
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 7/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie     

projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego      

rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

 

 

Na podstawie § 3 pkt 1 i 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 stoi na stanowisku, że ewaluacja jakości działalności naukowej 

przeprowadzana w 2022 roku powinna odbywać się w oparciu o spójny wykaz czasopism nau-

kowych i wydawnictw monografii naukowych za lata 2017-2021. Ewaluacja powinna być prze-

prowadzona w taki sposób, aby jej warunki były sprawiedliwe i uwzględniały fakt, że nau-

kowcy pracujący w Polsce kierują się w swych strategiach publikacyjnych także wytycznymi 

punktowymi zawartymi w wykazach. Z tego powodu apelujemy do Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego o nie zaskakiwanie naukowców zmianami i wprowadzenie do rozporządzenia 

rozwiązania chroniącego interesy osób, które opublikowały w poprzednich latach swoje prace. 

Tym samym pragniemy zaproponować rozwiązanie, w którym o ostatecznej liczbie punktów 

przyznawanej za pracę naukową decydować będzie najwyższa punktacja przewidywana dla da-

nego czasopisma/wydawnictwa spośród wszystkich wykazów opublikowanych w okresie ewa-

luacji. Rozwiązanie to pozwoli zaspokoić interesy osób, które opublikowały prace naukowe  

w czasopismach/wydawnictwach, których wartość punktowa uległa obniżeniu w toku zmian 

wykazów. Takie rozwiązanie byłoby w zgodzie z postulatami nieretroaktywności prawa oraz 

rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony. 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

§ 2 

W związku z powyższym proponujemy modyfikację § 35 rozporządzenia poprzez dodanie do 

tego paragrafu ust. 2 w brzmieniu:  

“Jeżeli ostatnie wykazy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustalają niższą liczbę punktów 

za osiągnięcie naukowe, niż we wcześniej obowiązujących wykazach, opublikowanych w latach 

2020-2021, w ewaluacji uwzględnia się punktację z tego wykazu, który przypisuje czasopismu 

lub wydawnictwu najwyższą liczbę punktów”. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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