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Wprowadzenie
• roli odgrywa ej przez zasopis a aukowe ie ależy
redukować wyłą z ie do fu k ji ewalua yj y h
• propo uje y podejś ie ałoś iowe, syste owe pozwalają e
ująć złożo ość ko tekstu, w jaki od ywa się iekiedy
nadmiernie fetyszyzowana ocena czasopism

• dodatkowo ak e tuje y tło history z e i ewolu yj y
harakter z ia w dłuższej perspektywie czasowej
•

o ależało y zro ić z o e ie fu k jo ują y
oceny czasopism?

• jaka wi a yć rola zasopis
naukowych?
•

w polski

w Pols e syste e

syste ie adań

zy krytyka o e ego sta u rze zy powi a prowadzić do
radykal y h z ia zy też ależy ra zej przyjąć ewolu yj ą
ko ep ję z ia ?

Funkcje czasopism naukowych w systemie
auki i szkol i twa wyższego
• funkcja aukotwór za czasopism: kreator dyskusji
aukowej, iejs e preze ta ji wy ików adań, krytyka
naukowa
• funkcja popularyzatorsko-promocyjna czasopism
• funkcja ewaluacyjna: rola czasopism w systemie
ewaluacji nauki
• inne funkcje czasopism naukowych
• syntetyczna ocena systemu czasopism naukowych w
Polsce

System ewaluacji nauki jako kontekst roli
peł io ej przez zasopis a
ożliwe modelowe rozwiąza ia w zakresie koncepcji
systemu ewaluacji nauki:
• system parametryczny – peł a kwantyfikacja
dorobku ocenianych
jednostek
naukowych,
arzędzia iloś iowe
• system ekspercki – ocena w przeważają ej mierze
azują a na arzędzia h jakoś iowy h
• systemy
mieszane
–
hybrydy
systemu
parametrycznego i eksperckiego
• system
uznaniowy,
woluntarystyczny,
dyskrecjonalny
azują y
na
kryteriach
pozamerytorycznych

System ewaluacji nauki jako kontekst roli
peł io ej przez zasopis a
• system parametryczny – peł a kwantyfikacja dorobku
ocenianych jednostek naukowych, arzędzia iloś iowe;
jed oz a z ość i przejrzystość?
• nie wszystko, co waż e, daje się z ierzyć oraz nie wszystko,
co daje się z ierzyć, jest waż e (w oryginalnej wersji:
„Czase jest tak, że to, co się liczy, nie da się poli zyć, a to,
co daje się poli zyć – nie liczy się” (Albert Einstein)
•
ożliwość wystawienia syntetycznej oceny i określe ia
miejsca w rankingu daje się łatwo wykorzystać w
finansowaniu
adań naukowych oraz przyznawaniu
upraw ień do nadawania stopni naukowych
• akłady – opracowanie koncepcji systemu, wsparcie
informatyczne, wysiłek organizacyjny, akłady czasu pracy
pra ow ików ocenianych jednostek

System ewaluacji nauki jako kontekst roli
peł io ej przez zasopis a
• system ekspercki – awiązuje do indywidualnej oceny
eksperckiej
posz zegól y h
osiąg ięć
naukowych
posz zegól y h jednostek naukowych, a w skali mikro –
posz zegól y h osiąg ięć naukowych, a także wy ików
indywidualnych pra ow ików nauki
• uwarunkowania
–
kompetentni
eksperci,
koszty,
„ iekorzyś i skali”
• zależ ość od elów, jakim ma służyć dany ekspercki system
oceny

System ewaluacji nauki jako kontekst roli
peł io ej przez zasopis a
• system mieszany – w rze zywistoś i mamy zazwyczaj do
czynienia z systemami ewaluacji, które róż ią się iędzy
so ą propor ją wykorzystania arzędzi parametrycznych i
eksperckich
• systemy mieszane dają ożliwość optymalizacji silnych i
sła y h stron syste ów „ zysty h”, ale im wię ej
przesu ię ia w kierunku systemu eksperckiego, tym wyższe
koszty
• mieszany charakter ma model obecnie o owiązują y, na
pewnym etapie oceny czasopism minister bowiem powołuje
ekspertów, którzy ają do speł ie ia waż ą rolę

