
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyilszego
Komitet Polityki Naukowei

Opinia Komitetu Polityki Naukowej

z dnia 31 sierpnia 2018 r.
dotyczqca projektu rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyilszego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz

dysryptin artystycznych,

Komitet Polityki Naukowej (KPN) dokonal analizy wymienionego w nagl6wku dokumentu

i po dyskusji, przeprowadzonej drog4 elektroniczn1,przedstawia swoje uwagi:

I. W dziedzinie nauk humanistyczrrych:

1. KPN zwraca uwagg na r62norodnoSi tradycyjnych dyscyplin w ramach proponowanej

wsp6lnej dyscypliny ,,nauki o kulturze i sztuce", a mianowicie: etnologii,

kulturoznawstwa, religioznawstwa, historii sztuki, muzykologii, teatrologii i
filmoznawstwa. Postgpowanie ewaluacyjne we wsp6lnej dyscyplinie wymaga

szczegilnej uwagi, aby bylo miarodajne dla oceny osi4gnig6 w zakresie dyscyplin

skladowych. Nalery uwzglgdnii dalece zr6znicowany poziom reprezentacji tych

dyscyplin w poszczeg6lnych bazach indeksuj4cych czasopisma (takich jak Scopus,

Social Sciences Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index), jak r6wnie2

fakt, ze r6ine zespoly tych dyscyplin skladowych w strukturach poszczeg6lnych

uczelni bgd4 budowad sumaryczry wynik w ramach jednej dyscypliny nauk o

kulturze sztuce.

2. KPN awui4 2fr ,,nauki teologicme" sQ dyscyplin4 w dnedzine nauk

humanistycznych.



[I. W dziedzine nauk inzynieryjnych i technicznych:

l. Zamrast dyscypliny ,,elekhotechnika i elektronika" KPN proponuje umie6ci6

,,automatyka i elektronika". Taka nazwa bardziej oddaje wspolczesny rozklad

zainteresowari badawczych.

2. KPN proponuje zmienit nazwg dyscypliny ,,informatyka stosowana" na ,,technologie
informacyjne i komunikacyjne". Ta nazwajest w powszechnym obiegu Swiatowym
jako Information and Communication Technologies (ICT). Ponadto mie5ci w sobie nie

tylko informatykg techniczn4 i zastosowania informatyki ale r6wniez telekomunikacjg.

3. Komitet proponuje poszerzyt dyscyplinE 'irfinreria l4dowa" o zagadnierua ztirqzane

z inlyrueri4 wodn4 i narwat dyscypling 'inffrueria l4dowa i wodna". Komitet jest

Swiadom tsgo,2e glosy Srodowiska s4 w tej sprawie podzielone.

Ponadto, bior4c pod uwagg, 2e podnal na dnedziny i dyscypliny naukowe wipe sig

r6wnie2 z nadawanrem stopni i t1rtulu naukowych, KPN postuluje wprowadzenie

stopni naukowych i qrtutu naukowego w zakresie catych dziedztra jakr6wnie2 stopni i
qdutu miEdzydziedzinowych. Taki krok poszerzy znaczryco mo2liwo5ci prac

interdy scyplinarnych.
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