
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Kazimierza Kleinę, Jadwigę Rotnicką i Edmunda Wittbrodta 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Nasze oświadczenie dotyczy listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, która jest okresowo aktualizowana. Dotychczasowe zasady punktacji często naruszają 

interesy autorów publikacji i godzą w ich „nabyte” prawa oraz morale, co działa na nich 

demotywująco. 

Autorzy składający swoje prace w wybranych czasopismach z listy ministerialnej nigdy nie mogą 

być pewni, że zostaną one uznane i ocenione zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami MNiSW. 

Wobec tego autor składający swój artykuł do punktowanego czasopisma, które w danym momencie 

figuruje na liście MNiSW, może jedynie liczyć na to, że czasopismo utrzyma swoją dotychczasową 

pozycję. Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że wybrane czasopismo utrzyma się na liście i że 

zachowana zostanie liczba przyznawanych punktów. Taka niepewność trwa dopóty, dopóki praca 

autora nie zostanie ostatecznie opublikowana. Zazwyczaj jest to proces długotrwały, trwający 

miesiące, a niekiedy lata. 

Należy również zauważyć, że autorzy, w podstawowym założeniu, są przede wszystkim badaczami 

i naukowcami. Wobec tego trudno oczekiwać od nich, aby przewidywali dalsze losy wybranych 

czasopism. Należy przyjąć, że przy wyborze kierują się oni zawsze najlepszymi intencjami i dobrą 

wolą oraz zaufaniem do MNiSW tworzącego listę punktowanych czasopism. 

Czy wobec tego racjonalniejszym rozwiązaniem nie byłoby uznanie daty złożenia artykułu do 

publikacji zamiast daty jego wydruku, a zarazem uwzględnienie okresu przejściowego służącego 

wprowadzeniu takiej zmiany? 

Taka korekta w zasadach tworzenia listy czasopism punktowanych byłaby gestem ogromnego 

wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla środowiska naukowców będących 

kapitałem społecznym polskich uczelni. 

Przykładem przywołanej sytuacji jest los czasopisma „International Journal of Arts and Sciences” 

(IJAS), które w roku 2012 znajdowało się w wykazie MNiSW na liście B (na pozycji nr 592), a za 

publikację w nim przyznawano 8 punktów. W lipcu 2013 r. czasopismo to zostało zdjęte z listy, 

wobec czego polscy autorzy, którzy złożyli swoje prace przed lipcem 2013 r. czy nawet w roku 2012, 

nie otrzymali przyznanych im wcześniej punktów. Warto przy tym zauważyć, że „International 

Journal of Arts and Sciences”(ISSN: 1944-6934) jest czasopismem podwójnie recenzowanym w 

systemie double-blind review process. Jest to system podwójnej ślepej recenzji polegający na 

recenzowaniu tekstu przez dwóch zewnętrznych recenzentów 

(http://www.internationaljournal.org/editorialboard.html). 

IJAS przyjmuje mniej niż 20% nadsyłanych prac. Wybiera najlepsze prace, artykuły, które są 

indeksowane w „ProQuest”, „Genamics”, Google Scholar, WorldCat, Ulrich’s serials directory, 

Cabell’s directories of „Educational Curriculum & Methods and Educational Psychology and 

Administration”, „Pol-On”, the Polish scholarly bibliography operated by the University of Warsaw. 
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