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Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pragnę w swym oświadczeniu zwrócić uwagę Pana Ministra na zbliżający się termin ewaluacji szkół wyż-

szych i możliwe problemy z niej wynikające. 

Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowym PAN w Łodzi i nauczycielem akademickim, a także sty-

pendystą Instytutu Maxa Plancka w Moguncji, zatem problemy związane z oceną jakości naukowej w dal-

szym ciągu bardzo mnie interesują. 

Otóż wraz z końcem 2021 r. wszystkie jednostki naukowe w Polsce zostaną poddane ewaluacji. Przy oce-

nie brane będą pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę nauko-

wą. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich będą 

zależeć uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota 

subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. 

W nadchodzącej ewaluacji będą brane pod uwagę 3 kryteria: kryterium I – poziom naukowy lub arty-

styczny prowadzonej działalności naukowej; kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwo-

jowych; kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Już 

teraz pracownicy naukowi wielu uczelni wyrażają pewne wątpliwości zarówno co do pierwszego, jak i trze-

ciego z wyżej wymienionych kryteriów. 

W przypadku pierwszego kryterium intencją ustawodawcy (cytując komentarze ze strony internetowej 

https:/lkonstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja) było to, aby: 

„ewaluacja była sprawiedliwsza i bardziej miarodajna. Do oceny nie będą zgłaszani, tak jak to było do tej 

pory, jedynie najlepsi (co siłą rzeczy fałszowało obraz danego wydziału). W nowym systemie wszyscy nau-

kowcy pracujący w ramach konkretnej dyscypliny będą musieli przedstawić swoje osiągnięcia do oceny”. 

Niestety obecny system tzw. slotów, zdaniem wielu, jest niemiarodajny i niesprawiedliwy. Zacznę od te-

go, że każdy z naukowców wchodzących w skład dyscypliny w danej jednostce naukowej otrzymał od mini-

sterstwa ograniczone miejsce (wirtualną przestrzeń, tzw. slot) na zdeponowanie swoich osiągnięć naukowych 

(w domyśle – monografii, rozdziałów w monografiach oraz publikacji). W dużym uproszczeniu, jeżeli ktoś 

byt zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym przez 1 rok kalendarzowy, to 

otrzymał 1 slot, a jeżeli był zatrudniony przez 2 lata – 2 sloty itd. Jeżeli dana osoba (naukowiec) opublikowa-

ła w danym roku kalendarzowym 1 publikację, której jest jedynym autorem, to taka publikacja wypełnia cały 

slot. Jeżeli w takiej publikacji było paru autorów, to każdy z nich taką publikacją wypełnia 1/2 swojego in-

dywidualnego slotu. Jeżeli było 3 współautorów, to każdy taką publikacją wypełnia 1/3 swojego slotu. Ana-

logicznie, im więcej autorów, tym dana publikacja w mniejszym stopniu przyczynia się do wypełnienia slotu. 

Zatem, w hipotetycznej sytuacji, jeżeli ktoś był zatrudniony w jednostce naukowej przez 4 lata, w pełnym 

wymiarze godzin, i opublikował w tym czasie 4 publikacje, w przypadku których jest jedynym autorem, to 

wypełnił 4 sloty. W tym przypadku sprawa jest prosta i nie budzi wątpliwości. Niestety, problem zaczyna się 

w sytuacji, gdy dany naukowiec miał do dyspozycji 4 sloty, ale był bardzo aktywny w okresie objętym ewa-

luacją i opublikował tyle prac, że wypełniły one np. 6 lub 8 slotów, a czasami nawet kilkanaście. Wielu sądzi-

ło (tak zresztą wynika z zapowiedzi ministerstwa), że w przypadku takich aktywnych naukowców, którzy 

mają wypełnionych po kilka lub kilkanaście slotów, będzie tak, że kiedy zgłoszą oni do ewaluacji wszystkie 

publikacje, ministerstwo – za pomocą algorytmu optymalizującego – wybierze do ewaluacji najkorzystniejsze 

(najbardziej wartościowe publikacje). Problem pojawia się w przypadku grup badawczych, których publika-

cje naukowe nie są jedno-, lecz wieloautorskie, i to bardzo dobrze, że takie są – efekt synergii jest w nich 

często bardzo widoczny. 

Można wyobrazić sobie aktywnego naukowca, który w okresie objętym ewaluacją opublikował 40 prac 

naukowych, w których jest jednym z wielu autorów i wypełnia tymi pracami, powiedzmy, 8 swoich slotów. 

Wszystkie te prace zgłosił do ministerstwa. Ministerstwo z tej puli 40 prac wybrało np. 20 najbardziej warto-

ściowych (które wypełniły 4 sloty naukowca), a reszty prac w ogóle nie uwzględniło. Zadziałał więc algo-

rytm optymalizujący i – teoretycznie – wszystko jest poprawnie, ale należy spojrzeć, co się dzieje z tymi nie-



uwzględnionymi pracami, w których są przecież inni współautorzy. Jeśli wziąć pod uwagę jedną taką pracę, 

w której współautorem był aktywny naukowiec oraz 3 innych asystentów, to trzeba zdać sobie sprawę, że 

praca ta nie będzie już liczona do dorobku aktywnego naukowca, ale do dorobku tych 3 pozostałych naukow-

ców (którzy są współautorami, a którzy nie mają jeszcze wypełnionych wszystkich swoich slotów), z tym że 

taką publikacją zapełnią nie 1/3, tylko 1/4 swojego slotu, ponieważ ten aktywny naukowiec swoją działalno-

ścią badawczą niejako skontaminował wszystkie pozostałe prace i zmniejszył dorobek pozostałych osób. 

W związku z tym uczelnie, wydziały czy instytuty, aby uniknąć takiego scenariusza, już na etapie zgła-

szania publikacji dla danych naukowców, będą tak żonglować ich przydziałem, aby (po wyletnieniu wszyst-

kich slotów u aktywnych naukowców) nie kontaminować pozostałych publikacji, czyli będą dokonywać cze-

goś w rodzaju superoptymalizacji. A przecież nie o to w tym wszystkim chodziło i chyba nie tym powinny 

zajmować się jednostki naukowe. 

Moim zdaniem sam system slotów nie jest zły, ale ministerstwo nie powinno umniejszać udziału naukow-

ców w sytuacjach, gdy w ich grupie badawczej jest aktywny i dobrze publikujący lider. Raczej powinni oni 

za to otrzymywać nagrodę. Jednak obecnie są zwyczajnie karani. Czyli pochwalamy przeciętność i byleja-

kość, a jednostki wybitne zmuszamy do tego, aby się nie wychylały. Czy to nam przypadkiem nie przypomi-

na czasów sprzed roku 1989? 

Zupełnie inną sprawą, o jakiej także mówi się w uczelniach, jest problem z kolei dopisywania mało ak-

tywnych naukowców do publikacji, w których nie mają swojego udziału badawczego albo ich udział jest 

niewielki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być bardzo różne, ale to inny temat na inne oświadczenie. 

Jeśli idzie o wspomniane na wstępie kryterium II, to jest ono moim zdaniem w pełni uznaniowe, a jego 

ocena nie jest sparametryzowana. Budzi to obawy, że jednostki naukowe mogą być oceniane według indywi-

dualnego i subiektywnego klucza. 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Pęcherz 


