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DoÈwiadczenia parametryzacji jednostek naukowych
 z obszaru nauk humanistycznych i spo�ecznych 2013

– z myÈlj o parametryzacji 2017

Parametryzacja jednostek naukowych odgrywa trudnj do przecenienia rol�. Dostar-
cza pa¦stwu, w sta�ych odst�pach czasowych, danych o faktycznej kondycji naukowej
jednostek (teß ich kadry naukowej – nie da si� bowiem oddzielio ocen kadry i instytucji;
to ludzie tworzj lepsze czy gorsze instytucje naukowe). W oparciu o te zobiektywizowa-
ne dane pa¦stwo moße prowadzio d�ugofalowj polityk� naukowj. Parametryzacja dostar-
cza teß samym jednostkom waßnych informacji o tym jak sytuujj si� one na mapie,
podobnych do niej dziedzinowo jednostek. Pozwala – na poziomie samych jednostek – na
prowadzenie wewn�trznej polityki, np. kadrowej. Aby jednak by�a ona ußytecznym na-
rz�dziem, trzeba zadbao o to, aby dostarcza�a trafnych i rzetelnych danych. O tym –
przede wszystkim – chcemy pisao, korzystajjc z doÈwiadcze¦ ostatniej parametryzacji.
Nasze uwagi przede wszystkim odnoszj si� do parametryzacji jednostek naukowych
z obszaru dziedzinowego nauk humanistycznych i spo�ecznych, ale teß z odniesieniami,
gdzie to by�o moßliwe, do ca�ego obszaru nauki.

Gdyby uwaßnie przeÈledzio histori� ocen jednostek naukowych, przeprowadzonych
w ostatnich dwudziestu latach przez Komitet Bada¦ Naukowych (KBN), Rad� Nauki
(RN) oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)1, to moßna zaobserwowao
wyrarny post�p, jeÈli chodzi o rzetelnoÈo przeprowadzonych ocen aktywnoÈci naukowej
pracowników ocenianej jednostki naukowej. Rzecz jasna, nie ma systemów idealnych
i w niemal wszystkich krajach, w których wprowadzono ocen� parametrycznj, wzbudza
ona ogromne dyskusje Èrodowiskowe niezaleßnie, czy sj to tak, jak Anglia, kraje bardzo
zaawansowane we wdraßaniu procesu ewaluacji (np. Hoskin, 1996; Haare, 2003), czy
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– jak Polska i Czechy – znajdujj si� na jej poczjtku (Linková i Stöckelová, 2012; Stöcke-
lová, 2012). Zresztj w Polsce temat ten równieß by� podejmowany w ostatnich latach
(np. Antonowicz, 2005, 2010, 2011; Brzezi¦ski, 2011; Su�ek, 2011) i jeÈli mamy przeko-
nao ca�e nasze Èrodowisko – a cz�Èo jednak nie jest przekonana ani do samej, perio-
dycznie przeprowadzonej (wed�ug obowijzujjcych przepisów co cztery lata – nast�pna
ocena zatem w 2017 r.) oceny, ani do sposobu jej przeprowadzania, to musimy: (1) dos-
konalio sam system parametryzacji jednostek naukowych oraz (2) zadbao o jego trans-
parentnoÈo. Zw�aszcza ten drugi wymóg jest bardzo waßny, gdyß moßliwoÈo sprawdzenia
przez kaßdj „wjtpijcj” osob�, dlaczego jednostka X ma takj, a nie innj ocen�, nie tylko
stawia KEJN poza jakimikolwiek podejrzeniami o nieuczciwj „gr�” i zwi�ksza zaufanie
Èrodowiska do ca�ej, trudnej od strony technicznej i bardzo pracoch�onnej, operacji. 

Warto zatem krytycznie przygljdao si� dotychczasowym dokonaniom dußego zes-
po�u specjalistów i próbowao narz�dzia i procedury uzupe�niao i poprawiao. W�aÈnie,
„uzupe�niao i poprawiao”, a nie odrzucao. Naszym zdaniem, i wierzymy, ße podziela je
w znaczjcej wi�kszoÈci Èrodowisko, okresowo przeprowadzana parametryzacja jednos-
tek trwale wpisa�a si� w system prac naukometryczno-ewaluacyjnych. Jest to bowiem
integralna cz�Èo koncepcji nowoczesnego modelu polityki publicznej w krajach europej-
skich – „ograniczajjcego do minimum bezpoÈrednij ingerencj� pa¦stwa w sfer� nauki
i szkolnictwa wyßszego, ale powierzajjcego rzjdowi znaczne kompetencje w procedu-
rach ewaluacyjnych” (Antonowicz, 2010, s. 45). 

O ile w naszej opinii roÈnie Èrodowiskowa akceptacja (choo bez entuzjazmu) pro-
cesu ewaluacji, to sposób jego realizacji wzbudza ogromne emocje w Èrodowisku nauko-
wym. W jeszcze gorjcym opracowaniu-komentarzu do wyników og�oszonej 30 wrzeÈnia
parametryzacji, cz�onek KEJN prof. Maria Lewicka (2013), pisa�a o trzech moßliwych
strategiach post�powania ewaluacyjnego, nie kryjjc sympatii dla sytemu najbardziej
skwantyfikowanego: bibliometrycznego:

W Èwiecie akademickim Ècierajj si� ze sobj dwa systemy ocen: bibliometryczny,
przeliczajjcy osijgni�cia naukowe na punkty (najbardziej znana jest oczywiÈcie
bibliometryczna ocena czasopism), oraz ekspercki, oparty na ocenach jakoÈcio-
wych. Pojawiajj si� teß systemy mieszane. Zaletj systemu bibliometrycznego jest
jednoznacznoÈo kryteriów, a zatem i porównywalnoÈo ocen. [...] System ekspercki
z kolei, choo pozwala na oceny jakoÈciowe, obcijßony jest grzechem subiekty-
wizmu – jest nieodporny na Èwiadome manipulacje i nieÈwiadome zniekszta�-
cenia. M�ode demokracje, w tym Polska, sj na te zniekszta�cenia wyjjtkowo po-
datne. System ekspercki jest teß nieporównanie bardziej pracoch�onny, absorbuje
ogromnj iloÈo czasu znacznej liczby tych pracowników, którzy tworzj eksperckie
cia�a oceniajjce produkcj� kolegów. 

Znacznie wi�cej, i bardziej „waßjcych”, wad widzi po stronie ocen jakoÈciowych, eks-
perckich. Pracoch�onnoÈo i podatnoÈo na zniekszta�cenia sj jego g�ównymi wadami.
Jednak nie sj one nie do przezwyci�ßenia. 
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Naszym zatem zdaniem najodpowiedniejszy jest system mieszany, ale z przewagj
sk�adnika bibliometrycznego. PodejÈcia bibliometrycznego nie moßna ca�kowicie odrzu-
cio. Odwo�ajmy si� do jednego, ale waßnego dla NHS, przyk�adu. Nie uda si� trafnie oce-
nio poziomu naukowego monografii przez automatyczne przypisywanie im tej samej
liczby punktów (niezaleßnie od wielkoÈci monografii, poziomu wydawnictwa w którym
zosta�a ona opublikowana i jej faktycznego zasi�gu). Co wi�cej – aktualnie – monografia
jest oceniana „zero-jedynkowo”: albo zosta�a wydana w obj�toÈci minimum 6 ark. wyd.
i spe�nia powierzchowne kryteria naukowoÈci (np. zaopatrzona jest w bibliografi�, ale
kto ma to zweryfikowao?), albo nie. Jeßeli zostanie zaakceptowana, to otrzymuje 20 pkt
(j�z. polski), albo 25 pkt (j�z. kongresowy lub tzw. j�z. „podstawowy” dla danej dyscypli-
ny naukowej). Trudno, trzeba uderzyo si� w piersi – to karykatura w�aÈciwej oceny mo-
nografii naukowej. Mówijc krótko – piszemy obszerniej o tym nißej w pkt 4.1. – trzeba
odwo�ao si� do systemu peer review. 

W naszym opracowaniu chcemy, korzystajjc z naszej wiedzy oraz doÈwiadcze¦ ak-
tywnego udzia�u w pracach parametryzacyjnych KEJN (a drugi autor uczestniczy�, po-
przednio, w pracach RN i KBN) odnieÈo si� do kluczowych dla przysz�ej oceny proble-
mów, które wymagajj, w�aÈnie w imi� poprawy jakoÈci oceny, ich lepszego rozwijzania.
 

1. Czym jest jednostka naukowa?

Czym jest jednostka naukowa? To proste, ale absolutnie zasadnicze pytanie, na które
muszj odpowiedzieo ci, którzy podejmujj si� przeprowadzenia bardzo skomplikowanej
operacji oceny kondycji naukowej jednostek organizacyjnych. Zgodnie z prawem mamy
nast�pujjce rodzaje jednostek naukowych: (1) uczelnie, (2) instytuty PAN, (3) instytuty
badawcze, a takße (4) pozosta�e, pomniejsze jednostki, których – jedynym, albo jednym
z dwóch, obok realizowania zada¦ dydaktycznych – statutowym obowijzkiem jest uzyski-
wanie znaczjcych (i to nie tylko w skali lokalnej) wyników naukowych. Pytanie brzmi:
jakie warunki, nazwijmy je „brzegowymi”, musi spe�niao dana jednostka, aby mog�a byo
poddana ocenie parametrycznej przeprowadzanej przez KEJN, aby ta ocena by�a trafna?

Uzgodnienie definicji jednostki naukowej, owego „klocka lego” w naszej naukome-
trycznej uk�adance jest zadaniem bardzo trudnym i – jak dotychczas – nie uda�o si� tego
dokonao. Nie uda�o si� teß i KEJN-owi. Naszym zdaniem podstawowj przeszkodj na tej
drodze by�a ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a ÈciÈlej
jej art. 2 pkt 9, w którym enumeratywnie wymieniono nast�pujjce jednostki:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), 
c) instytuty badawcze, 



D. Antonowicz, J.M. Brzezi¦ski54

d) mi�dzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odr�bnych przepisów,
dzia�ajjce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polskj Akademi� Umiej�tnoÈci, 
f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a–e, posiadajjce osobowoÈo

prawnj i siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsi�biorstw
posiadajjcych status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie usta-
wy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia�alnoÈci innowacyj-
nej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473). […]

To, co blokowa�o, jak mniemamy, zejÈcie w „g�jb” jednostek (zw�aszcza wymienio-
nych pod literj „a”), o których mówi zacytowany artyku� ustawy, jest: w przypadku uczel-
ni odwo�anie do ich statutów, a w przypadku instytutów wymienionych pod lit. „b-d” po-
traktowanie ich jako niepodzielnych ca�oÈci. Do tego problemu wrócimy w rozdziale 2.2,
bowiem zas�uguje on na osobnj analiz�, a na poczjtek zajmijmy si� wielkoÈcij jednostek.

Od zawsze problemem by�a (i jest) wielkoÈo (N ) ocenianych jednostek naukowych.
W naszej, spo�ecznej GWO-HS-SP deklarowana przez dziekanów i dyrektorów jednostek
wielkoÈo waha�a si� od 0,7 (to nie b�jd!) do ponad 200. Poniewaß kaßda jednostka mog�a
podao 3N  swoich publikacji naukowych, to �jczna ich liczba waha�a si� od zaledwie 3 do
ponad 600. Osoby obeznane z metodykj tworzenia wartoÈci liczbowej Kryterium I:
„Osijgni�cia naukowe i twórcze” wiedzj, ße najlepiej zatrudniao niezbyt dußj, ale za to
bardzo „produktywnj” liczb� pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Zespó�
o dußym N  bywa z�oßony zarówno z pracowników publikujjcych w czasopismach z listy
JCR (tych jednak nie jest zbyt dußo), jak i – to drugi kraniec tego swoistego kontinuum
aktywnoÈci publikacyjnej – z pracowników publikujjcych rozdzia�y w pracach zbioro-
wych wy�jcznie. Duße N cechuje na ogó� wydzia�y dußych, akademickich uczelni (np. UJ,
UAM, UWr), które prowadzj studia magisterskie na wi�kszej liczbie kierunków. KtoÈ
musi te zaj�cia prowadzio. I stjd moße si� brao duße N takich wydzia�ów. Tak czy ina-
czej, raczej trudno bezpoÈrednio porównywao jednostki bardzo ma�e i bardzo duße.
Trudno porównywao pojedyncze instytuty z dußymi wydzia�ami. Sama standaryzacja
Kryterium I (dzielenie liczby zebranych za publikacje punktów przez N ) nie rozwijzuje
problemu. Moßna powiedzieo, ße jest w jakimÈ stopniu krzywdzjca dla dußych wydzia-
�ów uczelnianych. Wymusza bowiem na nich (jeßeli chcj byo w atrakcyjnej kategorii)
podzielenie pracowników na tych naukowo „lepszych”, zatrudnianych na stanowiskach
naukowo-dydaktycznych, i tych naukowo „gorszych”, zatrudnianych na stanowiskach dy-
daktycznych. Tylko tych pierwszych dziekan wykazywa�by do parametryzacji (zgodnie
z ustawj). Moßna teß prowadzio bardzo restryktywnj polityk� kadrowj: rozstawao si�
z pracownikami, którzy nie przynoszj dußej liczby atrakcyjnych punktów (tzn. przede
wszystkim punkty za publikowanie w czasopismach z listy JCR powyßej 20 pkt), a pro-
wadzenie zaj�o zlecao na zewnjtrz lub zatrudniao pracowników do prowadzenia zaj�o
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na podstawie umowy o dzie�o czy jako tzw. drugoetatowe zatrudnienie. Takj polityk�
mogj prowadzio efektywnie jedynie uczelnie niepubliczne. 

Uwaßamy, ße moßna wyznaczyo, od do�u, próg wielkoÈci (N ) jednostki. Moßna tu
si�gnjo do doÈwiadcze¦ KBN ostatniej kadencji i RN 2. kadencji. Wówczas w zespole
nauk humanistycznych i spo�ecznych RN przyj�to, po przeprowadzeniu niezb�dnych
analiz, definicj� ma�ej jednostki, jako zatrudniajjcej mniej niß 20 badaczy. Byo moße
naleßy owe progowe N zmieÈcio w przedziale: 15-30. Wówczas jednak z „ma�ych” jed-
nostek utworzono dwie odr�bne grupy: jednj, skupiajjcj jednostki naukowe, i drugj,
skupiajjcj jednostki artystyczne. Zw�aszcza ta druga grupa mia�a dußo jednostek bardzo
ma�ych. My chcielibyÈmy pójÈo krok dalej i wyeliminowao z oceny parametrycznej bar-
dzo ma�e jednostki. Uwaßamy teß, ße nie kaßda grupka osób, która podejmuje jakieÈ
zadania badawcze, musi byo, bo tak chce (!), poddana powaßnej ocenie parametrycznej.
Niech wpierw do tego dojrzeje. Tak naprawd� ten problem z N dotyczy tylko uczelni,
a uczelni niepublicznych w szczególnoÈci.