System ewaluacji nauki jako kontekst roli
peł io ej przez zasopis a
• system uznaniowy – ta kategoria rzadko występuje w
oficjalnych zestawieniach syste ów ewaluacji
• system z elementami woluntaryzmu, elementami
dyskrecjonalnymi, istnieniem pły y h reguł oceny, które
ogą yć poddawane zmianom administracyjnym w
każdy momencie – rów ież ex post w stosunku do
ocenianego okresu
• ignorowanie ałkowite albo zęś iowe wy ików oceny
systemowej (parametrycznej, eksperckiej, mieszanej) –
podejmowanie arbitralnych decyzji w trybie przetargu z
wypaczeniem wy ików ewaluacji systemowej

Funkcja ewaluacyjna systemu oceny czasopism –
kryty z a a aliza o owiązują y h rozwiązań
Kilka waż y h cech procesu przygotowania wykazu czasopism, ogłoszo ego w 2019 r. oraz
jego ostatecznego kształtu:
• radykalne zwiększe ie liczby punktowanych czasopism, co wy ikało z przyję ia zasady, że
podstawą wykazu ma yć nie JCR, lecz rów ież baza Scopus, a także inne bazy
• pierwotnie przypisano czasopisma do posz zegól y h dyscyplin naukowych, z której to
zasady astęp ie jednak zrezygnowano
• rezygnacja z wykorzystania jednego współ zy ika wpływu oraz brak jednolitych reguł
tworzenia list czasopism przez 44 zespoły eksperckie doprowadziły do sytuacji, w której
czasopisma ależą e do kilku dyscyplin otrzy ywały iejed olitą wy e ę pu ktową, co z
punktu widzenia prawidłowego działa ia systemu ewaluacji yło nie do przyję ia
• Komisja Ewaluacji Nauki zapropo owała ostate z ą wartość pu ktową tych czasopism,
gdzie roz ież ość ocen ustalonych przez róż e zespoły dyscyplinowe yła bardzo duża, tj.
przekra zała dwa progi punktowe
• w przypadku zęś i czasopism (czasopisma z programu WCN i z ERIH+) wystąpiły
problemy z o e ą pu ktową wy ikają e z ierzetel oś i uzasad ień zespołów
dyscyplinowych, które wy agały interwencji Komisji Ewaluacji Nauki
• silna strona nowego wykazu – jest on obszerniejszy, bardziej zrów oważo y,
nieograniczony do języka angielskiego i iepodporządkowa y ślepo wskaź ikowi impact
factor. Sła ą stro ą jest natomiast niezrealizowany we wszystkich zasadnych przypadkach
postulat ustalenia dyscyplin wiodą y h, gdy roz ież ość punktacji wynosi dwa progi
• nierzadko występują y nieporozumieniem ze stosowaniem wykazu czasopism ają ego
służyć ocenie instytucjonalnej jednostek naukowych jest jego mechaniczne wykorzystanie
do oceny okresowej indywidualnych pra ow ików nauki

Funkcja ewaluacyjna systemu oceny czasopism –
kryty z a a aliza o owiązują y h rozwiązań
Kilka waż y h cech procesu przygotowania wykazu czasopism, ogłoszo ego w 2019 r. oraz
jego ostatecznego kształtu (c.d):
• wątpliwoś i od oś ie do „uz a ia fu k jo ują ej od ponad pół wieku w naukometrii
zasady dziedziczenia prestiżu” wydawnictwa lub czasopisma, wyrażają ej się tym, że
artykuł naukowy jest wart tyle, ile czasopismo, w który
jest opublikowany, a
monografia jest warta tyle, ile wydawnictwo ją wydają e (ocena systemowa a ocena
indywidualna)
• potrzeba świado ego powiąza ia listy czasopism z polityką aukową państwa wraz z
jednoczesnym uwzględ ie ie specyfiki róż y h dyscyplin
• Wilkin wskazuje szereg zjawisk o charakterze patologicznym, które są związa e z
wprowadzanym systemem ewaluacji działal oś i naukowej: nerwowa restrukturyzacja
zatrudnienia w jednostkach naukowych, komercjalizacja publikacji, stres i frustracja
wśród dużej zęś i pra ow ików naukowych, dominacja krótkookresowoś i w polskim
systemie funkcjonowania nauki, w tym w ocenie badaczy, iesta il ość finansowania,
punktoza
• o ocenie aktyw oś i naukowej w duży stopniu de ydują wyliczane parametry, co
za hę a do stosowania „sztu zek” związa y h z tzw. opty aliza ją. Niektóre uczelnie i
instytuty ie ało uwagi poświę ają przesu ię io pra ow ików na etaty dydaktyczne,
zmianom przyporządkowa ia dyscyplinowego, dopasowywaniu współautorów itp. z
yślą o tym, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty wyli zeń. W środowisku zęsto krytykuje
się administracyjne ograniczenie aktyw oś i najefektywniejszych pra ow ików i duże
ożliwoś i manipulacji doborem współautorów

