauki.   

 

§ 5 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

dr Piotr Wojtulek 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców  