Moßna by jeszcze ten wjtek dotyczjcy N prowadzio, ale nie widzimy celowoÈci
wchodzenia w szczegó�y polityki kadrowej prowadzonej przez danj jednostk�. Sumujjc,
znacznie �atwiej tworzyo ma�y zespó� osób o wysokiej efektywnoÈci naukowej, gdy sku-
piamy si� jedynie na prowadzeniu dzia�alnoÈci badawczej. Trudniej, gdy musimy jeszcze
prowadzio dzia�alnoÈo dydaktycznj (i to w�asnymi si�ami) i gdy budßet uczelni nie poz-
wala na „masowe” wynajmowanie osób do prowadzenia zaj�o dydaktycznych. Skupianie
si� na gromadzeniu punktów sprawia, ße pracownicy sj sk�onni organizowao si� w „spó�-
dzielnie” publikujjce artyku�y, a pozyskane punkty rozdzielao, po 100%, do swoich jed-
nostek macierzystych. Ch�tniej teß (a kierownictwo jednostki ich do tego zach�ca!),
zamiast skupiao si� na pracoch�onnym i d�ugotrwa�ym rozwijzaniu naprawd� waßnego
problemu naukowego (np. praca nad dußj monografij b�djcj efektem paru lat bada¦
terenowych) b�dj pisao niewielkie szeÈcioarkuszowe monografie. Efekt punktowy
przyj�cia tej drugiej strategii jest bardziej spektakularny! Owa gra o punkty, w której
biorj udzia� i pracownicy, i kierownicy jednostek, jest, w jakimÈ sensie, przekle¦stwem
parametryzacji (Èwietnie ujj� to D.L. Parnas (2007) w swoim krótkim artykule: Stop the
numbers game). Wyprowadza nas na manowce. 

Naszym zdaniem dußym nieporozumieniem jest w�jczenie w procedur� ewaluacji
jednostek z N = 0. W parametryzacji 2013 by�a to Polska Akademia Umiej�tnoÈci,
a w przysz�oÈci równieß innych jednostek, takich jak niektóre towarzystwa naukowe czy
inne instytucje wspierajjce nauk�, które poza N = 0 b�dj mia�y bardzo szeroki obszar
bada¦ naukowych. Dla tych instytucji warto zrobio osobny model parametryzacyjny,
który by�by adekwatny dla natury ocenianych jednostek. Dotychczas usi�owano „przemy-
cio” parametryzacj� PAU na podstawie kryteriów utworzonych dla jednostek nauko-
wych, ale aby ten zabieg jakoÈ usensownio, opracowano dla niej specjalnj kart� infor-
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macyjnj: Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiej�tnoÈci  (za�. nr 2 do rozporzj-
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyßszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym). To, ße PAU
nie wchodzi�a w system porównania parami i, w zwijzku z tym, nie moßna by�o dla niej
wyznaczyo, na przyk�ad, wartoÈci „oceny ostatecznej” (zob. poz. 963 Wykazu jednostek
naukowych i kategorii naukowych og�oszonego 30 wrzeÈnia br. przez ministra NiSzW)
sprawia, ße jest ona porównywalna tylko „sama z sobj”. § 20 cyt. rozporzjdzenia narzu-
ca� KEJN-owi „kaleki” tryb post�powania. PAU po prostu nie przystaje do pozosta�ych
instytucji z uwagi na swój bardzo specyficzny charakter. Nawiasem mówijc, nie pora-
dzono sobie z tym problem ani w czasach KBN, ani w czasach RN. Powiedzmy wyrar-
nie, PAU, podobnie jak inne instytucje wspierajjce nauk�, podobne jednostki, które
b�dj charakteryzowa�y si� N = 0, wymagajj ca�kowicie odr�bnego potraktowania – poza
mocno bibliometrycznym systemem adresowanym do zupe�nie inaczej pojmowanych
jednostek naukowych. Niejasny jest teß status jednostek opisanych pod lit. „f” ustawy.

2. Grupy wspólnej oceny

Parametryzacja jednostek naukowych ma sens tylko wówczas, gdy przedmiotem po-
równa¦ sj obiekty w gruncie rzeczy podobne, tak by uniknjo porównywania obiektów
nieporównywalnych. Problem polega na tym, ße Èwiat nauki charakteryzuje si� ogromnj
róßnorodnoÈcij form organizacyjnych, kszta�towanj cz�sto przez wieloletnij, a niekiedy
wr�cz wielowiekowj tradycj�. Nie sposób odgórnie zaordynowao utworzenia jednorod-
nych wydzia�ów, tak aby ich porównywanie by�o metodologicznie uzasadnione. Jednj
z podstawowych zasad parametryzacji jest wi�c dokonywanie oceny jednostek nauko-
wych w ramach GWO. Sj one z za�oßenia zbiorami jednostek podobnych w zakresie ob-
szaru prowadzonych bada¦, a co waßniejsze sposobów komunikacji wyników bada¦ nau-
kowych, czyli publikacji. Struktury Èwiata nauki nie sj jednak homogeniczne, co zasadni-
czo utrudnia ocen� instytucjonalnj. Dlatego w naszym przekonaniu jednym z najwi�k-
szych wyzwa¦ stojjcych przed parametryzacjj jest daleko idjce zróßnicowanie, które
przybiera dwie formy: heterogenicznoÈci form organizacyjnych jednostek przyst�pujj-
cych do procesu parametryzacj (2.1) i hybrydowoÈo uczelnianych wydzia�ów (2.2). 

2.1. HeterogenicznoÈo struktur organizacyjnych 

Odr�bnym problemem jest – zgodnie z ustawj i rozporzjdzeniem – stawianie obok
siebie: (1) wydzia�ów uczelnianych, instytutów PAN i instytutów badawczych, a takße
innych jednostek naukowych oraz (2) ca�ych uczelni. W spo�ecznej GWO (HS1SP) obej-
mujjcej 92 jednostki uczelniane – przede wszystkim wydzia�y – znalaz�y si�: 1 pa¦stwo-
wa wyßsza szko�a zawodowa (sklasyfikowana w kategorii B) i 5 uczelni niepublicznych
(1 w kategorii A i 4 w kategorii C). Nie rozumiemy, dlaczego parametryzacji poddano
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2 OczywiÈcie 240 h dotyczy godzin „dydaktycznych”, ale w naszych obliczeniach nie uwzgl�dnia-
liÈmy czasu zwijzanego z przygotowaniem zaj�o ze studentami. 

szko�y zawodowe. Ustawa nie wymaga od nich, aby prowadzi�y badania naukowe. Nie
jest to ich statutowy obowijzek (por. Brzezi¦ski i J�drzejewski, 2013).

Jednym z najtrudniejszych zada¦, przed którym stoi Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyßszego oraz KEJN, jest rozstrzygni�cie, w jaki sposób porównywao dorobek
badawczy uczelni oraz instytutów PAN czy instytutów badawczych. Ustawa o finansowa-
niu nauki (art. 42 ust 4) nie rozstrzyga kwestii w sposób jednoznaczny, stwarzajjc sze-
rokie pole do interpretacji.

Parametry i kryteria oceny jednostek naukowych zaleßj od ich wielkoÈci, rodzaju
i profilu naukowego i sj dostosowane do specyfiki kaßdej z czterech grup dziedzin
nauki, odr�bne dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Aka-
demii Umiej�tnoÈci, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów
badawczych i jednostek naukowych [...].

W grupie NHS (zresztj nie tylko w tej grupie) problem ten potraktowano nieco
„schizofrenicznie”, bowiem z jednej strony kryteria oraz wagi dla wszystkich jednostek
naukowych sj takie same, a z drugiej róßne jednostki formalnie pogrupowane zosta�y
w oddzielnych GWO (uczelnie HS1, instytuty PAN HS2, instytuty badawcze HS3, pozos-
ta�e jednostki HS4), co np. posiada ogromne konsekwencje dla wy�aniania jednostek A+.
Taka sytuacja jest, naszym zdaniem, nie do utrzymania. 

Pluralizm instytucjonalny jest jednj z konstytutywnych cech polskiej nauki, której
integralnym elementem sj instytucje pe�nijce funkcje naukowe i dydaktyczne (uczelnie)
oraz takie, które zajmujj si� wy�jcznie prowadzeniem bada¦ naukowych (instytuty PAN
oraz instytuty badawcze). Zatem ocena parametryczna w Kryterium I powinna od-
zwierciadlao odmienny poziom zaangaßowania czasowego pracowników zatrudnionych
w poszczególnych typach jednostek naukowych. Zak�adamy, ße w cijgu roku pracownik
naukowy pracuje 50 tygodni (dodatkowo przys�uguje mu 6 tygodni urlopu), co daje 2000
godzin pracy (40 h tygodniowo). Zgodnie z ustawj Prawo szkolnictwa wyßszego (art.
130 ust. 3), maksymalny roczny wymiar zaj�o dydaktycznych w grupie pracowników
naukowo-dydaktycznych wynosi 240 godzin2 (pensum), co stanowi 12% jego ca�kowitego
czasu pracy. 

Dlatego proponujemy, ßeby nie kontynuowao – dziwacznego naszym zdaniem – zes-
tawiania uczelni, instytutów badawczych oraz instytutów PAN, które parametryzowane
sj „niby razem, ale jednak oddzielnie”. Nasza propozycja zak�ada, aby w Kryterium I ob-
liczao punkty dla uczelni z wagj 1,2, tak aby w ten sposób móc rekompensowao im dy-
daktyczne zaangaßowanie pracowników. 

Zdajemy sobie spraw�, ße jest to rozwijzanie oparte na doÈo prostych, ale zdrowo-
rozsjdkowych za�oßeniach. Jest kompromisowe i opierajjce si� na pewnym uÈrednio-
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nym obrazie pracy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych. Zdajemy sobie spra-
w�, ße zarówno pracownicy uczelni realnie poÈwi�cajj wi�cej czasu na dydaktyk� (nie-
którzy znaczjco wi�cej), jak i w instytutach badawczych oraz instytutach PAN realizuje
si� zadania nieuwzgl�dniane w procesie parametryzacji (np. popularyzatorskie czy
archiwistyczne). Uwaßamy, ße przyj�cie dla osijgni�o jednostek uczelnianych wagi 1,2
w Kryterium I b�dzie rozwijzaniem sprawiedliwym oraz moßliwym do zaakceptowania
przez zainteresowane strony. Zresztj b�dzie to zapewne przedmiotem odr�bnej dys-
kusji w Èrodowisku akademickim.

2.2. Hybrydowe wydzia�y

SpoÈród 962 parametryzowanych w 2013 jednostek naukowych aß 756 (czyli 78.5%)
to jednostki uczelniane i to ich zróßnicowanie, a przede wszystkim hybrydowoÈo sta-
nowi najwi�kszy orzech do zgryzienia dla KEJN-u. Jak juß wspominaliÈmy wczeÈniej,
podmiotem ocenianym w procesie oceny parametrycznej sj podstawowe jednostki
uczelni, do nich takße adresowane jest finansowanie na dzia�ania statutowe. Sj to prze-
de wszystkim wydzia�y, chyba ße statut uczelni stanowi inaczej. Wydzia�y uczelniane
stanowij cz�sto wielodziedzinowe konglomeraty, których porównywanie z innymi mniej
z�oßonymi jednostkami staje si� zabiegiem niezwykle trudnym, a niekiedy wr�cz logicz-
nie nieuzasadnionym. OczywiÈcie, problem ten nie jest zasadniczo nowy, przeciwnie
podnoszony by� przy okazji kaßdej kolejnej parametryzacji, ale póki co jego diagnoza nie
zosta�a wsparta jakjÈ formj legislacyjnego dzia�ania zmierzajjcj do rozwijzania tego –
bjdr co bjdr – „ewaluacyjnego w�z�a gordyjskiego”. Istota problemu hybrydowych/sk�a-
dankowych wydzia�ów zasadza si� na odmiennych wzorach publikacyjnych w poszcze-
gólnych obszarach wiedzy, które w dußej mierze (choo sj i inne powody) wynikajj z cha-
rakteru prowadzonych bada¦ oraz wzorów publikacyjnych. Zjawisko to wyst�puje we
wszystkich obszarach nauki, choo nasza wiedza oraz doÈwiadczenia dotyczj g�ównie
nauk spo�ecznych oraz humanistycznych. HybrydowoÈo wydzia�ów uczelnianych nie tyl-
ko utrudnia ich parametryzacj�, ale w istocie wypacza jej sens, skoro o pozycji danej
jednostki moße decydowao obszar bada¦ (i publikacji), a nie ich jakoÈo.

Warto wyjaÈnio przyczyny tego stanu rzeczy, którego z�oßonoÈo jest cz�Ècij proble-
mu, który KEJN musi rozwijzao. Po pierwsze, jest to – Èwi�ta na uniwersytetach –
tradycja. Wydzia�y dußych tradycyjnych uniwersytetów majj d�ugj histori� trwania (jak
by powiedzia� socjolog Janusz Gookowski). Powstawa�y w czasach, gdy uniwersytety
mia�y wydzia�y, które dziÈ sj odr�bnymi uczelniami (np. przedwojenne wydzia�y lekar-
skie czy ekonomiczne, które sta�y si� uniwersytetami medycznymi i uniwersytetami
ekonomicznymi). DziÈ duße uniwersytety (UJ, UAM, UWr), niektóre z oporami, gdyß
sj przywijzane do swojej tradycji, dzielj te duße wydzia�y na mniejsze, a te na jeszcze
mniejsze. Przyk�adowo, z Wydzia�u Filozoficzno-Historycznego UAM, na którym studio-
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wa� psychologi� i si� doktoryzowa� drugi autor tego artyku�u, powsta�y (do dnia dzisiej-
szego) aß cztery wydzia�y: Historyczny, Nauk Spo�ecznych, Studiów Edukacyjnych oraz
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. 

Po drugie, swoiste wzgl�dy „pragmatyczno-taktyczne”. S�absze uczelnie tworzy�y
wydzia�y, nie zawsze kierujjc si� wzgl�dami podobie¦stwa, jeÈli chodzi o reprezento-
wane na wydziale dyscypliny naukowe. DoÈo cz�sto �jczy�y w jeden organizm jednostki,
aby uzyskao minimum zatrudnienia kadry samodzielnej potrzebne do uzyskania upraw-
nie¦ do prowadzenia studiów magisterskich czy prowadzenia przewodów doktorskich
i habilitacyjnych. Te ostatnie z kolei uprawnienia umoßliwia�y takiemu sk�adankowemu
wydzia�owi prowadzenie studiów doktoranckich.

Przyk�adów moßna tutaj podawao wiele, ale chyba najbardziej wymownym sj wydzia-
�y o profilu humanistyczno-technicznym. Sj one parametryzowane w obszarze nauk hu-
manistycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i dominujjcym profilem kadry,
choo analiza ich dorobku publikacyjnego wskazuje, ße ogromny wp�yw na ko¦cowy
wskarnik publikacyjny posiada dorobek uzyskany w naukach technicznych, który posia-
da zupe�nie inny charakter. W ten sposób nawet naukowo mizerne wydzia�y – dzi�ki róß-
nicy w sposobach publikacji – mogj osijgao ca�kiem przyzwoite wyniki w procesie
parametryzacji. Gdyby utrzymao takj sytuacj�, to wiele wydzia�ów w uczelniach, w któ-
rych istnieje dußa swoboda przemian w strukturze organizacyjnej (chodzi g�ównie
o uczelnie bez wi�kszej tradycji i wydzia�owej autonomii), b�dzie stara�o si� sztucznie
�jczyo wydzia�y lub do�jczao niewielkie zespo�y spoza obszaru nauk spo�ecznych oraz
humanistycznych, by zwi�kszyo swoje szanse na wyßszj kategori�. Naturalnie, b�dj to
zabiegi sztuczne, niepodnoszjce jakoÈci prowadzonych bada¦ naukowych, a tylko opor-
tunistycznie wykorzystujjce regulacje prawne do podniesienia w�asnej pozycji w sto-
sunku do innych jednostek. B�dzie to klasyczna gra pod parametryzacj�. Trzeba jasno
powiedzieo, ße takie zabiegi, choo zgodne z literj prawa, to zasadniczo stojj w sprzecz-
noÈci z duchem nauki. 