Funkcja ewaluacyjna systemu oceny czasopism –
kryty z a a aliza o owiązują y h rozwiązań
Kilka waż y h cech procesu przygotowania wykazu czasopism, ogłoszo ego w 2019 r. oraz
jego ostatecznego kształtu (c.d):
• Wawak – przyjęty i opisany w rozporządze iu system ewaluacji działal oś i naukowej jest
zbyt skomplikowany, nadmiernie unaukowiony oraz po zęś i w iektóry h kwestiach:
uznaniowy, nietransparentny i nieprzejrzysty. Wszystko to czyni go iezrozu iały dla
większoś i aukow ów oraz pozostały h pra ow ików uczelni i i stytutów badawczych,
w tym głów ie zarządzają y h tymi podmiotami o jęty i ewalua ją
• trud oś i w prowadzeniu wspomnianych symulacji optymalizacyjnych są
wykorzystywane przez wiele firm komercyjnych, które oferują prace analityczne,
wskazują , jak „dopasować się” do konkurencji ewaluacyjnej. Sęk jednak w tym, że nie
z ają wy ików ałej dyscypliny, takie dopasowanie jest w zasadzie bardzo ograniczone.
Pomoc firm nie jest złe samym w sobie, ale oże dojść do sytuacji, w który h wygrają
nie lepsi, ale bardziej „dopasowa i”
• wskazane okoli z oś i
ogą przy zy ić się do niskiego stopnia zrozumienia
o wiązują y h reguł przez najbardziej zainteresowanych, czyli pra ow ików nauki, co
oże doprowadzić do ich ograniczonej identyfikacji z o owiązują y systemem, a to z
kolei wiąże się z ryzykiem osła ie ia jego funkcji motywacyjnej.
• zasadna jest wię konstatacja, że obecny system ewaluacji nie jest wolny od sła oś i, i to
zarów o tych, które oż a określić jako kardynalne o charakterze koncepcyjnym, jak i
tych, które zdają się ieć charakter bardziej techniczny. Autorzy wy hodzą z założe ia, że
tylko peł a i kompleksowa diagnoza tych iedo agań oże sta owić podstawę do
zaproponowania azują y h na rze zywistoś i rekomendacji na przyszłość.

Rekomendacje – radykalna zmiana czy usprawnienia?
•

•

•

krytyka prowadzona przez liczne środowiska akademickie rozwiązań przyjęty h przez
ustawodaw ę w ustawie 2.0 oraz rozporządze iu z 2019 r. rodzi pytanie o to, co ro ić
dalej. Alter atywę dla takiej koncepcji ogły y sta owić dwa rozwiąza ia. Pierwsze z
nich to przesu ię ie iężaru ewaluacji na o e ę eksper ką, a drugie to ewolucyjna
modyfikacja, doskonalenie i racjonalizacja obecnych rozwiązań
ocena ekspercka:
• włas e, eksperckie modele oceny czasopism naukowych w róż y h państwa h
• głów ą sła oś ią propozycji szerokiego wykorzystania oceny eksperckiej w ewaluacji
działal oś i naukowej są jej koszty oraz brak ekspertów
• krytyka działa ia doraź y h grup eksperckich do oceny czasopism – upolitycznienie
ewolucyjna naprawa sła oś i obecnego systemu:
• ranking czasopism nie tylko nie powinien działać z o ą wste z ą, ale powinien yć
stabilny i wiarygodny
• trafne jest oparcie tego rankingu na danych bibliometrycznych i na ocenie zespołów
eksperckich (system mieszany). Konieczne jednak jest doprecyzowanie zasady
zbierania danych, na podstawie który h powstaje lista czasopism. Sta il ość
rankingu zależy od permanentnej oceny czasopism naukowych, nie zaś periodycznej,
dokonywanej raz na jakiś czas. Konieczne jest zatem utworzenie trwały h zespołów,
które w sposó iągły doko ywały y oceny czasopism
• zasada dziedziczenia prestiżu
• włas y system polski uwzględ iają y aszą spe yfikę
• pożąda a liczba czasopism – zmniejszanie i za hęty

