
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 9/2019 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

dotycząca zmian w zasadach przeprowadzania 

ewaluacji jakości działalności naukowej 

 

Na podstawie § 3 pkt. 2 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 pragnie wyrazić zaniepokojenie w związku z opóźnieniem w 

ogłoszeniu niektórych aktów wykonawczych dotyczących ewaluacji jakości działalności 

naukowej zaplanowanej na rok 2021. Wskazujemy, że nie została dotąd ogłoszona lista 

czasopism punktowanych zgodnie z ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 392). 

 

 

§ 2 

 

Rada Młodych Naukowców uznaje za trudny do zaakceptowania sposób tworzenia listy 

czasopism punktowanych, w którym wartość punktowa czasopisma wynikająca z zastosowania 

odpowiedniego algorytmu ma być dodatkowo weryfikowana przez grono eksperckie. 

Wskazujemy, iż nie są znane kryteria tej weryfikacji. Pragniemy wyrazić także nasze 

zaniepokojenie co do sposobu, w jakim ewaluacja za lata 2017-2018 (bazująca na tzw. „starych 

zasadach”) miałaby zostać połączona z ewaluacją na nowych zasadach (za lata 2019-2020). 

 

 

§ 3  

 

W związku z powyższym Rada Młodych Naukowców postuluje wydłużenie okresu 

opracowywania nowych zasad ewaluacji jakości działalności naukowej i wstrzymanie ich 

wprowadzenia do 2021 roku. Oznaczałoby to pozostanie przy obecnej metodzie ewaluacji w 

przypadku lat 2017 - 2020 i zapewniłoby stosowanie w tym okresie kryteriów, które są 

powszechnie znane środowisku naukowemu. Pozwoliłoby to także na przygotowanie 

wszystkich zasad nowej ewaluacji. 

 

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

§ 4 

 

Rada Młodych Naukowców ma świadomość, że proponowane rozwiązanie związane byłoby ze 

zmianami w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669). Naszym zdaniem jest to jednak 

konieczne dla przeprowadzenia procesu ewaluacji w sposób uporządkowany. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 

       dr Piotr Wojtulek 


