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1. Rada

Wydziału

określenia

propozycji
Wyższego

Prawa i Administracji Uniwersytetu
rozporządzenia

w projekcie

z dnia 23 listopada 2018 r.

Jagiellońskiego

sprzeciwia

się

Ministra Nauki i Szkolnictwa

współczynnika kosztochłonności

prowadzenia

studiów na kierunku prawo oraz badań w zakresie nauk prawnych na poziomie 1, przy
znaczącym

jednoczesnym

badań

studiów i
obniżenie

(

oczekuje

wzroście

od uczelni

prowadzonych

kosztochłonności

prowadzenia
będzie

w innych dyscyplinach naukowych. Skutkiem tej decyzji

finansowania studiów i
się

współczynnika

badań,

badań

w zakresie nauk prawnych w sytuacji, gdy

zwiększenia jakości kształcenia

co nie jest

możliwe

oraz podniesienia poziomu

bez dodatkowych

środków

na ten cel

przeznaczonych z budżetu państwa. Brak jest jednocześnie uzasadnienia dla
różnicowania

współczynnika kosztochłonności

prawnych np.

badań

- w porównaniu do prowadzenia studiów i

nauk o polityce i

kosztochłonność

administracji,

prowadzenia studiów i
dla

badań

określono

których

na poziomie 1,5; dla nauki o komunikacji

w zakresie nauk

społecznej

w zakresie

współczynnik

i mediach - 1,5;

nauki o zarządzaniu i jakości - 2. Proponujemy, aby współczynnik kosztochłonności _
dla studiów oraz badań w zakresie nauk prawnych wynosił co najmniej 2.
2. Rada

Wydziału

podjęcie

Prawa i Administracji Uniwersytetu

natychmiastowych prac nad

Szkolnictwa

Wyższego

zmianą

Jagiellońskiego

rozporządzenia

z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie

zwraca

się

o

Ministra Nauki i

sporządzania

wykazów

wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów
określone

z konferencji

międzynarodowych

zasady tworzenia list wydawnictw naukowych i czasopism naukowych.

Publikacje wydawane przez wydawnictwa znajdujące
czasopismach znajdujących
podstawę

ustawy -

zostały

(Dz.U. poz. 2152), w którym

się

Prawo szkolnictwie
osiągnięć

w wykazie, jak i

na liście czasopism naukowych

oceny dyscyplin naukowych w procesie

indywidualnych

się

osób

wyższym

przyszłej

i nauce), ale

starających

się

ogłoszone

stanowić mają

w

nie tylko

ich ewaluacji (art. 265
także _ podstawę

oceny

o nadanie

stopnia

doktora

habilitowanego (art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo szkolnictwie

wyższym

i nauce) i

podstawę wszczęcia postępowania

o nadanie stopnia doktora (art. 186 ust. 1 pkt 3

ustawy- Prawo szkolnictwie wyższym i nauce).

W odniesieniu do kryteriów tworzenia listy wydawnictw naukowych
rozporządzenia

należy zauważyć, że

z dnia 7 listopada 2018 r.

albo na deklaracjach samych wydawców (np. § 2 pkt 1
możliwe

Komisję

do zweryfikowania przez

określonych

kryteria te

rozporządzenia),

Ewaluacji Nauki (w

w §2

opierają się

albo nie

są

szczególności

w

odniesieniu do wydawców zagranicznych), jak chociażby kryteria określone w § 2 pkt b
i lit. d. Stworzona na podstawie tak określonych kryteriów,

ogłoszona

18 stycznia 2019

r., lista wydawnictw ma w znacznym stopniu charakter przypadkowy,
zarówno niezwykle
szerzej nieznane.

prestiżowe,

Pominięto

obejmując

jak i znacznie mniej cenione wydawnictwa, a nawet

na niej wiele zagranicznych wydawnictw prawniczych o

uznanej marce (np. niemieckie wydawnictwa Nomos oraz C.F. Miiller, holenderskie

Eleven, belgijskie Intersentia). Ponadto, w części obejmującej najbardziej
wydawców (200-300 pkt)
zaś

anglosaskiej,

europejskie (które

znajdują się

z trudem

znaleźć

znajdują się

na

prawie

wyłącznie

można

ogół

na

wydawnictwa z

liście

w drugiej

prestiżowych

kręgu

kultury

renomowane wydawnictwa

części

listy wraz z niszowymi i

że

polska kultura prawna i

nieznanymi wydawnictwami polskimi). Z uwagi na to,

nauka prawa są blisko związane z prawem i prawoznawstwem pozostałych państw UE,
niedocenienie

prestiżowych

wydawnictw z tego

kręgu

kulturowego niemal

całkowicie

eliminuje wartość jakichkolwiek publikacji prawniczych w językach obcych. Zniechęca
to polskich autorów prac prawniczych do podejmowania trudu publikacji w

renomowanych wydawnictwach europejskich (skoro

są

one tak samo punktowane jak

nieznane wydawnictwa rodzime) i przeczy deklarowanemu przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa
na

liście

Wyższego

zamiarowi

umiędzynarodowienia

polskiej nauki.

wydawnictwom zostanie utrudnione prowadzenie

(niezależnie

od standardów publikowanych w nich

działalności

opracowań)

przekierowanie środków publicznych do wydawnictw znajdujących

ze

się

Pominiętym

wydawniczej
względu

na liście

bowiem wa_runkiem wydania publikacji jest dofinansowanie ze strony uczelni).
to

także

jakości

(często

Zakłóci

warunki wchodzenia na polski rynek wydawniczy nowych wydawnictw. O

publikacji

Komisję

na

decydować

powinna jej

treść,

a nie przypisana arbitralnie przez

Ewaluacji Nauki-na podstawie niejasnych i nieweryfikowalnych kryteriów-

pozycja w wykazie wydawnictw naukowych.
Rada

Wydziału

uwagę, że

Prawa i Administracji Uniwersytetu

Jagiellońskiego

zwraca

również

oparcie listy czasopism naukowych na zagranicznych bazach danych (m.in.

bazie Scopus), w których brak jest polskich czasopism naukowych z zakresu nauk
prawnych, mimo ich niekwestionowanego poziomu naukowego,
kolejnych latach,

przeszkodę

w przeprowadzaniu

może stanowić,

postępowań

w

doktorskich i

habilitacyjnych, a w konsekwencji nauczycieli akademickich

utrudniać

zajmujących się

awans naukowy doktorantów i

bowiem specyflki nauk prawnych, w których znaczna
krajowego. Jest to

zrozumiałe, gdyż

dotyczące

zagraniczne czasopisma prawnicze,
Publikacja w tych czasopismach
niemożliwa

umożliwienie

czasopism,
jeżeli

(

stosunków

znajdujące się

opracowań

zamieszczenia na

dotyczącego

społecznych
są

na temat prawa polskiego

zmianę§
liście

Wydziału

w danym

także

liczne

może być więc

Prawa i Administracji

6 rozporządzenia z 7 listopada 2018

czasopism naukowych - na wzór ust. 2

zagranicznych czasopism naukowych -

nieznajdujących się

dotyczy prawa

we wspomnianych bazach danych.

lub znacznie utrudniona. Dlatego Rada

tego przepisu

(

regulację

prawa krajowego nakierowane

Uniwersytetu Jagiellońskiego proponuje
r. przez

część badań

prawo stanowione jest przede wszystkim przez

krajowe organy i nakierowane jest na
kraju. Na publikacje

uwzględniono

prawem krajowym. Nie

także

polskich

w bazach danych wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1,

jest to uzasadnione ich wysoką pozycją naukową.

