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Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Statut UŚ nakłada obowiązek 

przeprowadzania oceny okresowej, stąd dla pracowników Uczelni szczególnie istotne jest 

ustalenie jej kryteriów. 

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, uczestniczący w obradach rad poszczególnych 

dyscyplin, zapoznawali się z opinią (wraz z jej obszernym uzasadnieniem) przedłożonego 

projektu tych kryteriów. 

Okazało się, że zdecydowana większość rad instytutów krytykowała algorytmizację działań, 

która stała się podstawą strategii UŚ. Kwestionowano zwłaszcza zapisy projektu, które są 

trudne do realizacji i niemożliwe do zaakceptowania. Uznawano, że dokument ten wymaga 

gruntownej korekty, doprecyzowania, a nawet wręcz powinien zostać napisany od nowa. 

Podkreślano przy tym zgodnie, że wartość naukowa nie jest kwantyfikowalna, nie jest też 

tożsama z wartością ewaluacyjną. Ocena indywidualnych osiągnięć pracownika nie powinna i 

nie może być również utożsamiana z oceną dyscypliny lub podlegać niejasnym kryteriom 

pozamerytorycznym. Zwracano także uwagę na brak uwzględnienia specyfiki poszczególnych 

dziedzin nauki i sztuki (m.in. w kwestii podawania kolejności autorów), ponadto na 

dyskusyjny dwuletni okres ewaluacji. Dodatkowo podkreślano konieczność respektowania 

przez pracodawcę godności i podmiotowości każdego pracownika nauki. 

W tej sytuacji zwracają naszą uwagę zasady opracowania wersji projektu, która będzie 

opiniowana na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Badań Naukowych, szczególnie zaś to, 

czy i w jakim stopniu uwzględniono uwagi rad poszczególnych dyscyplin. Zastanawiamy się, 

czy w okresie dwuletnim przygotowanie monografii naukowej, wysoko punktowanych 

publikacji, złożenie projektu badawczego i rzetelne prowadzenie dydaktyki nie będzie raczej 

zagrożeniem dla jakości prowadzonych badań i poziomu nauczania niż szansą na rozwój i 

wzmocnienie pozycji Uczelni? Jednocześnie jesteśmy przekonani, że tylko zgodne, przez 

wszystkie strony możliwe do zaakceptowania, kryteria oceny okresowej przełożą się na 

realizację strategii naszej Uczelni.  
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Szanowny Panie Przewodniczący, 

Zapoznałem się z poprzednią, przedstawioną do oceny Rad Instytutów wersją kryteriów i 

faktycznie były one niemozliwe do zaakceptowania.  

Wiele istniejących tam zapisów było szkodliwych dla jakości nauki.  

Jestem w trakcie czytania obecnej, poprawionej wersji i ten dokument jest dużo lepszy i 

bardziej przemyślany. Niewiele zostało z wersji pierwotnej. Komisja pochyli sie nad 

kryteriami i zaproponuje zmiany, jeśli będzie to konieczne. 

Co do dwuletniego okresu ocennego, to zgadzam sie tu ze zdaniem Rektora 

Pietrzykowskiego, wypowiedzianym na ostatnim posiedzeniu senatu. Nikt nie pracuje 

skokowo. Praca naukowa to ciągły proces i to co robimy teraz, zaowocuje zapewne 

najwcześniej za rok, a być może za dwa lub trzy lata. Dlatego nie widzę większego 

zagrożenia w dwuletnim systemie ocennym (nota bene taki funkcjonował na byłym Wydziale 

Nauk o Ziemi przez lata). Najważniejsze są kryteria, które musza być realne i dostosowane do 

możliwości pracowników. 

  

Łącze pozdrowienia, 

Leszek Marynowski 

 