Sj jeszcze przypadki skomplikowane (tzw. killery), dla których dobre rozwijzania
wydajj si� niemoßliwe. Takim przypadkiem jest sytuacja, w której do parametryzacji
zg�asza si� ca�a, szerokoprofilowa uczelnia, jako jedna jednostka. Nie jest to przyk�ad
bynajmniej abstrakcyjny, bowiem w tym roku zg�osi�a si� na przyk�ad PWSZ – która nie
ma struktury wydzia�owej, a jej struktur� organizacyjnj tworzj ma�e instytuty (np.
architektury, dietetyki, jazzu, finansów i bezpiecze¦stwa wewn�trznego). Instytuty sj
wielkoÈcij doÈo podobne, nie posiadajj ßadnych uprawnie¦, dlatego ulokowanie ich
w jakiejÈ grupie wspólnej oceny równie dobrze mog�oby si� odbywao przy pomocy me-
chanizmu losowania. Obecna ustawa: Prawo o szkolnictwie wyßszym nie nak�ada na
uczelnie zawodowe obowijzku prowadzenia bada¦ naukowych, ale nie zabrania im tego,
podobnie jak nie zabrania poddania si� procedurze parametrycznej. Jest to problem,
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z którym trzeba b�dzie si� zmierzyo juß teraz, bowiem moßna przypuszczao, ße do
kolejnej parametryzacji przystjpi nie tylko wi�ksza liczba uczelni niepublicznych, ale
równieß pa¦stwowych wyßszych szkó� zawodowych, których ulokowanie (jako ca�oÈci)
w którejÈ z istniejjcych i z definicji jednorodnych GWO b�dzie zabiegiem karko�omnym.
DziÈ hybrydowe wydzia�y czy ca�e uczelnie przyprawiajj o ból g�owy KEJN. No bo jak
je ze sobj porównywao. Przyznana takiemu wydzia�owi kategoria nie odzwierciedla traf-
nie wk�adu poszczególnych jednostek w finalnj jego ocen�. Czy s�aba/s�absza naukowo
jednostka sk�adowa wydzia�u kategorii A (a nawet A+!) moße o sobie powiedzieo, ße jest
tej samej wysokiej kategorii co inna jednostka z tego wydzia�u, która tak naprawd� by�a
naukowj „lokomotywj” wydzia�u? Jeßeli nie moße tak powiedzieo – i taka teß jest nasza
opinia – to jakiej jest kategorii? Na to pytanie nie ma odpowiedzi! Czy moßna porównao
wydzia� czy instytut naukowo jednorodny (np. psychologiczny) z wydzia�em obejmujj-
cym róßne dyscypliny naukowe, faktycznie naleßjce do róßnych GWO? Czy moßna po-
wiedzieo, ße i tu, i tu jednostka (np. psychologiczna) jest tej samej kategorii, mimo, ße
jedna ma pe�ne uprawnienia akademickie, a druga nie, i ße profil dokona¦ naukowych
jednej bardzo si� róßni od tej drugiej? Naszym zdaniem nie moßna. Problemu hybry-
dowoÈci ocenianych jednostek nie moße d�ußej odk�adao na pórniej, bowiem kolejna
próba ulokowania „wielodziedzinowych” wydzia�ów moße spowodowao, ße parametry-
zacja przyjmie formy karykaturalne. W naszej opinii sj przynamniej trzy sposoby rozwij-
zania tego problemu. 

Po pierwsze (a), z oceny parametrycznej moßna wy�jczyo publikacje spoza danej
dziedziny. Ograniczy to z pewnoÈcij róßne „taktyczne” umieszczanie kadry, ich publi-
kacji z zakresu nauk inßynieryjnych, technicznych, chemicznych na wydzia�ach humanis-
tycznych czy spo�ecznych dla sztucznego nabijania punktów. Na te potrzeby wyodr�bni-
libyÈmy cztery dziedziny: (a) nauki humanistyczne, (b) nauki spo�eczne, (c) nauki Ècis�e
i inßynierskie, (d) nauki o ßyciu, (e) nauki o sztuce i twórczoÈci artystycznej. JesteÈmy
jednak Èwiadomi, ße to rozwijzanie pomoße zwalczyo róßne sztucznie tworzone twory
organizacyjne, efemerydy ustanowione pod potrzeby oceny parametrycznej, ale jedno-
czeÈnie moße stanowio niezwykle niebezpieczne narz�dzie do zwalczania interdyscypli-
narnoÈci, w której kierunku wspó�czesna nauka b�dzie zmierzao. 

Po drugie (b) – co wydaje si� najtrudniejsze do wyobraßenia – choo w naszej opinii
ca�kiem rozsjdne – aby to uczelnie, a nie wydzia�y by�y finansowane z dotacji statuto-
wej, którj pórniej rektor móg�by rozdzielao zgodnie z priorytetami prowadzonej przez
siebie polityki naukowej w uczelni. Wówczas do parametryzacji mog�yby si� zg�aszao
jednolite jednostki niezaleßne od swojego statusu (katedry, instytuty, wydzia�y), których
wspólna ocena spe�nia�aby kryterium jednorodnoÈci. 

Po trzecie (c), majjc ÈwiadomoÈo politycznej burzy, jakj wywo�a zmiana sposobu
finansowania szkolnictwa wyßszego, myÈlimy, ße �atwiejsze b�dzie – nasze trzecie i chy-
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ba najlepsze rozwijzanie – dopuszczenie do parametryzacji jednostek innych niß podsta-
wowe jednostki organizacyjne – jednostek mniejszych, ale jednorodnych – przy nie-
zmienionym systemie finansowania uczelni. Takie rozwijzanie wymaga jednak wyrar-
nego okreÈlenia warunków brzegowych umoßliwiajjcych parametryzacj� jednostki nau-
kowej, bowiem w skrajnym przypadku proces ten przemieni�by si� w parametryzacj�
kilkunastu tysi�cy kilkuosobowych katedr. Niebezpiecze¦stwem obu tych rozwijza¦,
b-c, jest potencjalna fragmentacja oraz atomizacja uczelni, która w dobie intensywnego
rozwoju bada¦ interdyscyplinarnych moße doprowadzio do marginalizacji polskich zes-
po�ów badawczych, które ugrz�znj w wjskim gorsecie w�asnych dyscyplin. Innymi s�o-
wy, jeßeli chcemy poznao faktycznj kondycj� naukowj danej jednostki (wydzia�u,
instytutu itp.), to musimy wpierw zdefiniowao termin: „jednostka naukowa”. Niestety,
aktualna ustawa o finansowaniu nauki wcale nam w tym nie b�dzie pomocna – zw�aszcza
gdy zaczniemy przygljdao si� wydzia�om uczelnianym (bo z nimi najwi�kszy k�opot).
Odes�anie do statutów uczelni nie rozwijzuje problemu (patrz k�opoty z ustaleniem
GWO w aktualnej ocenie jednostek). Naszym zdaniem konieczne b�dzie rozbicie sk�a-
dankowych wydzia�ów i zejÈcie na nißszy poziom organizacji, wewnjtrz tych wydzia�ów.
Niech, przyk�adowo, psychologia b�dzie bezpoÈrednio porównywana z psychologij,
socjologia z socjologij, a polonistka z polonistykj. Nowe zdefiniowanie jednostki nau-
kowej jako takiej, która jest jednorodna pod wzgl�dem reprezentowanej dziedziny, sub-
dziedziny czy dyscypliny naukowej uwaßamy za punkt wyjÈcia przysz�ej (2017 r.) para-
metryzacji. Bez tego podstawowego zabiegu dalsze korekty b�dj mia�y charakter
jedynie kosmetyczny. Jako pracownicy instytutów socjologii i psychologii (a „nasze”
wydzia�y majj charakter sk�adankowy) chcielibyÈmy wiedzieo, jak nasze instytuty sytu-
ujj si� na tle pozosta�ych instytutów w kraju, a – co teß jest moßliwe do przeprowadze-
nia, gdy pomyÈlimy o naukach spo�ecznych – takße poza jego granicami. Nie interesujj
nas oceny hybrydowych wydzia�ów. One nie sj rzetelne i budzj zrozumia�e negatywne
emocje.

Odr�bnym ca�kowicie zagadnieniem jest w�jczenie w system oceny parametrycznej
jednostek o profilu artystycznym. Jest to odwieczny problem – juß od czasów KBN.
Jednostki artystyczne, przez swojj wyrarnj specyfik�, odstajj od regu� parametrycz-
nych. Wcijganie ich, na si��, w orbit� parametryzacjj i, przyk�adowo, znajdowanie artys-
tycznych odpowiedników publikacji naukowych umacnia jedynie karykaturalny obraz
owej „parametryzacji”. Nawiasem mówijc, KEJN nie jest Komitetem Ewaluacji Jednos-
tek Naukowych i Artystycznych: KEJNA. Naszym zdaniem jednostki te powinny byo
oceniane wedle ca�kowicie swoistych dla dzia�alnoÈci artystycznej regu�. T� ocen� nale-
ßa�oby powierzyo odr�bnej instytucji. Moße lokowanej w strukturach Ministerstwa Kul-
tury. Gdzie jak gdzie, ale w sferze sztuki jedynie ocena poprowadzona w systemie peer
review ma racj� bytu.



D. Antonowicz, J.M. Brzezi¦ski62

2.3. Nadawanie kategorii naukowych

Istotj procesu parametryzacji jest pomiar jakoÈci prowadzonych bada¦. Dope�nie-
niem procesu parametryzacji jest kategoryzacja jednostek naukowych, a wi�c pogrupo-
wanie jednostek ze wzgl�du na jakoÈo prowadzonych bada¦ i przypisanie tym grupom
odpowiedniej kategorii. Proces kategoryzacji – a wi�c grupowanie jednostek i nadawa-
nia im kategorii ma sens o tyle, o ile kategorie sj w miar� spójne i mogj byo traktowane
jako w miar� jednolite zbiory. Ustawa o finansowaniu nauki wprowadza trzy zasadnicze
kategorie A, B, C oraz kategorij dodatkowj A+, która jest przeznaczona dla jednostek
wybitnych spoÈród tych, które otrzyma�y kategori� A: „Minister w�aÈciwy do spraw
nauki okreÈli, w drodze rozporzjdzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania
Èrodków finansowych na cele okreÈlone w ust. 1, w tym: 1) kryteria i sposób oceny
wniosków o finansowanie utrzymania potencja�u badawczego jednostki naukowej dla
jednostek posiadajjcych kategori� A+, A, B lub C […]” (art. 19 ust. 7).

Wyniki parametryzacji 2013 zosta�y uzupe�nione o proces kategoryzacji, w wyniku
którego jednostki powsta�y de facto trzy (i pó�) kategorii. Podzia� ten jednak nie do ko¦-
ca odpowiada celom kategoryzacji, bowiem do kategorii B wesz�o aß 56,24% wszystkich
jednostek, przy czym w grupie NHS, aß 62% (w grupie NSTA nawet 70%). Gdy ponad
po�owa jednostek wciÈni�ta jest w jednj kategori�, rodzi si� pytanie o stopie¦ wew-
n�trznej róßnorodnoÈci tej kategorii, a on jest naprawd� spory. Otóß najlepszym
kryterium ilustrujjcym stopie¦ zróßnicowania w kategorii B jest GWO: HS1EK (jednost-
ki uczelniane w obszarze nauk ekonomicznych), w którym znajduje si� wydzia� uczelni
posiadajjcy wartoÈo Kryterium I (przy niewiele róßnijcych si� wartoÈciach w pozosta-
�ych trzech kryteriach) 14,11 oraz taki, który ma wartoÈo 33,94, czyli ponaddwukrotnie
wi�cej. Takich przyk�adów moßna by podao wi�cej, ale konkluzja jest ta sama – katego-
ria B jest zbyt dußa, zbyt pojemna i wewn�trznie niejednolita, aby mog�a zostao utrzy-
mana. Moßna nieco ßartobliwie powiedzieo, ße kategoria B to sj wszystkie te jednostki,
które nie by�y na tyle dobre, ßeby uzyskao kategori� A, ale równoczeÈnie nie by�y takie
s�abe, aby zas�ußyo na kategori� C. Dlatego nie b�dzie specjalnj przesadj gdyby katego-
rij B nazwao po prostu nic niemówijcymi etykietkami „Inne” „Pozosta�e” „Pomi�dzy”.

Naszym zdaniem jedynym sposobem na zmian� tego jest rozbicie kategorii B na
dwie subkategorie, które b�dzie moßna traktowao jako wspólnj ca�oÈo. Moßna powrócio
do starego podzia�u KBN na cztery kategorie (A, B, C, D), choo b�dzie wymaga�o to
zmiany ustawowej, a ta, jak wiadomo jest nie�atwym procesem. Wed�ug nas jest to
jednak na tyle waßne, ße ministerstwo winno podjjo starania, aby jak najszybciej to
przeprowadzio przez parlament. Wówczas najs�abszj kategorij by�aby kategoria D.
Gdyby jednak ustawowa zmiana okaza�aby si� zbyt trudna do przeprowadzenia, to moß-
na spróbowao zabiegu rozszerzenia istniejjcych regulacji poprzez wprowadzenie dwóch
subkategorii B-1 oraz B-2, które pozwala�aby odzwierciedlio ogromne zróßnicowanie
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jednostek w ramach obecnej kategorii. Naszym zdaniem rozdzielenie kategorii B na
dwie mniejsze kategorie jest zabiegiem koniecznym, bowiem kategorie A+, A, B oraz
C w dotychczasowej formule sj nie do utrzymania. 

I ostatni problem z tym zwijzany. ChcielibyÈmy powijzao uprawnienia do nadawania
stopni naukowych z moßliwoÈcij uzyskania przez jednostk� okreÈlonej kategorii
naukowej. Trzeba bowiem nie tylko przyznawao jednostkom punkty za posiadane
uprawnienia do nadawania stopni naukowych (w Kryterium II: 70 pkt za uprawnienia
habilitacyjne i 30 pkt za uprawnienia doktorskie), ale trzeba te uprawnienia mocniej
sprz�gnjo z moßliwoÈciami uzyskania przez danj jednostk� okreÈlonej, atrakcyjnej,
kategorii. Dla kategorii A+ i A tym progiem by�yby uprawnienia habilitacyjne, a dla
kategorii B-1 uprawnienia doktorskie.

Ten wniosek jest jakoÈ zgodny z duchem proponowanych zmian w ustawodawstwie
dotyczjcym uczelni wyßszych; mówi si� w przed�oßonym przez MNiSzW projekcie o po-
dziale uczelni na akademickie i zawodowe. W uzasadnieniu projektu czytamy:

Nowa regulacja wprowadza zasad�, ße tylko ta podstawowa jednostka organi-
zacyjna uczelni, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora, b�dzie mog�a prowadzio kszta�cenie zarówno na kierunkach studiów
o profilu praktycznym, jak i na kierunkach o profilu ogólnoakademickim. Nato-
miast jednostka organizacyjna nieposiadajjca uprawnie¦ do nadawania stopnia
naukowego doktora b�dzie zobowijzana do prowadzenia kszta�cenia na kierun-
kach o profilu praktycznym. 

