
 

UCHWAŁA NR 23/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki  
o anulowanie zmian wprowadzonych w wykazie czasopism 

 
Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 
poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, potwierdzając zawarte w preambule Statutu 
Uniwersytetu przekonanie, że „dążenie do poznawania prawdy, swobodna wymiana myśli oraz 
przekazywanie wiedzy w duchu poszanowania godności człowieka urzeczywistniają podstawowe 
wartości w życiu społecznym”, w związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
nowymi wykazami czasopism działającymi wstecz (wartość punktacji obowiązywać będzie od 
2019 r.), które mając stanowić podstawę ewaluacji jakości badań naukowych w 2022 r. 
(Komunikat MEiN z dnia 9 lutego 2021 r. oraz Komunikat MEiN z dnia 18 lutego 2021 r.) zostały 
sformułowane w sprzeczności z zasadami ewaluacji dyscyplin naukowych, w szczególności w 
odniesieniu do uprawnień Komitetu Ewaluacji Nauki oraz sposobu przyznawania punktów za 
publikacje w czasopismach, wskazuje na wynikające z tych zmian oderwanie procesu ewaluacji 
dyscyplin naukowych, a w konsekwencji działań zarządczych wykonywanych przez MEiN wobec 
systemu nauki i szkolnictwa wyższego od fundamentalnych wartości życia akademickiego, w 
szczególności: wolności badań i nauczania, prymatu merytorycznych kryteriów oraz równości 
szans podmiotów szkolnictwa wyższego w doskonaleniu potencjału badawczego i dydaktycznego.  

 
§ 2. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, świadomy kluczowego znaczenia zaufania  

i współpracy całej wspólnoty obywatelskiej dla rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej, popiera 
Stanowisko Prezydium KRASP z 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian wprowadzonych przez MEiN 
w wykazie czasopism naukowych i apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o anulowanie 
wprowadzonych w lutym 2021 r. zmian w wykazie czasopism i procedowanie uzupełnień 
dotychczasowej listy – jak miało to miejsce w latach ubiegłych – wspólnie z Komitetem Ewaluacji 
Nauki oraz specjalistami o niekwestionowanym, międzynarodowym autorytecie naukowym. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 

 


