
 

Uchwała Nr 16/2021 

Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 23 marca 2021 r.  

w sprawie stanowiska Rady Instytutu dotyczącego wykazu czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów naukowych z konferencji 

międzynarodowych ogłoszonego przez MEiN w dniu 9 lutego 2021 r.   
 

Na podstawie § 36 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (załącznik do 
obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2021 r.)  
Rada Instytutu stanowi:  
 

§ 1 

 
Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach wyraża zdecydowany sprzeciw tak wobec sposobu opracowania, jak  
i zawartości wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych, ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki w formie komunikatu w dniu 
9 lutego 2021 r. 

 
§ 2 

 
Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach zauważa, że nowy wykaz został opracowany z naruszeniem procedur 
przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 
2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 349).Przyjęto w nim uznaniowe, niejasne kryteria punktacji czasopism naukowych, 
skutkiem czego wiele, dotąd szerzej nieznanych naukowo czasopism prawniczych zostało 
ocenionych powyżej ich wartości naukowej.  
 

§ 3 
 

Zmiana wykazu czasopism, dokonana rok przed ewaluacją działalności naukowej oznacza 
naruszenie zasady przewidywalności regulacji. Kreuje przed ciałami kolegialnymi jednostek 
naukowych dylematy związane z oceną dorobku punktacyjnego tak pracowników, jak 
i dyscyplin naukowych. W sposób sztuczny w drodze administracyjnej interwencji zaburzono 
kryteria ewaluacji, uprzywilejowując ośrodki naukowe, z którymi związane są wyróżnione 
czasopisma prawnicze. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uważa takie działanie za przejaw 
nierzetelności w podejściu do nauki i zaburzenie rozwoju polskiej nauki prawa.     
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