To zaÈ oznacza, ße powinna ona zatrudniao, jako w podstawowym miejscu pracy,
minimum 8 tzw. samodzielnych pracowników reprezentujjcych danj dziedzin� nauki,
a w tym 5 pracowników reprezentujjcych okreÈlonj dyscyplin� naukowj (w sensie
nadanym przez rozporzjdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyßszego z dnia 8 sierpnia
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych). W tym kontekÈcie mia�oby sens rozbicie kategorii B na: B-1 i B-2. Do
tej pierwszej, „przylegajjcej” bezpoÈrednio do kategorii A, mog�aby aspirowao jedynie
taka jednostka, która uzyska�aby kategori� B-1. Co wcale nie oznacza, ße otrzymywa�aby
ona, niejako automatycznie, t� kategori�. Nie. Aby jj uzyskao i tak musia�aby jeszcze
spe�niao inne kryteria. Uzyskanie uprawnie¦ doktorskich stanowi�oby zatem próg dla
kategorii B-1. Jednostka bez uprawnie¦ doktorskich mog�aby jedynie liczyo na zaliczenie
jej do kategorii B-2. Kategoria B-1 by�aby swoistym „przedsionkiem” kategorii A. Z kolei
analogicznym progiem dla kategorii A by�oby uzyskanie przez jednostk� uprawnie¦
habilitacyjnych w reprezentowanej przez nij dziedzinie i dyscyplinie naukowej. DziÈ nie
wszystkie jednostki w GWO obejmujjcym nauki spo�eczne, którym przypisano katego-
ri� A, majj uprawnienia habilitacyjne. Kilka z nich ma takie uprawnienia tylko w cz�Èci
reprezentowanych przez nie dyscyplin naukowych. Nawiasem mówijc, to jeszcze jeden
argument za rozbiciem sk�adankowych wydzia�ów. Taki niezbyt doskona�y, sk�adankowy
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wydzia� mia�by w swoim sk�adzie jednostki o zróßnicowanych kategoriach. Taka teß kate-
goryzacja trafniej oddawa�aby rzeczywistj pozycj� naukowj jednostek wchodzjcych
w sk�ad zróßnicowanego dyscyplinowo wydzia�u. Nie wprowadza�aby teß w b�jd, suge-
rujjc (a tak jest teraz), ße jest ona w ca�oÈci kategorii A czy A+.

3. Jednostki referencyjne

3.1. Czy porównywao parami, czy tylko z jednostkami referencyjnymi? 

Najwi�kszj zmianj, jakj wprowadzi�a parametryzacja 2013, dotyczy wprowadzenia
metody porównania parami, o której wielkich zaletach i pewnych wadach pisali juß jej
autorzy/promotorzy Hryniewicz i Kistryn (2012). Na pewno metoda spowodowa�a doÈo
istotne problemy z percepcjj oceny parametrycznej, bowiem odchodzi�a od ugrunto-
wanych w tej mierze sposobów jej prowadzenia. Dotychczas funkcjonowa� prosty sposób
dokonywania oceny parametrycznej poprzez sumowanie poszczególnych kryteriów,
którym przypisano okreÈlone wagi. Niewjtpliwj tego zaletj by�a prostota i transparent-
noÈo, bowiem niemal kaßdy móg� sobie obliczyo wynik w�asnej jednostki i umiejscowio
jj w rankingowym szeregu. Ogromnj wadj tego systemu by�o to, ße jedno kryterium
(kryterium dla ca�oÈci ma�o istotne i nawet o niskiej wadze) mog�o zdecydowao o wyso-
kiej pozycji danej jednostki. W efekcie jednostki nieposiadajjce ßadnych uprawnie¦ i bez
wybitnych publikacji uzyskiwa�y najwyßszj kategori� naukowj. Takie wyniki ogromnie
bulwersowa�y Èrodowisko naukowe, podwaßajjc wiarygodnoÈo oceny parametrycznej.

Nowa formu�a – porównanie parami z relacjj przewyßszenia – okaza�a si� byo nie�at-
wa w percepcji dla odbiorcy, nawet dla Èrodowiska naukowego, czyli osób najlepiej wy-
kszta�conych. Trzeba jednak zaznaczyo, ße jest ona sformu�owana j�zykiem matematyki,
który powinien byo zrozumia�y dla maturzystów, ale jej opanowanie wymaga poÈwi�-
cenia chwili czasu i odrobiny dobrej woli. Najwi�kszj jej zaletj jest ocenianie oddzielnie
kaßdego z czterech kryteriów, które naszym zdaniem sprawdzi�o si�. Uwaßamy, ße nie
ma powodów, aby w kolejnej parametryzacji (2017) wracao do wczeÈniejszej formu�y,
ale warto rozwaßyo pomys� uproszczenia formu�y porównania parami i ograniczyo jj do
porównania wy�jcznie z jednostkj referencyjnj. W ten sposób – nie tracjc nic ze swego
najwi�kszego atutu, jakim jest oddzielne traktowanie kaßdego z tych kryteriów – zna-
czjco moßna uproÈcio procedur�, uczynio jj bardziej transparentnj, zwi�kszajjc tym
samym jej Èrodowiskowe zrozumienie. Na pewno wp�ynie to na legitymizacj� procesu
parametryzacji, który bez Èrodowiskowego zaufania traci wszelki sens. W naszym prze-
konaniu jest to merytorycznie uzasadniony kompromis. 

3.2. Wyznaczanie jednostek referencyjnych

Niezaleßnie od tego, czy parametryzacja 2017 b�dzie opiera�a si� na porównaniu
parami wszystkich jednostek naukowych ze wszystkimi, czy teß wy�jcznie z jednostkami
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referencyjnymi, to kluczowym dla ca�ego procesu jest sposób wyznaczania tych ostat-
nich. Do wyznaczania wartoÈci jednostek referencyjnych w parametryzacji 2013 zas-
tosowano doÈo skomplikowany algorytm (nieco modyfikowany dla róßnych grup nauk),
który szcz�Èliwie uda�o si� wypracowao jeszcze przed zako¦czeniem procesu weryfikacji
zawartoÈci ankiet jednostek naukowych. Mimo to sposób ich wyznaczania wzbudzi�
sporj podejrzliwoÈo, wynikajjcj z braku transparentnoÈci, a niekiedy wr�cz atmosfery
konspiracyjnej tajemniczoÈci. Trzeba jednak przyznao, ße okolicznoÈci wyznaczania
wartoÈci jednostek referencyjnych by�y obiektywnie trudne, a samo zadanie okaza�o si�
doÈo ambitnym wyzwaniem. Dotyczy to zw�aszcza Kryterium I, bowiem w okresie pod-
legajjcym ocenie parametrycznej radykalnie zmienia�a si� punktacja za publikacje
w czasopismach spoza JCR oraz za monografie, a takße dokonano doÈo znaczjcego po-
szerzenia definicji monografii. Innymi s�owy, bazujjc na danych z parametryzacji 2009
trudne i ryzykowne by�o wskazywanie wartoÈci jednostki referencyjnej w najwaß-
niejszym, Kryterium I – kryterium publikacyjnym. Istnia�a spora obawa, ße ustalanie
„w ciemno” wartoÈci Kryterium I dla jednostek referencyjnych moße spowodowao, ße
zbyt dußa liczba jednostek znajdzie si� ostatecznie w kategorii A lub C, co nakazywa�oby
skorygowao wartoÈci, a to z kolei rozpocz��oby fal� spekulacji, podejrze¦ o manipulacj�
kryteriami aby osijgnjo okreÈlone wyniki. 

TrudnoÈci, jakie napotka� KEJN z wyznaczaniem wartoÈci jednostek referencyjnych,
w rzeczywistoÈci wijßj si� ze znacznie bardziej ogólnymi pytaniami o sposób i czas ich
wyznaczenia. Rozporzjdzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii nau-
kowej jednostkom naukowym (z 12 lipca 2012) doÈo enigmatycznie odnosi si� do spo-
sobu wyznaczania jednostki referencyjnej w sposób nast�pujjcy, w § 17: 

„[...] w�aÈciwa komisja Komitetu proponuje dla kaßdej GWO po jednej jednostce
referencyjnej dla kategorii naukowych A i B. Jednostka referencyjna jest mo-
delowj jednostkj naukowj, scharakteryzowanj przez wartoÈci ocen ustalone za
kaßde z kryteriów kompleksowej oceny. 

Pozwala to na dowolnj interpretacj�, pozostawiajjc – naszym zdaniem bardzo trafnie
– KEJN dußj swobod� w tym zakresie. Sam problem wyznaczania jednostki referencyj-
nej ma fundamentalny charakter, a jego istota sprowadza si� do tego, czy wartoÈci jed-
nostek referencyjnych wyznaczao ekspercko w oparciu o to, jak powinien wygljdao pro-
fil jednostki, która legitymuje si� kategorij A czy B, czy moße w oparciu o charakter roz-
k�adu jednostek w ramach kaßdego z GWO osobno. W pierwszym przypadku moßna pró-
bowao wyobrazio sobie, co powinien robio przeci�tny pracownik akademicki w jednostce
z kategorii A i B , jaka powinna byo liczba publikacji, wartoÈo zdobytych grantów itd.
Innymi s�owy, stworzyo minimalne kryteria, jakie powinny spe�niao jednostki z kategorij
A oraz jednostki z kategorij B. W drugim przypadku moßna odnieÈo si� do wartoÈci
uzyskanych przez jednostki w poszczególnych kryteriach, a zw�aszcza w Kryterium I.
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Punktem odniesienia sj wówczas nie tyle nasze wyobraßenia o tym, ile powinno si�
Èrednio publikowao w jednostkach w kategoriach A, B i C, ale to, jak ich dorobek publi-
kacyjny ma si� do dorobku najlepszych w danym GWO. W przypadku kategorii A moße
to byo na przyk�ad 85% wartoÈci mediany/Èredniej w pierwszym kwartylu jednostek
w danej GWO (albo w ca�ej grupie nauk). 

Oba sposoby wyznaczania jednostki referencyjnej obarczone sj podobnymi wadami.
Istnieje zawsze moßliwoÈo, ße tak wyznaczane wartoÈci mogj rozminjo si� z rzeczywis-
toÈcij, co b�dzie katastrofalne w skutkach. Moße si� okazao, ße jednostki opublikowa�y
znacznie mniej lub znacznie wi�cej, niß si� spodziewano i wówczas wi�kszoÈo jednostek
znajdzie si� kategorii A lub C. Drugi sposób wyznaczania jednostek referencyjnych –
w przypadku bardzo jednolitej GWO – moße równieß spowodowao, ße niemal wszyscy
trafij do jednej kategorii. 

Jest wreszcie trzeci sposób wyznaczania jednostek referencyjnych w formie ex post,
która polega na tym, ße patrzjc na Èlepe dane (wyniki jednostek bez znajomoÈci ich
nazw), moßna odcinao punkty referencyjne na podstawie analizy rozk�adu zmiennych,
biorjc równieß pod uwag�, jakie jest wyobraßenie Ministerstwa/KEJN-u o tym, ile jed-
nostek powinno znajdowao si� w poszczególnych kategoriach. Naszym zdaniem – w ideal-
nym Èwiecie – najlepsze jest rozwijzanie numer trzy, ale biorjc pod uwag� pewnj Èro-
dowiskowj nieufnoÈo, to byo moße warto przyjjo metod� eksperckj i uczynio z tego
jasnj politycznj deklaracj�, ße w naukach spo�ecznych do otrzymania poszczególnych
kategorii naukowych konieczne jest uzyskanie okreÈlonej liczby punktów, które b�dj
odzwierciedla�y pewne wyobraßenie o tym, ile (minimum) powinien publikowao prze-
ci�tny pracownik tej jednostki, aby uzyskao kategorij naukowj A, B czy C. W pozos-
ta�ych kryteriach sposób wyznaczania wartoÈci referencyjnych (ekspercko) nie wydaje
si� budzio wi�kszych kontrowersji.  

3.3. Co z kategorij A+? 

W obecnej parametryzacji wprowadzono nowj kategori� A+, którj KEJN wyróßni�
– wedle nie do ko¦ca dla Èrodowiska dost�pnych kryteriów – jednostki o najwyßszej po-
zycji naukowej. Wedle zamys�u mia�y to byo nie tyle jednostki „najlepsze” w swoich
GWO, co jednostki „wybitne”. 

Kategoria A+ to wi�cej (przynajmniej w sensie psychologicznym), anißeli jedna kate-
goria wyßej nad kategori� A. Kategori� A+ tworzy elita naukowa. Moßna powiedzieo, ße
sj to jednostki kategorii A+ oraz pozosta�e jednostki w miar� precyzyjnie i transpa-
rentnie przypisane do kategorii: A, B i C. Minister NiSzW tak mówi�a o jednostkach z tej
ekskluzywnej kategorii:

Po raz pierwszy, wed�ug nowych zasad, uczeni ocenili potencja� jednostek nauko-
wych i wskazali najbardziej prestißowe, które uzyska�y kategori� „A +”.
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3 Por. www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html Pozyskano
11 listopada 2013 r. 
4 http://wyborcza.pl/1,75478,14704973,Najlepsze_i_najslabsze_jednostki_naukowe__Polska_
nauka. html#ixzz2gsl8VEEh Pozyskano 11 listopada 2013 r.

 – 37 wyróßnionych tj kategorij jednostek to elita, wizytówka polskiej nauki 
w kraju i na Èwiecie […]3

Dußo niepotrzebnego zamieszania wywo�a� artyku� w internetowym wydaniu opinio-
twórczej „Gazety Wyborczej” (opublikowano 1 pardziernika i uzupe�niono 2 pardzierni-
ka 2013 r.): „Najlepsze i najs�absze jednostki naukowe. Polska nauka musi si� poprawio
[RANKING]”4. Autor, nie do ko¦ca zorientowany w osobliwoÈciach tegorocznej parame-
tryzacji, dokona� nieuprawnionego porangowania jednostek z kategorii A+ przez wszyst-
kie GWO, które jest równie uzasadnione, co robienie rankingu zapachów. Ów ranking
nazwa�: „37 najlepszych polskich instytutów naukowych”. I w ten o to skrajnie niepro-
fesjonalny sposób Èrodowisko dowiedzia�o si�, ße np. Wydzia� Polonistyki UJ jest zna-
czjco lepszy od Wydzia�u Fizyki teß UJ. A Wydzia� TwórczoÈci, Interpretacji i Edukacji
Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie jest lepszy od Mi�dzynarodowego Insty-
tutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Kompletna bzdura. Przecieß – mówijc j�zy-
kiem sportowym – te jednostki grajj na zupe�nie róßnych boiskach i w róßnych dys-
cyplinach. Sensowne jest jedynie tworzenie jakichÈ rankingów w obr�bie tej samej
GWO (chociaß, jak to pokazaliÈmy, nie wszystkie GWO sj de facto jednorodne).

