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dotyczqca proi ektu rozpor z4dzenia M ini stra Nauki i Szko lni ctwa Wyi,szego

w sprawie sporzadzania wykaz6w wydawnictw monografii naukowych oraz

czasopism i recen zowanych material6w z konferenci i miqdzynarodowych

1. Komitet Polityki Naukowej dostrzega kluczowe problemy zwi4zane ze wzorcami publikacyj-

nycmi polskich naukowc6w, o kt6rych mowa w uzasadnieniu projektu opiniowanego roz-

porz4dzenia, a kierunek proponowanych zmian w projekcie uznaje za wlaSciwy, iednak niepozba-

wiony pewnych mankament6w, na kt6re Komitet zwraca uwagq w opinii.

2. Komitet zgadza siq ztym,2etzw.dziedziczenie presti2u mo2e odnosii siq zar6wno do czaso-

pism, jak i oficyn wydawniczych zzastrze2eniem, ze w tym drugim wypadku problem oceny

presti2u jest duZo bardziej zloilony.

3. Komitet w pelni popiera traktowanie etycznych i naukowych standard6w wydawniczych iako

warunk6w koniecznych oceny oficyny wydawniczej.

4. Komitet zwraca siq do MniSzW z uprzejm4 pro6b4 o jak naiszybsze sporzqdzenie

i udostqpnienie oficjalnych list czasopism oraz wydawnictw, wynikaj4cych

z niniej szeg o r ozporz4dzenia.

5. Komitet nie widzi zasadno6ci stawiania wymogu publikowania recenzowanych monografii

naukowych w co najmniei 4 dziedzinach nauki jako kryterium oceny wydawnictwa ($3 ust' 2b).

6. W zwi4zku z dochodz4cymi glosami przedstawicieli kilku dyscyplin, kwestionuj4cymi trafnoSd

wyboru bazy Scopus i wskaZnika SNIP w ich dyscyplinie, Komitet uwaZa za konieczne powolanie

zespol6w ekspert6w we wszystkich dyscyplinach podlegai4rych ewaluacji, kt6rych zadaniem bylo-

by wskazanie miedzynarodowej/miqdzynarodowych bazyfbaz, kt6re powinny byi podstaw4 twor-

zenia wykaz6w czasopism naukowych i recenzowanych material6w z konferencji miqdzynaro-

dowych. Dotycryf to powinno r6wnie2 wszystkich siedmiu dyscyplin humanistycznych wchod-

z4cychw sklad dyscypliny nauki o kulturze i sztuce: etnologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa,

historii sztuki, muzykologii, teatrologii i filmoznawstwa. KPN uwa2a, za niezwykle istotne, aby w

proponowanych zespolach zasiadali naukowcy o najwy2szej reputacji naukowej

w swojej dziedzinie, tacy jak przewodnicz4ry paneli NCN, laureaci Nagrody FNP, laureaci grant6w

ERC, czy laureaci grant6w Maestro. Zapewni to, 2e ustalone zasady bqd4 promowa6 doskonalo5d.

Autorytet czlonk6w zespot6w zwiqkszy szanse, 2e zaproponowane rozwiqzania zostanq przyjqte

przez Srodowisko. Dodatkowo, rekomendujemy, aby w zespolach zasiadali najwyZszej klasy

eksperci zzagraniq.To z kolei zwiqkszy szanse na wprowadzenie rozwi4zafi uznanych w nauce

Swiatowej.



7. Komitet z$naca uwagq,2e w 56 ust l opiniowanegorozporz4dzenia nie ujqto najwa2niejszej

bazy CORE, obejmuj4cej recenzowne materiaty z migdzynarodowych konferencji informatycznych.

W zwiqzku z tym Komitet proponuje w 56 dopisad ust.0 CORE. Ponadto Komitet Tvraca uwagq, 2e

przedstawiciele nauk Scistych sygnalizujq Le baza Web of Science znacznie lepiej ni2 Scopus od-

zwierciedla porycjg. naukowE czasopism reprezentowanych przez nich dyscyplin. Nie bez

znaczeniajest fakt, L,e dotychczas baza WoS byta traktowana jako najwaLniejsza, a skokowa zmiana

w tym zakresie jest niewskazana. W zwi4zku z dodaniem w $6 ust. 1f, uzupelnienia wymaga 58 o

ustQp nastqpuj4cej trefci: DIo recenzowanych material6w z konferencji miqd4tnarodowej, o kt6rych

mowa w 9 6 usL 7, posiadajqcych w dniu 31 sierpnia roku, w kthrym sporzqdzany jest wykaz czaso-

pism, ranking CORE, wartoii C dla dyscypliny "InformaQtka" wylicza sig wedlug wzoru:

ft(P+Q+0.5R)/N*100.
gdzie:

N - oznacza liczbq ws4tstkich konferencii uwzglqdnionych w rankingu CORE

P - oznaczaliczbqkonferencji o rankingu CORE nihsrym niL dana

R - oznacza liczbq konferencji o rankingu CORE r6wnym danei

Q - oznacza liczbq konferencji uwzglqdnionych w CORE, ale niemajqcych przypisanego rankingu.

B. Komitet wnosi o doprecyzowanie w $8 ust. 2 definicji wskafnik6w Ni orflz Qi proponuj4c na-

stqpuj4ce zapisy:

Nr - ozr?czt liczbq artykut6w naukowych opublikowanych w okresie trzech lat poprzedzaj4cych

rok w kt6rym sporz4dzany jest :vu1r,l<az czasopism, w czasopismach naukowych oraz recenzowa-

nych materialach z konferencji miqdzynarodowych, ktdre zostaly zindeksowane w bazie Scopus i
kt6rym prrypisano i-t4 kategoriq ASIC.

Qi - oznacza liczbq artykut6w naukowych opublikowanych w okresie trzech lat poprzedzaj4qch

roh w lit6rym sporzEdzany jest lvr;rl<az czasopism, w czasopismach naukowych oraz recenzowa-

nych materiatach z konferencji miqdzynarodowych, ktdre zostaly zindeksowane w bazie Scopus, i
kt6rym przypisano i-t4 kategoriq ASfC, nieposiadaj4cych obliczonego wskafnika SNIP.

Propozycja wynika z faktu, ie w definicjach tych wskainik6w ($8 ust. 2) brakuje wskazania, 2e

powinny one byd liczone dla czasopism indeksowanych w Scopus. Dodanie wszystkich innych (tych

z WoS i przede wszystkim z programu pomocowego) zaburzy rozklad centyli. Naleiy takie pa-

miqta6, 2e nie wszystkie czasopisma w Scopus majq wyliczony SNIP.
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