Nadmiar czasopism – co dalej?
• W wykazie czasopism z 2019 r. ujęto 30 676 czasopism. Analogiczny wykaz z 2017
r. o ej ował 19 014. Wzrost o 61%. Liczby te są efektem dąż oś i każdej jednostki
organizacyjnej do posiadania włas ego czasopisma. W efekcie powstaje iągle
wiele nowych czasopism, ałkowi ie nieznanych. Nie o e iają tego zjawiska
ależy stwierdzić, że nie sprzyja ono koncentracji adań oraz promowaniu efektów
badan naukowych.
• Co zatem z tym zjawiskiem zro ić? Naszym zdaniem iez ęd e jest
wprowadzenia e ha iz ów łą ze ia czasopism, nie zaś ich multiplikowania.
• Obecnie został rozpisany kolejny program „Rozwój czasopism naukowych”.
Program ten lub kolejny oże yć wykorzystany do ewolucyjnego wprowadzenia
i stru e tów pozwalają y h na podniesienie jakoś i czasopism naukowych przy
jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby. W ramach wspomnianego programu
Minister ógł y zapropo ować wydawcom czasopism bonus finansowy za
dobrowolne połą ze ie się przynajmniej dwó h czasopism. Dodatkowo
ustawodawca
ógł y zapropo ować wydawcom czasopism podniesienie
punktacji do wyższego poziomu za połą ze ie czasopism. Możliwość skorzystania z
obu o usów yła y otwarta tylko do czasopism, które już z ajdują się na liś ie
Ministerstwa oraz ają tę sa ą li z ę przyznanych pu któw przez ekspertów.
Podwyższo a punktacja ogła y o owiązywać przejś iowo, np. na okres dwó h
lat. Po tym okresie astępował y powrót do powszechnie przyjęty h zasad
punktacji.
14

Wnioski
• Po pierwsze, przeprowadzona analiza wykazała, że 30-letniego procesu ewolucji
czasopisma speł iają w systemie nauki i szkolnictwa wyższego liczne funkcje,
który h nie daje się ogra i zyć wyłą z ie do funkcji arzędzia służą ego do
ewaluacji osiąg ięć naukowych.
• Po drugie, obecny kształt funkcji ewaluacyjnej czasopism został ukształtowa y w
trakcie około 30-letniego procesu ewolucji systemu działa ia nauki i szkolnictwa
wyższego w Polsce, procesu zainicjowanego na po zątku lat dziewięćdziesiąty h
XX w., po rozpo zę iu kompleksowej transformacji modelu społe z ogospodarczego.
• Po trzecie, wydaje się, że iesz zą się w ramach przyjęty h rozwiązań
zapisanych w ustawie 2.0, uzasadnionym kierunkiem rozwoju przyjętej roli
czasopism jest stopniowe, ewolucyjne doskonalenie ich funkcji ewaluacyjnej –
wskazane sła e strony systemu ewaluacji nauki w ogól oś i i ewaluacji
czasopism w sz zegól oś i nie ają bowiem charakteru fundamentalnego i
stosunkowo niewielkim wysiłkie
ogą yć poddane procesowi racjonalizacji.
• Autorzy niniejszego opracowania przyjęli założe ie, aby prowadzone rozważa ia
ogra i zyć do zagad ień związa y h z czasopismami. W tym ko tekś ie oż a
o zywiś ie zapropo ować, by podo ą a alizę przeprowadzić także w
odniesieniu do monografii i wydawnictw, jako drugiego komponentu
składają ego się na poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działal oś i.

Dziękuje y za uwagę
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