Owo zamieszanie nie wzi��o si� jednak „z powietrza”. Naszym zdaniem zawiod�a
akcja informacyjna i promocyjna zwijzana z publikowaniem wyników oceny parame-
trycznej, która w sytuacji wprowadzenia tylu nowych i na swój sposób rewolucyjnych
rozwijza¦ powinna byo znacznie lepsza. Dotyczy to zw�aszcza brak transparentnoÈci
przy wy�anianiu kategorii A+, która niestety – co zauwaßamy z wielkim ßalem – obraca
si� teraz przeciwko samej idei wyodr�bnienia owej specjalnej kategorii. Zgodnie z §18,
ust. 6 i 7 Rozporzjdzenia do kategorii A+ mogj kandydowao jedynie te jednostki, które
uprzednio spe�ni�y kryteria przynaleßnoÈci do kategorii A w – co trzeba wyrarnie pod-
kreÈlio! – danej GWO. I to jest czytelne. Jasne, ße zgodnie z nazwj kategorii (A+) inne
jednostki nie wchodzj w gr�. Ale nie wszystkie jednostki typu A mogj byo A+, zatem
trzeba by�o wprowadzio doÈo radykalne ograniczenia. I o nich mówij pkt 1-2, litery a-h
ust. 7. Dana jednostka moße byo przypisana do kategorii A+, gdy: 

1) znajduje si� wÈród 25% najwyßej ocenionych jednostek naukowych w danej GWO;
2) wyróßnia si� spoÈród jednostek naukowych jakoÈcij prowadzonych bada¦ nauko-

wych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, w szczególnoÈci w zakresie
nast�pujjcych parametrów:
a) Èredniej wartoÈci punktowej 25% najwyßej punktowanych publikacji w czasopis-
mach naukowych uwzgl�dnionych w kompleksowej ocenie,
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b) stosunku liczby cytowa¦ (wed�ug Web of Science) publikacji pracowników jed-
nostki naukowej uwzgl�dnionych przy okreÈleniu liczby N do wartoÈci N,
c) liczby projektów obejmujjcych badania naukowe lub prace rozwojowe realizowa-
nych w ramach programów ramowych lub innych programów Unii Europejskiej,
projektów badawczych European Research Council, projektów badawczych Organi-
zacji Traktatu Pó�nocnoatlantyckiego – North Atlantic Treaty Organization i Euro-
pejskiej Agencji Obrony – European Defence Agency, projektów National Science
Fundation oraz projektów Welcome Trust International Research Fellowship,
d) prestißowych nagród i wyróßnie¦ przyznanych przez instytucje krajowe lub zagra-
niczne,
e) cz�onkostwa we w�adzach zagranicznych lub mi�dzynarodowych towarzystw,
organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których cz�onkowie pochodzj
co najmniej z 10 pa¦stw,
f)  zajmowania przez pracownika jednostki naukowej stanowiska redaktora naczel-
nego czasopisma naukowego znajdujjcego si� w bazie European Reference Index
for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR),
g) cz�onkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych znajdujjcych si�
w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation
Reports (JCR),
h) najwaßniejszych osijgni�o jednostki naukowej dotyczjcych nauki, kultury i dzie-
dzictwa narodowego, rozwoju spo�ecznego i gospodarczego kraju lub zwi�kszenia
konkurencyjnoÈci i innowacyjnoÈci polskiej gospodarki.

Pojawiajj si� jednak wjtpliwoÈci. 
Pierwsza, to owe 25% najlepszych jednostek z danej GWO. Co zrobio, gdy GWO ma

tylko jednj jednostk�? A tak jest w przypadku GWO: HS2PR – Instytut Nauk Prawnych
(jednostka kategorii A), albo gdy sj to 3 jednostki i wszystkie kategorii A, jak w przypad-
ku GWO: HS2SP – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Psychologii PAN i Insty-
tut Studiów Politycznych PAN. W tym drugim przypadku zdecydowano, ße 25% od 3
jest…1 i przyznano kategori� A+ Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN. W GWO obejmu-
jjcym nauki prawne nie przyznano kategorii A+. To jeszcze jeden argument za tym, aby
GWO nie by�y zbyt ma�e. PoÈrednio jest to teß argument przeciwko tworzeniu GWO ze
wzgl�dów organizacyjno-strukturalnych, a nie wy�jcznie ze wzgl�dów na reprezentowa-
ne przez jednostki dziedziny czy dyscypliny naukowe.

Druga, przyznawanie kategorii A+ jednostkom de facto bardzo dyscyplinowo zróß-
nicowanym – wydzia�om hybrydowym, np. Wydzia�owi Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych Uniwersytetu Wroc�awskiego, którego jednostki podstawowe (g�ównie instytu-
ty) naleßj do róßnych GWO. Takie wydzia�y na ogó� obejmujj instytuty o róßnym pozio-
mie naukowym, ale kategoria, „wypadkowa”, przyznana jest ca�emu wydzia�owi. Naszym
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zdaniem trzeba by oddzielnie sprawdzio poziom cz�Èci sk�adowych takiego wydzia�u.
Zresztj ten postulat odnosimy takße do kategorii A – tylko nieco mniej prestißowej
(por. pkt 1).

Trzecia, nie wszystkie kryteria rozporzjdzenia: a-h dla kategorii A+ sj dost�pne dla
jednostek ze wszystkich GWO. Moßna odnieÈo wraßenie, ße §18, ust. 7 by� napisany pod
kjtem profilu aktywnoÈci naukowej jednostek, które w systemie anglosaskim okreÈla
si� mianem science. No bo – litera „b” – wskazuje si� na wskarnik cytowa¦ wg bazy:
Web of Science. Bo – litera „c” – uwzgl�dnia si� tylko realizowane projekty prowadzone
przez wybrane instytucje zagraniczne (nie uwzgl�dnia si� np. polskiego NCN). Bo nie
bierze si� pod uwag� wybitnych monografii. Te, w odróßnieniu artyku�ów publikowa-
nych w czasopismach, powstajj niekiedy przez kilka czy nawet wiele lat i stajj si� swois-
tymi pomnikami humanistyki i nauk spo�ecznych. Nie tracj na swojej wartoÈci naukowej
nawet przez wiele lat. Artyku�y w czasopismach naukowych, zw�aszcza w dyscyplinach
dynamicznie si� rozwijajjcych, szybko si� starzejj. Po dos�ownie kilku latach nabierajj
juß antykwarycznego nalotu. To, co opisano w literze „h”, jest na tyle ogólnikowe, ße
z powodzeniem mog�oby zastjpio pozosta�e litery tego paragrafu.

Naszym zdaniem w nast�pnej parametryzacji – o ile dojdzie si� do wniosku, ße nale-
ßy utrzymao t�, jak si� okazuje, doÈo kontrowersyjnj kategori� – naleßy: 

1) Jak najszybciej, a praktycznie jeden rok (z czterech lat) mamy juß za sobj, og�osio
kryteria operacyjne dla tej kategorii; jednak nie tak ogólnikowo i niepe�nie, jak to
zosta�o sformu�owane w §18 rozporzjdzenia. Poza kryteriami wspólnymi dla wszyst-
kich grup nauk, naleßy wyodr�bnio i uszczegó�owio kryteria swoiste dla poszczegól-
nych grup nauk. To, co waßne dla socjologów nie jest waßne dla fizyków.

2) Waßnym, wspólnym kryterium A+ powinny byo uprawnienia jednostki do nadawania
stopnia doktora habilitowanego w poszczególnych, reprezentowanych przez jednost-
k�, dyscyplinach naukowych.

3) Powinno si� okreÈlio liczb� jednostek A+ w poszczególnych grupach: NHS, NÝ,
NÇI, NSTA. Powinna ona byo bardzo wjska – rzeczywiÈcie elitarna.

4) Dokonania naukowe – co waßne dla grupy NHS – poddao nie tylko ocenie bibliomet-
rycznej, ale teß eksperckiej.

5) Jednostki zaliczone do kategorii A+ powinny mieo upubliczniony ca�y zestaw wartoÈ-
ci poszczególnych kryteriów, które charakteryzujj t� kategori�. To teß w imi� trans-
parentnoÈci.

4. Jak mierzyo sukces w naukach humanistycznych i spo�ecznych? 

4.1. Monografie czy artyku�y w czasopismach? W poszukiwaniu z�otego Èrodka

O potrzebie wyróßniania (niewyróßniania) monografii, w opozycji do artyku�ów loko-
wanych w czasopismach naukowych, oraz o potrzebie dowartoÈciowania publikacji wyda-



D. Antonowicz, J.M. Brzezi¦ski70

wanych w j�zyku polskim (versus publikacje og�aszane w j�zyku angielskim), najwi�cej
dyskutuje si� w grupie NHS. Ta dyskusja pokazuje, ße grupa NHS jest, tak naprawd�,
heterogeniczna. To nie jest – jak si� jj cz�sto postrzega – grupa podzielajjca te same
pogljdy jeÈli chodzi chociaßby o priorytety publikacyjne czy umi�dzynarodowienie doko-
na¦ naukowych. MyÈlimy, ße znacznie lepiej b�dzie – bo drogi tych dwóch podgrup b�-
dj si� rozjeßdßao – aby wyróßnio i oddzielio grup� nauk humanistycznych i grup� nauk
spo�ecznych. Przedstawiciele klasycznej humanistyki (zw�aszcza bardzo s�yszalny by�
g�os historyków i polonistów – takße w wypowiedziach przytaczanych przez media) opo-
wiadajj si� za znaczjcym dowartoÈciowaniem (wysoka, a naszym zdaniem, nazbyt
wysoka) monografii publikowanych w j�zyku polskim. Z kolei w grupie nauk spo�ecz-
nych bardziej s�yszalny jest g�os (zw�aszcza psychologów), aby zachowao znaczjce róß-
nice w punktacji kaßdej monografii wzgl�dem artyku�ów zamieszczanych w czasopis-
mach z listy JCR. Tak czy inaczej w grupie – jeszcze traktowanej jako ca�oÈo – trzeba
b�dzie si� z tym problemem zmierzyo. Spróbujmy zatem i my to uczynio.

Zajrzyjmy wpierw do tekstu rozporzjdzenia, które regulowa�o ocenianie tego
wszystkiego, co da�o si� podcijgnjo pod definicj� (bardzo rozcijgliwj i niedomkni�tj)
monografii. Idzie o §18.2, w którym opisano, co jest, a co nie jest „monografij”: 

[…] Monografie naukowe, w szczególnoÈci: edycje tekstów rród�owych, leksyko-
grafie, atlasy i mapy wieloaspektowe, t�umaczenia publikacji zagranicznych wraz
z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze
do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, s�owniki biograficzne i bi-
bliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanis-
tycznych i spo�ecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczoÈci artystycznej takße
opracowania naukowe zawierajjce spójne tematycznie referaty wyg�oszone na
konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza si� do osijgni�o naukowych
i twórczych jednostki naukowej, jeßeli spe�niajj �jcznie nast�pujjce warunki:
    1) stanowij spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
    2) zawierajj bibliografi� naukowj;
    3) posiadajj obj�toÈo co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
    4) sj opublikowane jako ksijßki lub odr�bne tomy;
    5) przedstawiajj okreÈlone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Do osijgni�o naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza si� monogra-
ficznych artyku�ów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podr�czników akade-
mickich, powieÈci, zbiorów poezji, zbiorów opowiada¦ i reportaßy, pami�tników i dzien-
ników oraz wznowie¦ monografii naukowych.

Jeßeli stosujemy metod� bibliometrycznj (a ta – poza Kryterium IV – by�a ußyta
przez KEJN), to nie jesteÈmy w stanie (nawet przy pomocy cz�onków zespo�u ewaluacji;
wszak nie sj oni specjalistami „od wszystkiego”) sprawdzio, czy podany przez kaßdj jed-
nostk� wykaz monografii odpowiada owym, wyßej zaznaczonym, pi�ciu warunkom.
Zw�aszcza warunki 3. i 5. sj ma�o realistyczne. Aby stwierdzio – o ile ktoÈ ma takj umie-
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j�tnoÈo – ße dana monografia jest o wymaganej obj�toÈci, naleßa�y jj zobaczyo. Aby zaÈ
wypowiadao si� na temat spe�nienia warunku 5. naleßa�oby: 1) zapoznao si� z recenzjami,
ale wczeÈniej trzeba by uznao je za sporzjdzone przez kompetentne osoby, 2) uznao w�as-
ne kompetencje, aby stwierdzio, ße ta konkretna monografia jest „oryginalna i twórcza”.

Zacznijmy od monografii. Nie sjdzimy, aby trzeba by�o przekonywao do tego, ße nie
kaßdy zbiór kartek (nawet zapisanych w j�zyku obcym) spi�tych ok�adkami (nawet bardzo
ozdobnymi) zas�uguje na miano monografii. Zacznijmy od kryterium najprostszego – od
obj�toÈci. DziÈ obowijzuje graniczna obj�toÈo 6 ark. wyd. To jednak zbyt ma�o. Naszym
zdaniem – a mówimy o grupie NHS – moßna oczekiwao, pod tj nazwj, opracowa¦ o
wi�kszej obj�toÈci, oko�o 15 ark. wydawniczych. Drugi z autorów by� Èwiadkiem rozmowy
prze�oßonego z jego pracownikiem, gdy sugerowa� mu, aby przedstawione „dzie�o”,
o znacznej obj�toÈci, rozbi� na dwie, gdyß zamiast 20 pkt przysporzy w ten prosty sposób
jednostce 40 pkt. Wi�ksza obj�toÈo b�dzie jakjÈ zaporj dla zbyt �atwych syntez intro-
ligatorskich. Drugj zaporj – i to bardzo skutecznj – moße byo ograniczona liczba „mono-
grafii”, którj jednostka moße przedstawio do oceny. Radykalne skrócenie listy zmusi
jednostk� do tego – jeßeli b�dzie mia�a z czego wybierao – aby przedstawia�a tylko te mo-
nografie, które sama uwaßa za wartoÈciowe. DziÈ moße ona przedstawio (por. §15.8):

[…] Liczba monografii naukowych uwzgl�dniana przy kompleksowej ocenie w gru-
pie nauk humanistycznych i spo�ecznych nie moße przekroczyo 40% wszystkich
publikacji uwzgl�dnianych przy kompleksowej ocenie, a w grupie nauk Ècis�ych
i inßynierskich oraz w grupie nauk o ßyciu – 10% tej liczby. 

Pami�tajmy, ße 40% obliczamy nie od N, ale od 3N ! Dla jednostki o N =100 oznacza to:
40% od 3 ×100, czyli aß 120 monografii za okres 4 lat. To bardzo dußo. Tak dußo, ße
doprowadzi�o do inflacji wartoÈci naukowej monografii. Czy wszystkie zas�ugujj na mia-
no monografii naukowej? I czy jest to moßliwe, ße jednostka moße wyczerpao limit? Tak,
jest to moßliwe. Znamy jednostki, które swojj pozycj� – ale w kategorii B – zbudowa�y
niewielkimi obj�toÈciowo ksijßkami, które (i te w j�z. polskim, i te w j�z. angielskim)
wydanymi przez w�asne wydawnictwo. Pytanie: Kto si�gnie po te ksijßki, zw�aszcza po
te wydane w j�z. angielskim? Czy aby nie marnujemy cennego papieru?

Widzimy trzy, uzupe�niajjce si� rozwijzania, aby wyjÈo z tego „makulaturowego”
kryzysu: 

Pierwsze, ograniczyo i to radykalnie liczb� monografii, które jednostka moße przed-
stawio do oceny. Naszym zdaniem wystarczy 0,5N.

Drugie, uznawao monografie w j�zyku innym, anißeli polski, gdy sj wydane poza
Polskj.

Trzecie, wprowadzio dwa poziomy „jakoÈciowe” monografii: te, wedle samoopisu
jednostki, które zas�ugujj na wyróßnienie i pozosta�e. Te pierwsze, „lepsze”, by�yby dwu-
czy trzykrotnie wyßej punktowane. Ich ocena by�aby przeprowadzona metodj peer re-
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5 O podejmowanych w Polsce próbach uporzjdkowania listy czasopism naukowych pisa� na �a-
mach „Forum Akademickiego” J. Wilkin (2013). 
Na temat PWW por. http://ekulczycki.pl/ warsztat_badacza/polski-wspolczynnik-wplywu/

view. Po prostu nie da si� uciec, w naszej grupie NHS, od tej metody przy ocenie mono-
grafii. Sama bibliometria jest w tym przypadku zawodna. Byo moße trzeba teß rozwaßyo
wprowadzenie wykazu wydawców gwarantujjcych wysoki poziom publikacji. Te „gor-
sze” zaÈ uzyskiwa�yby nißszj punktacj�, nißszj od dzisiaj zastosowanej – nie 20 (j�z.
polski) i 25 (j�z. podstawowy i kongresowy), ale – powiedzmy – 10 pkt (12 pkt). Idzie
o to, aby nie moßna by�o zbudowao „naukowej” pozycji jednostki samymi monografiami,
które – tak jak dziÈ – sj zbyt wysoko punktowane. 

JeÈli zaÈ idzie o punktacje czasopism, to nie widzimy potrzeby – poza znalezieniem
zast�pnika listy ERIH – dokonywania istotnych korekt. Gdy piszemy to opracowanie,
to nie sj znane jeszcze rezultaty pracy komisji prof. J. Wilkina, która przygotowuje nowj
polskj list� czasopism. Ta lista wch�onie takße list� ERIH. B�dzie ona takße, po raz
pierwszy, uwzgl�dnia�a Polski Wspó�czynnik Wp�ywu (PWW)5 polskich czasopism nauko-
wych. Nie wyprzedzajmy zatem faktów. Moßna do tego problemu wrócio, gdy znana
b�dzie nowa lista B. 

Nie moßemy jednak pozostao oboj�tni wobec jednego z fundamentów oceny para-
metrycznej – oceny czasopism. Nie chcemy wchodzio tutaj w kompetencje zespo�u prof.
Wilkina do spraw parametryzacji czasopism, dlatego nie b�dziemy tutaj omawiao zawi-
�oÈci parametryzacyjnych zwijzanych z czasopismami. Rozporzjdzenie W sprawie kryte-
riów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym w kilku miejscach
odnosi si� do publikowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyßszego list, ale rów-
nieß do list JCR Journal Citation Reports oraz ERIH (European Reference Index for Hu-
manities). Szczególnie pozycja tej pierwszej wydaje si� byo ogromnie waßna dla ca�ej
nauki (a zw�aszcza tej jej cz�Èci okreÈlanej mianem science), ale w naszym przekonaniu
nie powinna byo ona jedynym rród�em wiedzy o jakoÈci periodyków naukowych, dlatego
postulujemy, aby wzbogacio istniejjcy indeks czasopism o list� Scopus, publikowanj
przez Elseviera, która obejmuje znacznie wi�kszj liczb� tytu�ów. Uwaßamy za doÈo ryzy-
kowne, aby opierao kluczowe aspekty oceny parametrycznej na rankingu wp�ywu
prywatnej korporacji, której biznesowe cele mogj si� zmieniao i odbiegao od tego, co
chcemy osijgnjo, dokonujjc oceny parametrycznej. Oparcie si� na indeksach dwóch
niezaleßnych od siebie podmiotów poszerzy spektrum moßliwoÈci publikacyjnych dla
polskich naukowców (o czasopisma indeksowane w Scopusie, a nieindeksowane w JCR),
ale przede wszystkim uniezaleßni parametryzacj� od biznesowego modelu prywatnej
firmy, które celem jest maksymalizacja zysków, a nie dba�oÈo o rozwój nauki w takim
kraju jak Polska. 
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4.2. Podr�czniki akademickie

Kolejny problem – szczególnie dotkliwy dla grupy NHS – zwijzany jest z odrzuce-
niem, jako „osijgni�cia naukowego i twórczego”, podr�czników akademickich. Po pier-
wsze, spe�niajj one (nie mówimy o skryptach czy dydaktycznych materia�ach pomocni-
czych) – tak jak inne ksijßki kandydujjce do miana monografii naukowej – warunki: 2-4.
Powaßny podr�cznik akademicki w obszarze NHS (ale nie tylko, ße przywo�amy klasycz-
ne podr�czniki z grupy ÇI: Feynmana: Feynmana wyk�ady z fizyki, Landaua i Lifszyca:
Fizyka teoretyczna czy Fellera: Wst�p do rachunku prawdopodobie¦stwa – te ksijßki
nie znalaz�yby si� w dokonaniach danej jednostki, gdyby sztywno trzymao si� rozporzj-
dzenia!) znacznie trudniej napisao, anißeli sztampowj szeÈcioarkuszowj monografi�. Sj
uczeni z obszaru NHS, którzy przetrwali w zbiorowej pami�ci, przede wszystkim w�aÈ-
nie jako autorzy podr�czników akademickich. 

Inny przyk�ad, uznaje si�, na prawach monografii, „t�umaczenia publikacji zagra-
nicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym”. I od razy trzeba zadao pytanie: o jakiej
publikacji mowa? Kto ma moc decydowania o tym, ße jedno t�umaczenie jest godne
uznania, a inne nie? Odpowiedr, ße majj to uczynio cz�onkowie zespo�ów ewaluacji nie
jest trafna, gdyß, jak juß wyßej napisaliÈmy, nie sj oni ekspertami w kaßdej sprawie. DziÈ
decyduje o tym sama jednostka. OczywiÈcie moßna uzgodnio w gronie ekspertów, jakie
t�umaczenie pozycji zagranicznej akceptowao, a jakie nie. Problem jednak w tym, ße
takie kryteria uznawania t�umaczenia za osijgni�cie naukowe jednostka powinna poznao
przed wype�nianiem karty oceny, a nie dopiero w decyzji administracyjnej przyznajjcej
jej kategori�. I znowu prawo zadzia�a�o wstecz.

A jakie to „leksykony” czy „bibliografie” – kolejny przyk�ad – powinno si� akcepto-
wao jako dokonania naukowe jednostki? Kto b�dzie o tym decydowa� i na jakiej podsta-
wie – samoopisu dokonanego przez jednostk� czy zewn�trznego opisu? Pytania moßna
mnoßyo.

MyÈlimy, ße w tej tendencji pogodzenia interesów przedstawicieli poszczególnych
dyscyplin naukowych KEJN zgodzi� si� na za zbyt daleko posuni�te przeregulowanie.
Pierwsze, co zatem trzeba uczynio, to uproszczenie i uczynienie jednoznacznj definicji
„monografii” oraz metody oceny jej poziomu. Waßne jest teß wywaßenie oceny mono-
grafii wzgl�dem oceny artyku�ów naukowych. To trudne zadanie i nie wszyscy b�dj
podzielao jego rozwijzanie. Od czegoÈ jednak trzeba wyjÈo.

4.3. Publikacyjny rynek transferowy i podwójne afiliacje 

Parametryzacja 2013 po raz pierwszy mia�a tak silne wsparcie w postaci narz�dzi
informatycznych, które pomaga�y „wy�awiao” osijgni�cia naukowe sprawozdawane przez
pracowników/jednostki w wi�cej niß jednym miejscu. Przy okazji analizy zjawiska pod-
wójnej afiliacji kolejna edycja rozporzjdzania b�dzie musia�a si� zmierzyo z artyku�ami
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afiliowanymi w jednostce polskiej i zagranicznej. Obecne rozporzjdzenie z 13 lipca
2012 r. tego problemu nie rozwijzuje, a na pewno powinno to robio.

Sprawa jest trywialnie prosta i dotyczy faktu uznawania/nieuznawania artyku�ów afi-
liowanych przez zagranicznj i polskj instytucj�. Argumentem „za” jest wspieranie mo-
bilnoÈci, zwyczajowo osoby przebywajjce na staßach postdoktorskich stosujj podwójnj
afiliacj�: macierzystej uczelni oraz goszczjcej ich uczelni czy instytutu badawczego.
Zabranianie moßliwoÈci sprawozdawania takich osijgni�o mog�oby ograniczyo i tak
kulejjcj w polskiej nauce mobilnoÈo. Argumentem przeciwko jest niebezpiecze¦stwo
sztucznego do�jczania artyku�ów z podwójnymi afiliacjami w dwóch róßnych systematach
parametrycznych (np. polskim i czeskim, polskim i kanadyjskim) przez pracowników
jedynie formalnie zatrudnionych, ale realnie prowadzjcych badania zupe�nie gdzie in-
dziej. Mówijc wprost, zupe�nie niezwijzanych z polskj naukj. Takiego pracownika
moßna sztucznie zatrudnio na czjstk� etatu w zamian za to, ßeby do swoich tekstów do-
dawa� polskj afiliacj�. Z czasem – co nietrudno sobie wyobrazio – moße dojÈo do insty-
tucjonalizacji tego procederu i tworzenia afiliacyjnych spó�dzielni, w których ca�e zespo�y
badawcze b�dj si� wspiera�y, w ten pokr�tny sposób afiliujjc podwójnie swoje teksty.

Problem podwójnych afiliacji jest generalnie wi�kszym wyzwaniem parametrycznym
zwijzanym z przypisywaniem osijgni�o naukowych pracownikom nieb�djcym pracowni-
kami danej jednostki (chodzi zarówno o formalne zatrudnienie, jak i wspomniane wczeÈ-
niej zatrudnienie za pomocj „sztuczek” prawnych). Tak czy owak moßemy wskazao
poczjtki tworzenia si� publikacyjnego rynku transferowego zw�aszcza w obszarze mono-
grafii oraz artyku�ów naukowych, które nie posiadajj Ècis�ej afiliacji. Rozporzjdzenie
definiuje w § 15 ust 9: 

[…] ße liczba osijgni�o naukowych i twórczych nie moße przekroczyo 3N – 2N,
przy czy w punkcie wczeÈniej § 15 ust. 5. do osijgni�o naukowych lub twórczych
jednostki naukowej zalicza si� publikacje autorów nieuwzgl�dnionych przy
okreÈleniu liczby N, jeßeli wskazali t� jednostk� w afiliacji, z zastrzeßeniem, ße
liczba tych publikacji nie moße stanowio wi�cej niß 20% publikacji. 

Zapis ten mia� dopuÈcio moßliwoÈo uwzgl�dnienia dorobku naukowego przede wszyst-
kim doktorantów, którzy nie wchodzj do liczby N. Przepis ten otworzy� jednak furtk�
dla wymiany handlowej (to nie jest b�jd!), w której po stronie popytowej znajdujj si�
uczelnie gotowe nabyo nieafiliowane publikacje od kogokolwiek, kto zadeklaruje si�
pisemnie (post factum) je tam sprawozdao, a z drugiej strony niema�e jednak grono pra-
cowników akademickich (zw�aszcza w naukach humanistycznych), które oferuje nieafi-
liowany dorobek najcz�Èciej w postaci monografii. 

Naszym zdaniem moßliwe sj dwa rozwijzania. Pierwsze z nich ograniczy liczb� osijg-
ni�o afiliowanych przez pracowników spoza jednostki do 10%, przy czym rozszerzylibyÈmy
tj kategori� o publikacje podwójnie afiliowane (przez jednostk� polskj oraz zagranicznj),
które w obecnej parametryzacji dostarczy�y wielu k�opotów w procesie ewaluacji. 
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Drugim rozwijzaniem by�oby pozostawienie liczby osijgni�o sprawozdawanych
przez autorów niewchodzjcych do liczby N na poziomie 20%, ale ograniczenie osób mo-
gjcych sprawozdawao takie osijgni�cia do doktorantów, którzy w okresie parametry-
zacji mieli otwarty przewód doktorski w tej jednostce. 

Oba rozwijzania spowodujj ograniczenie publikacyjnego rynku transferowego do
absolutnego minimum, który nie b�dzie mia� wp�ywu na zniekszta�cenie wyników ca�ego
procesu ewaluacji.

5. Co powinno wp�ywao, a co nie powinno wp�ywao na ocen� parametrycznj?

5.1. Potencja� naukowy 

Trzeba zaczjo od tego, co kryje si� pod okreÈleniem: „potencja� naukowy”. Naszym
zdaniem oznacza to potencjalnj zdolnoÈo jednostki do skutecznego zachowania si�:
(1) na polu bada¦ naukowych (badania podstawowe i aplikacje wyników bada¦ nauko-
wych w sferze praktyki spo�ecznej) oraz (2) na polu kszta�cenia (i odnawiania) kadr nau-
kowych (przeprowadzanie przewodów awansowych: doktorskich, habilitacyjnych i profe-
sorskich). JeÈli chodzi o zdolnoÈo do prowadzenia bada¦ naukowych, to oznacza to,
naszym zdaniem, takße zdolnoÈo pracowników do pozyskiwania Èrodków w drodze kon-
kursów (grantów – mi�dzynarodowych i krajowych). Pozyskiwane w drodze konkurso-
wej – a polityka pa¦stwa zmierza do tego, aby by�y to jedyne Èrodki pozyskiwane przez
pracowników jednostki naukowej na finansowanie prowadzonych przez nich bada¦ –
Èrodki prowadzj ostatecznie do publikowania wyników bada¦ w wartoÈciowych artyku-
�ach i monografiach. Wykszta�cona w jednostce (w�asna i z innych jednostek, które nie
posiadajj stosownych uprawnie¦) kadra naukowa b�dzie powi�ksza�a dorobek naukowy
jednostki. I dlatego uwaßamy, ße naleßy uwzgl�dniao w ocenie parametrycznej jednostki
jej – rozumiany jak wyßej – potencja�.  

5.2 Jak oceniao granty? 

W zako¦czonej w br. parametryzacji oceniano takße aktywnoÈo grantowj jednostki
naukowej. Czyniono to na dwa sposoby. I efekty oceny lokowano albo w Kryterium III
(grupa: NHS i NSTA), albo w Kryterium II (grupa NÝ).

Pierwszy: uwzgl�dniano zdobyte przez kierownika grantu Èrodki finansowe w prze-
liczeniu na punkty. W przypisie 8 do Karty… podano list� 12 instytucji prowadzjcych
konkursy honorowane przez KEJN. Te Èrodki przeliczano na punkty: 2 pkt za kaßde 100
tys. z� pozyskane w post�powaniu przeprowadzonym poza Polskj i 1 pkt za kaßde 100
tys. z� pozyskane w post�powaniach krajowych. W Karcie… jednostki z grupy NHS
uzyskane z tego tytu�u punkty by�y dodawane – w ramach Kryterium III: Efekty mate-
rialne dzia�alnoÈci naukowej  (standaryzowanego!) – do punktów wskarnikujjcych Èrodki
finansowe zdobyte przez jednostk� ze „sprzedaßy wyników bada¦ naukowych lub prac
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rozwojowych” (1 pkt za kaßde 50 tys. z� – bez róßnicowania, czy by�y to Èrodki pozyska-
ne w kraju czy poza nim). Podobnie postjpiono w grupie NSTA. 

Drugi: podobnie jak wyßej, ale z tj róßnicj, ße pos�ugiwano si� bardziej skompliko-
wanj procedurj przeliczeniowj i uzyskane przez jednostk� punkty dodawano do punk-
tów wskarnikujjcych inne formy dzia�alnoÈci jednostki w ramach… Kryterium II: Po-
tencja� naukowy (niestandaryzowanego). Tak post�powano przy ocenie jednostek z gru-
py NÝ. W przypisie 4 do Karty… NÝ wymieniono t� samj co w Karcie… NHS list� 12
instytucji prowadzjcych konkursy. Dlaczego? Nawiasem mówijc, uwaßamy to rozwij-
zanie za trafniejsze. Wszak moßliwoÈci pozyskiwania grantów Èwiadczj w�aÈnie o poten-
cjale naukowym tkwijcym w pracownikach jednostki i dobrze ukierunkowanym.

Naszym zdaniem �jczenie Èrodków – w grupie NHS – z tych dwóch rróde�: „Projek-
ty krajowe lub zagraniczne” grantowego (Pkt III. 9 Karty…) i „Sprzedaßy wyników
bada¦ naukowych lub prac rozwojowych” (Pkt III. 9 Karty…) nie jest dla grupy NHS
dobrym rozwijzaniem. Przyk�adowo, dwie jednostki o identycznej punktacji w Kryte-
rium III mogj si� jednak zasadniczo róßnio. Pracownicy jednej z nich nie uzyskali ßadne-
go grantu, a wszystkie Èrodki pozyskali w ramach dzia�alnoÈci aplikacyjnej (ale nie
wprost naukowej, np. nie prowadzili, w ramach grantów, bada¦ podstawowych). Sumo-
wanie punktów nie dostarcza ßadnej informacji o tej waßnej formie aktywnoÈci nauko-
wej pracowników (i doktorantów!) jednostki. AktywnoÈo grantowa – ale nie przeliczana
na pienijdze – powinna byo uwzgl�dniona, podobnie jak to jest w grupie NÝ w Kryte-
rium II. Jeßeli moßliwe by�o enumeracyjne wyliczenie 12 instytucji grantowych, których
granty by�y honorowane przez KEJN, to moßna teß pokusio si� o rangowanie grantów
w zaleßnoÈci od rangi instytucji je przyznajjcej i rangi samego grantu. Zapewne wyßej na-
leßy oceniao granty Programów Ramowych UE, European Research Council  czy National
Science Foundation, a nißej granty polskiego: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego
Centrum Bada¦ i Rozwoju czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach NCN – tak
waßnego dla grupy NHS na polskiej mapie grantowej – inaczej trzeba oceniao prestißowe
granty MAESTRO czy HARMONIA, a inaczej granty dla m�odych badaczy (Èwiadczjce
o ich potencjale intelektualnym i, jak sjdzimy, b�djce dobrym prognostykiem przydat-
noÈci do pracy naukowej): PRELUDIUM. I jeszcze jedno. Dußa liczba pozyskanych gran-
tów nie jest równa ma�ej liczbie grantów, gdy jednak zredukujemy granty do pieni�dzy,
to moße okazao si�, ße tak w�aÈnie moße „wyjÈo”. Pracownik, który pozyska� wysoko
finansowany grant MAESTRO, b�dzie „równy”, na przyk�ad, kilku-kilkunastu pracowni-
kom z grantami OPUS. Z punktu widzenia instytucji bardziej rozwojowa sytuacja, to nie
ta z jednym pracownikiem pozyskujjcym grant MAESTRO, ale ta, z wieloma pracowni-
kami pozyskujjcymi granty OPUS, PRELUDIUM itp. Cieszjc si� – jako hipotetyczny
kierownik jednostki X – z jednego grantu MAESTRO, wola�bym jednak kilka czy kilka-
naÈcie grantów OPUS itp. Kwotowo wychodzi identycznie, ale jakoÈciowo nie.



Parametryzacja jednostek naukowych 77

Sprowadzenie wszystkiego do pieni�dzy jest nie do zaakceptowania. Nie moßna –
mimo ße taki program jest ostatnio modny, a i ministerstwo ch�tnie wspiera takie dzia-
�ania – zredukowao uniwersytetu do dochodowego przedsi�biorstwa. Nauka to przede
wszystkim badania podstawowe. Ich wyniki sj aplikowane. Wysoko oceniana jednostka
naukowa (nieprzypadkowo jest ona okreÈlana mianem: „naukowa”, a nie „przedsi�bior-
cza”) powinna skupiao badaczy zdolnych do pozyskiwania – przede wszystkim w ramach
bada¦ podstawowych – intratnych naukowo grantów. Waßne, ile osób zatrudnionych
w jednostce jest zdolnych do pozyskiwania grantów. Postulujemy zatem w�jczenie gran-
tów do Kryterium II – jak w grupie NÝ. Z tj jednak róßnicj, ße b�dj one oceniane nie
wedle wysokoÈci zebranych Èrodków finansowych.

Nawiasem mówijc, w grupie NHS Kryterium III („pieni�ßne”) nie korelowa�o z oce-
nj ostatecznj jednostki, ani z ocenj osijgni�o naukowych i twórczych (Kryterium I ).
Moßna si� o tym przekonao, studiujjc pomys�owj wizualizacj� dost�pnj na stronach
Internetu: http://glimmer.rstudio.com/sondaze/parametryzacja/.  

5.3. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i korzystanie z nich 

Takße i te punkty w Karcie… dla grupy NHS sj przeregulowane – i to mocno. Wcho-
dzj one do Kryterium II (Pkt 4-6) i prowadzj do przeszacowania lub niedoszacowania
oceny finalnej jednostki. Jest to konsekwencja braku standaryzacji tego kryterium. Kry-
terium II ma 15% udzia� w budowaniu ca�kowitej oceny jednostki. By�o ono pomyÈlane
jako „ochrona” dußych jednostek (wielosk�adankowe wydzia�y uczelni wyßszych) przed
�atwiejszym dost�pem do najwaßniejszego Kryterium I, jaki mia�y jednostki o ma�ym N
i dußej aktywnoÈci publikacyjnej w bardzo dobrych czasopismach (przede wszystkim
z listy JCR). Mówi� o tym przewodniczjcy KEJN, prof. M. Zabel (2013), w wywiadzie
udzielonym „Forum Akademickiemu”:

Wiemy teß z poprzedniej parametryzacji, ße takie podejÈcie do oceny dzia�alnoÈci
naukowej, gdy musimy wzijo pod uwag� liczb� pracowników jednostki i przeliczyo
publikacje na jednego pracownika, promuje jednostki ma�e, a jest mniej korzystne
dla wi�kszych. Trzeba by�o jakoÈ t� oczywistj dysproporcj� wyrównao. Dlatego
wprowadziliÈmy kryterium potencja�u naukowego. Wchodzj w to uprawnienia do
nadawania stopni i tytu�ów, liczba wypromowanych doktorów i przeprowadzonych
habilitacji oraz post�powa¦ o profesur� w ostatnich czterech latach. Tu z kolei
zyskujj jednostki wi�ksze. Nast�puje zatem wyrównanie szans dußych i ma�ych.

Korzystajjc z takiego podbicia punktacji za samo tylko posiadanie uprawnie¦ (no
bo trudno mówio o ich faktycznym „skonsumowaniu”, gdy wystarczy, aby przez cztery
lata jednostka raz tylko z nich skorzysta�a – por. przyp. 5 do Karty… (jednostki z grupy
NHS) dußy wydzia� uczelni ma szans� uzyskania dußej liczby punktów. Te najwi�ksze
w GWO-HS-SP mog�y zebrao 500 i wi�cej punktów. To nie przypadek, ße czo�ówka listy
w Kryterium II w grupie NHS obejmowa�a: Wydzia� Filozoficzny UJ (881 pkt), Wydzia�
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Nauk Spo�ecznych UAM (823 pkt), Wydzia� Nauk Spo�ecznych UÇl (801 pkt). Sj to
bowiem, poza tym, ße dwa pierwsze uzyska�y kategori� A, a trzeci kategori� B, typowe
wydzia�y hybrydowe. Naszym zdaniem posiadanie uprawnie¦ zosta�o zbyt wysoko oce-
nione. Jeden komplet (uprawnienia doktorskie i habilitacyjne), to aß 100 pkt. Homoge-
niczna dyscyplinowo jednostka (a takie sj instytuty i ma�e wydzia�y) musi si� wykazao
wyßszj punktacjj w Kryterium I od dußego sk�adankowego wydzia�u, który „cijgnie”
w gór� Kryterium II, o wk�adzie w ca�kowitj ocen� – przypomnijmy – aß 15%. 

Czy trzeba punktowao – i to jeszcze w sposób zróßnicowany (swój vs obcy pracow-
nik oraz kryterium wieku pracownika: m�odszy vs starszy) – przeprowadzone awanse
naukowe. Nadprodukcja, zw�aszcza doktorów (gdy jednostka prowadzi nawet kilka stu-
diów doktoranckich – zgodnie z profilem posiadanych uprawnie¦) wp�ywa na liczb�
punktów. Zatem nie poddawalibyÈmy odr�bnej ocenie kaßdego pojedynczego przypadku
skorzystania przez jednostk� z tych uprawnie¦, ale – jeßeli w ogóle – ograniczylibyÈmy
si� jedynie do punktowania doÈo szerokich kategorii obejmujjcych pewne liczby prze-
prowadzonych awansów – takße tych negatywnie ocenionych! – np. do 10 przewodów,
od 11 do 20 itp.). Wiemy, ße by�y i takie pomys�y, aby punktowao kaßdj sporzjdzonj
przez pracownika jednostki recenzj� wykonanj w przewodach awansowych: doktoraty,
habilitacje i profesury. JesteÈmy temu pomys�owi zdecydowanie przeciwni. 

Pkt 7 Karty…: Inne osijgni�cia Èwiadczjce o potencjale naukowym jednostki nauko-
wej (a moßna za nie dostao aß 50 pkt) jest teß przyk�adem przeregulowania. MyÈlimy,
ße jednostka naukowa powinna byo oceniana nie za to, ße jej pracownik „gdzieÈ” zasia-
da, ale za to, ße wyniki jego bada¦ sj publikowane w co najmniej dobrych czasopismach
naukowych i takich monografiach. Jeßeli jednak na „coÈ” z tak obszernej listy warto
zwrócio uwag�, to na wydawanie cenionego w Èwiecie i w kraju czasopisma naukowego
czy pe�nienie funkcji redaktora naczelnego cenionego czasopisma naukowego (wy�jcz-
nie z listy JCR i z najwyßszego przedzia�u punktowego listy B?). 

5.4. Z�udzenie, ße rozbudowana i drobiazgowa lista osijgni�o jednostki popra-
wia jakoÈo oceny 

W doÈo powszechnym przekonaniu przedstawicieli poszczególnych dyscyplin nau-
kowych, ße nie wspomnimy o subdyscyplinach obejmujjcych niekiedy bardzo niewielkj
grup� badaczy, im wi�cej „produktów” wermie si� pod uwag� przy ocenie parametrycz-
nej jednostki naukowej, tym bardziej b�dzie ona wnikliwa (czytaj: rzetelna i trafna).
Z w�asnych doÈwiadcze¦ wiemy, ße niekiedy przedstawiciele jakiejÈ niszowej dyscypliny
naukowej potrafili prowadzio zaßarte boje o to, aby nie tylko „coÈ” bardzo dla niej unika-
towe nie tylko uwzgl�dnio w parametryzacji, ale jeszcze wyjjtkowo wysoko ocenio.
Niestety decydentom – tu: KEJN-owi (i w ich zespole toczy�y si� takie „boje”; nie wszys-
cy zdali si� pami�tao, ße nie reprezentujj w KEJN swoich obszarów badawczych, ale
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znacznie, ale znacznie bardziej szerokj dziedzin� naukowj!) – zabrak�o determinacji
w ograniczaniu tego wszystkiego, co powinno podlegao punktacji. W efekcie parametry-
zacja jest obcijßona b��dem detalizacji oceny elementów aktywnoÈci naukowej jednostki
naukowej. 

Naszym zdaniem:
1) Niepotrzebnie prowadzono (to jeszcze spadek po KBN i RN) „j�zyk podstawowy”,

obok grupy j�zyków tzw. kongresowych (a nie tylko j�zyka angielskiego, co by�o
poddane doÈo powszechnie podzielanej, zw�aszcza w Èrodowisku humanistycznym,
krytyce). To moße jeszcze nie by�by problem do zmartwienia, gdyby tylko ußyt-
kownicy tego j�zyka znalerli si� w jednej GWO. Tak jednak nie jest, gdyß w sk�a-
dankowych wydzia�ach uczelnianych bywa�o, ße jednostki o profilu j�zykoznawczym
i literaturoznawczym znalaz�y si� obok jednostek o innych profilach dziedzinowych.
Ponadto, co nie by�o w pracach ewaluacyjnych uwzgl�dniane, przedstawiciele takich
dyscyplin, jak: pedagogika, historia, teologia upominali si� o to, aby wzorem jednos-
tek polonistycznych uznao, ße ich j�zykiem podstawowym jest w�aÈnie j�zyk polski,
a nie – przypadek pedagogiki – j�zyk angielski. Nawet, jak jednostka o profilu
polonistycznym znalaz�a si� w jednej grupie z innymi jednostkami filologicznymi,
to by�a ona na wyróßnionej pozycji. Dla jednostek z j�zykowo innych dyscyplin
filologicznych (np. hungarystyka czy japonistyka) juß publikacje w j�zyku polskim
nie sj wyróßnione wyßszj punktacjj. Natomiast jednostki polonistyczne nie tylko
majj wysoko punktowane wszystkie swoje publikacje w j�zyku polskim, ale takße
i w j�zykach kongresowych. To znaczne u�atwienie – zw�aszcza dla naukowo s�ab-
szej jednostki. Z drugiej strony dlaczego jakikolwiek artyku� czy rozdzia� w pracy
zbiorowej publikowany w jakimÈ „egzotycznym” j�zyku (bo jest to j�zyk podstawo-
wy) ma byo tak samo wysoko oceniany jak praca publikowana w j�zyku kongre-
sowym i, na dodatek, w prestißowym wydawnictwie? 

2) Uwaßamy za zbyteczne, a nawet spo�ecznie szkodliwe (zußywanie cennego pa-
pieru i pieni�dzy podatnika) uznawanie prac zbiorowych za „monografie wielo-
autorskie” (bywa, ße sj to zaledwie „syntezy introligatorskie”) mi�dzy ok�adkami
których znajduje si� kilkanaÈcie czy nawet kilkadziesijt najróßniejszych pomniej-
szych prac – o obj�toÈci minimalnej 0,5 arkusza wydawniczego (por. §8.4 rozpo-
rzjdzenia; a tak na marginesie, kto sprawdzi, czy rzeczywiÈcie jakiÈ rozdzia� ma
t� minimalnj obj�toÈo?) – a tym, co je, nie tak rzadko, �jczy, jest albo ho�d sk�ada-
ny uznanej postaci obchodzjcej „okrjg�j” rocznic� swoich urodzin, albo pok�osie
jakiejÈ konferencji, albo kaprys kogoÈ, kto chce zaistnieo swoim nazwiskiem na
ok�adce opas�ego tomu. 

3) Wiemy, ße przypis 2 do Karty kompleksowej oceny jednostki naukowej naleßjcej
do grupy nauk humanistycznych i spo�ecznych wyklucza artyku�y zamieszczone
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w „materia�ach konferencyjnych”, nie precyzujjc, co to oznacza, ale juß monografii
zbiorowej sporzjdzonej z materia�ów pokonferencyjnych nie wyklucza. W §8.2 czy-
tamy bowiem, ße jako monografie w grupie nauk humanistycznych i spo�ecznych
oraz w grupie nauk o sztuce i twórczoÈci artystycznej uznaje si�: 

4) „[…] opracowania naukowe zawierajjce spójne tematycznie referaty wyg�oszo-
ne na konferencji lub konferencjach naukowych, jeßeli spe�niajj �jcznie
nast�pujjce warunki: 1) stanowij spójne tematycznie, recenzowane opracowania nau-
kowe; 2) zawierajj bibliografi� naukowj; 3) posiadajj obj�toÈo co najmniej 6 arkuszy
wydawniczych; 4) sj opublikowane jako ksijßki lub odr�bne tomy; 5) przedstawiajj
okreÈlone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy” (podkr. nasze). 

5) To, co nastawia nas krytycznie wobec tej formy upowszechniania wartoÈciowych
naukowo prac, jest �atwoÈo ich publikowania. Nawet bardzo obszerny tom jest opi-
niowany (raczej przez osob� przychylnj przedsi�wzi�ciu) przez zaledwie jednego,
góra dwóch, recenzentów. Bez odwo�ania si� do oceny eksperckiej w systemie per
review nie moßna sprawdzio, czy dope�nione zosta�y warunki 1-4 cytowanego para-
grafu – zw�aszcza warunek: […] przedstawiajj okreÈlone zagadnienie w sposób orygi-
nalny i twórczy”! Naszym zdaniem zbyt �atwo powstajj takie wieloautorskie „mono-
grafie”. Nie sposób dziÈ policzyo, ile ich zalega na pó�kach w gabinetach rektorów,
dziekanów, dyrektorów i ile, w formie k�opotliwych darów, trafia „pod strzechy”.

6) Przyznawano punkty (róßnicujjc je) za nadawanie stopni i tytu�ów w obszarze (pi-
szemy o tym w pkt 4.2.2). Naszym zdaniem wysokie punktowanie samych upraw-
nie¦ juß nagradza takj jednostk�. 

7) Przyk�adem przeregulowania (zresztj i tak nieskutecznego) jest zapis §8.2 instru-
jjcy czytelnika, czym jest, albo nie jest, „monografia” (piszemy o tym w pkt 4.1).
Ußyte w nim sformu�owanie: „w szczególnoÈci” jest zawodne. Z kolei metoda enu-
meracyjna teß zawodzi, gdyß – przynajmniej tak uwaßamy – nie jesteÈmy wymienio
wszystkich szczegó�owych warunków, które powinno spe�niao to, co chcielibyÈmy
uznao za osijgni�cie naukowe. Zawsze moßna powiedzieo, ße opuszczono jakiÈ waß-
ny atrybut. Zatem powinno si� ograniczyo do dos�ownie kilku, dobrze zdefiniowa-
nych, „produktów” naukowych. 

Nie b�dziemy dalej „zn�cao si�” nad tekstem rozporzjdzenia. Mówijc krótko, nie
da si� sensownie i w pe�ni odpowiedzialnie pracowao na jego gruncie. Wniosek: trzeba
ca�j procedur� uznawania dokona¦ naukowych umieÈcio w rozsjdnych ramach proce-
duralnych. Dzisiaj jest ona zdecydowanie przeregulowana. Przez mnoßenie przepisów
i szczegó�owych pseudodefinicji nie poprawimy procedury. Przeciwnie, uczynimy jj
m�tnj i nieprowadzjcj do rzetelnych i trafnych rezultatów. 

Co zatem proponujemy? Proponujemy, aby opublikowane osijgni�cia naukowe jed-
nostki, które wchodzj w zakres Kryterium I, sprowadzio do (jak pisaliÈmy w pkt 4.1):
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(1) monografii naukowych i podr�czników akademickich, (2) artyku�ów zamieszczonych
w czasopismach z: (a) listy JCR i – co moße byo wprowadzone w miejsce listy ERIH,
która zako¦czy�a swój ßywot w Europie – (b) którejÈ ze Èwiatowych baz, obejmujjcych
teß czasopisma o profilu humanistycznym i spo�ecznym, np. SCOPUS; 

Czy to wystarczy? Byo moße nie wszyscy zainteresowani z grupy NHS si� z takim
radykalnym skróceniem listy osijgni�o naukowych jednostki zgodzj. Byo moße trzeba
jj, mimo wszystko, o „coÈ”, ale naprawd� bardzo waßnego (?), jeszcze uzupe�nio? Moßna
i trzeba o tym rozmawiao. Nie moßemy jednak, tak jak to mia�o miejsce w tej parametry-
zacji, rozdrabniao tej listy. Takie uszczegó�awianie wcale nie poprawia jakoÈci oceny.
Wr�cz przeciwnie – zamula jj.
  

6. Czy potrzebna jest ocena ekspercka, czy bibliometria –Kryterium IV

Stosunkowo najwi�cej kontrowersji wzbudzi�o Kryterium IV. Nie jest naszj rol� for-
mu�owanie ocen, ale posiadamy pewnj wiedz�, która pozwala dokonao ewaluacji czwar-
tego kryterium z punktu widzenia nie tylko ocenianych, ale równieß (poÈrednio) ocenia-
jjcych. 

Wprowadzenie Kryterium IV: „Pozosta�e Efekty Dzia�alnoÈci Naukowej”: „Nie wi�-
cej niß 10 najwaßniejszych osijgni�o o znaczeniu ogólnospo�ecznym lub gospodarczym
z dzia�alnoÈcij naukowj lub twórczj […]” by�o – obok idei porównania parami – najwi�k-
szj innowacjj w stosunku do poprzednich parametryzacji. Idea wprowadzenia „ele-
mentu jakoÈciowego” wzi��a si� z wielokrotnie manifestowanej przez Èrodowisko nauko-
we – zw�aszcza wywodzjce si� z nauk spo�ecznych oraz humanistycznych – niech�ci do
bibliometrycznego sposobu oceny dorobku publikacyjnego i koniecznoÈci wprowadzenia
elementu eksperckiego do oceny parametrycznej, który by�by swego rodzaju przeciw-
wagj (w rzeczywistoÈci jej uzupe�nieniem) dla oceny bibliometrycznej.

Ocena bibliometryczna w obszarze nauk spo�ecznych oraz humanistycznych nie
w pe�ni jest w stanie rozróßnio dzie�a wybitne od dobrych, a dobre od przeci�tnych,
zw�aszcza w polskim obszarze j�zykowym. Dotyczy to g�ównie monografii, dzie� monu-
mentalnych, efektów wieloletniej pracy zespo�ów badawczych, niestandardowych doko-
na¦ o fundamentalnym (choo trudnym do kwantyfikacji) znaczeniu dla kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Dlatego teß wprowadzono w Kryterium IV moßliwoÈo pochwalenia
si� przez jednostk� najbardziej wartoÈciowymi efektami pracy badawczej. 

Kontrowersje wokó� tego kryterium wijßj si� ze sposobem ich oceny oraz, co warto
podkreÈlio, kwestij Èrodowiskowego zaufania. Upraszczajjc nieco prowadzony spór
moßna wskazao dwa skrajne stanowiska w ocenie idei oceny peer review w ramach pa-
rametryzacji 2013. Pierwsze stanowisko mówijce o tym, ße wprowadzenie oceny okreÈ-
lanej popularnie jako peer review to forma przeforsowania kryterium „uznaniowego”,
„kapturowego sjdu” otwarcie dróg dla „klik”, „koterii” i „naukowych spó�dzielni”. Opie-
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ra si� ono na za�oßeniu, ße to, co nie jest mierzalne w postaci intersubiektywnych, twar-
dych, wymiernych wskarników, prowadzi do erozji systemu, bo czynnik ludzki jest u�om-
ny. Drugie stanowisko – które jest nam znacznie blißsze – opiera si� na wi�kszym zaufa-
niu do systemu „oceny eksperckiej”, dokonywanej przez dwóch niezaleßnych eks-
pertów, zwracajjc uwag�, ße nie wszystkie efekty dzia�alnoÈci naukowej moßna mierzyo
tj sama miarj. 

JesteÈmy zwolennikami utrzymania komponentu eksperckiego w ocenie para-
metrycznej 2017, ale stoimy na stanowisku, ße konieczna jest jej standaryzacja. W para-
metryzacji j 2013 Kryterium IV  by�o punktowane w skali od 0-100 punktów, przy czym
rozporzjdzenie zawiera�o pi�o punktów wskazujjcych, jakie elementy powinno si�
w szczególnoÈci brao pod uwag�. Nieszcz�Èliwie nie wszyscy poprawnie odczytali inten-
cje pomys�odawców jedni wpisujjc do kaßdego punktu swoje osijgni�cia, inni wpisujjc
tam dos�ownie wszystko, co znalerli we w�asnych komputerach od pikniku z przedszko-
lakami, przez jubileusz dziekana, aß po ukonstytuowanie si� rady wydzia�u. NiejasnoÈci
co do tego, co naleßy umieÈcio w tym punkcie, wynika�y po cz�Èci z braku wystarczajj-
cej informacji, wyobraßenia o tym, co naleßy ujjo w Kryterium IV.

DoÈwiadczenia parametryzacji 2013 pokaza�y, ße wskazywanie najwi�kszych osijg-
ni�o sprawi�o wiele problemów wype�niajjcym ankiety, podobnie zresztj pewne nie-
jednoznacznoÈci raportowali niektórzy ewaluatorzy, którzy choo potrafili ocenio osijg-
ni�cia jednostki, to jednak problemy sprawia�o im wyraßenie swoich ocen w formie
punktów w skali od 0-100. Dlatego naszym zdaniem w kolejnej parametryzacji koniecz-
ne jest przede wszystkim wprowadzenie pi�ciostopniowej skali [(a) wybitne w danej
dziedzinie; (b) bardzo dobre; (c) dobre (d) dostateczne; (e) s�abe] ocen przedstawianych
osijgni�o naukowych. B�dzie ona s�ußy�a ewaluatorom do klasyfikowania dorobku nau-
kowego zgodnie z ich ocenj. Kaßda kategoria zostanie opisana za pomocj krótkich
wskazówek (wskarników), tak by proces oceny dorobku, choo ekspercki, móg� byo
maksymalnie zestandaryzowany oraz intersubiektywny. 

Na koniec, warto, aby jednostki, które otrzyma�y oceny A+, ujawni�y dobrowolnie
osijgni�cia, które sprawozda�y w swoich ankietach, tak aby pozostali mogli podpatrzeo,
co w ich dziedzinach uznaje si� za wybitne osijgni�cia. W naszej opinii bowiem elitarny
status nie tylko powinien byo przedmiotem uznania, Èrodowiskowego prestißu, ale i wij-
ße si� ze szczególnym obowijzkiem wobec Èrodowiska polskiej nauki. W naszym prze-
konaniu takie dzia�anie powinno byo jednak inicjatywj oddolnj, a nie ministerialnym
nakazem narzuconym odgórnie. 

7. Wyzwania

Parametryzacja w 2017 r. b�dzie ponownie musia�a stawio czo�a dwóm przeciwstaw-
nym oczekiwaniom. Niestety, nie jest tak, ße rozwijzania na poziomie ogólnym, na po-
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6 Por. opublikowany w listopadzie br. artyku� prawnika, prof. Jana B�eszy¦skiego (2013) w pres-
tißowym „Pa¦stwie i Prawie”.

ziomie nauki po prostu, mogj uwzgl�dnio oczekiwania (ßeby nie napisao roszczenia)
przedstawicieli ca�ych dziedzin nauki czy, idjc jeszcze bardziej w g�jb, pojedynczych
dyscyplin. To bowiem, co „dobre” dla fizyki czy biologii niekoniecznie musi byo postrze-
gane jako tak samo dobre przez socjologów czy polonistów dla ich dyscyplin naukowych.
Zatem z jednej strony szuka si� rozwijza¦ uniwersalistycznych (spinajjcych róßne prze-
jawy aktywnoÈci naukowej: polonistów, teologów, psychologów, medyków, chemików,
informatyków czy matematyków), owego wspólnego mianownika dla nauki po prostu.
Stjd – co niech�tnie odnotowujj przedstawicieli NHS jako narzucanie wszystkim przez
przedstawicieli science ich naukometrycznego punktu widzenia – wprowadzenie do
wszystkich czterech Kart… listy filadelfijskiej obejmujjcej najlepsze Èwiatowe czaso-
pisma naukowe (ta nazwa si� upowszechni�a, mino ße dziÈ jest to lista komercyjna
Thomson-Reuters). Mocno zawyßona – wzgl�dem innych list – punktacja czasopism
z listy filadelfijskiej nie by�a dobrze przyj�ta przez przedstawicieli innych dyscyplin (spo-
za science)6. Z drugiej strony Èrodowisko NHS (zw�aszcza dyscypliny klasycznie huma-
nistyczne) domaga si� uwzgl�dnienia ich specyfiki. Naszym zdaniem, oczekiwania od
KEJN nowych uregulowa¦ – pisanych na kanwie doÈwiadcze¦ z tej parametryzacji – nie
musi oznaczao „topienia si�” w zb�dnych i wcale niepoprawiajjcych jakoÈci ewaluacji
szczegó�ach (o czym teß by� nasz artyku�). Szukajmy prostych rozwijza¦, ale szanujmy
osobliwoÈci dußych grup nauk. Pozwólmy zatem humanistom docenio monografie (co
nie oznacza, ße wszystko, co ma ok�adki jest od razu monografij), a przedstawicielom
nauk spo�ecznych, przyrodniczych, Ècis�ych, technicznych itp. artyku�y drukowane
w dobrych czasopismach o zasi�gu mi�dzynarodowym. I niekoniecznie musi to byo
„uÈwi�cona” lista filadelfijska. Prostota regu� nie musi oznaczao lekcewaßenia jednych
przez drugich. Niestety dziÈ przedstawiciele NHS majj takie poczucie krzywdy.

Publikujjc nasze refleksje na temat parametryzacji 2013, otwieramy tym samym
dyskusj� na temat parametryzacji 2017. W naszej opinii nie ma powodów do radykal-
nych zmian, potrzebne sj pewne ulepszenia czy udoskonalenia, które w niniejszym
tekÈcie przedstawiamy. Niezaleßnie od tego, potrzebna jest równieß jasna i czytelna
deklaracja ze strony Ministerstwa oraz KEJN-u dotyczjca zasad parametryzacji
2017, a im szybciej zostanj one og�oszone, tym lepiej to b�dzie przyj�te. Pewnym
grzechem dotychczasowych ocen parametrycznych by�o og�oszenie ich zasad nieja-
ko ex post. 

Niezaleßnie od tego, jak b�dzie wygljda�a ocena parametryczna, jakie b�dj wagi
poszczególnych kryteriów, to recepta na uzyskanie dobrej kategorii naukowej jest doÈo
uniwersalna. Naleßy motywowao wszystkich (!) pracowników do prowadzenia bada¦ nau-
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7 Tekst jest, po cz�Èci, efektem bada¦ D. Antonowicza nad polskim szkolnictwem wyßszym, które
prowadzi, uczestniczjc w programie MAESTRO, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
(DEC-2011/02/AHS6/00183). J. Brzezi¦ski w tym programie nie bierze udzia�u.

kowych i regularnego publikowania uzyskanych wyników w periodykach i wydawnict-
wach, które cieszj si� najwi�kszj estymj w Èwiecie nauki7. 
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The research evaluation in humanities and social sciences 2013
and the look into the future

The aim of the paper is evaluate the process of research evaluation (2013) within the field of
humanities and social sciences in Poland. it also aspires to provide suggestions and im-
provements for the next round in 2017. The paper is divided into five major sections. In the first
one we try to address the issue of ”research unit” bringing into the discussion and fundamental
question of what criteria should be met to in order to be evaluated. The problem of both very
small units and big and ‘hybrid’ departments will be explored in depth. The section number two
elaborates on various aspects of groups of common assessment while the section three refers
directly to categories that are distributed as the result of the evaluation. As the devil lies in
details, in the last two sections we develop our view on ”do or don’t” of the evaluation process
bringing a number of examples in order to illustrate ”down to the earth” solutions. The paper
ends with set of our political and practical recommendations for the next round of the evaluation
process. 
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