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Sprawa: wniosek o zmianę treści załącznika do projektu z dnia 31 lipca 2018 r.
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych poprzez zastąpienie nazwy
dyscypliny „nauki o polityce, administracji i politykach publicznych” nazwą „nauki o
polityce”.

Szanowny Panie Premierze,
w związku z ogłoszeniem projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Komitet Nauk Politycznych
Polskiej Akademii Nauk zwraca się z prośbą o zmianę treści załącznika do tego rozporządzenia,
poprzez zastąpienie nazwy dyscypliny „nauki o polityce, administracji i politykach publicznych”
nazwą „nauki o polityce”.
Zdecydowanie uważamy, że nie ma potrzeby umieszczania w nazwie dyscypliny także nazw
wybranych jej subdyscyplin. Dotyczy to zarówno nauk o administracji, jak i nauk o politykach
publicznych. W klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, opracowanej pod patronatem
Sekretariatu Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie uwzględniono takich
nauk jako oddzielnych dyscyplin naukowych. To samo dotyczy systematyki nauk autorstwa Biblioteki
Kongresu USA. Wg m.in. tych klasyfikacji, administracja i polityki publiczne pozostają w
zainteresowaniu subdyscyplin nauk o polityce, takich jak np. nauka o administracji, nauka o polityce
społecznej, nauka o polityce gospodarczej, nauka o polityce naukowej. Wymienione nauki, będące
subdyscyplinami nauk o polityce, korzystają bowiem z dotychczasowych osiągnięć badawczych tej
dyscypliny i mogą być rozwijane w oparciu o metody wykorzystywane w badaniach politologicznych.
Należy jednak zauważyć, że przynajmniej niektóre nauki szczegółowe mogą być jednocześnie
subdyscyplinami więcej niż jednej dyscypliny. Dotyczy to m.in. nauk o administracji, które pozostają
subdyscypliną nauk o polityce i nauk prawnych. Badając np. rolę administracji w realizacji
obowiązujących norm lub jej udziału w ich stanowieniu z wykorzystaniem metod i technik
badawczych właściwych dla nauk prawnych, badacz może zaliczyć siebie do tej dyscypliny.
Natomiast politolog najczęściej interesuje się administracją z uwagi na role, jakie ona wypełnia w
realizacji programu sprawujących władzę oraz w życiu publicznym.
Z uwagi na to, że nauki o administracji i poszczególnych politykach publicznych są
subdyscyplinami nauk o polityce, uważamy iż zaproponowana nazwa dyscypliny „nauki o polityce,
administracji i politykach publicznych” nie jest właściwa, ponieważ:
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1) w nazwach innych – wymienionych w załączniku - dyscyplin nie umieszczono nazw ich
subdyscyplin, co należy uznać za prawidłowe;
2) niepotrzebnie jest ona zbyt długa. Osoba, której nadany zostanie stopień naukowy, będzie się
legitymować dyplomem doktora lub doktora habilitowanego nauk o polityce, administracji i
politykach publicznych;
3) pojawią się problemy z klasyfikowaniem i ocenianiem polskiej politologii przez instytucje
przyznające granty oraz agencje opracowujące rankingi międzynarodowe, m.in. przez
Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects.
Przychylenie się do naszej prośby spowoduje, że - nazwa tak ważnej dla nas dyscypliny będzie zgodna z klasyfikacją nauk wypracowaną pod patronatem OECD w gronie ekspertów tej
organizacji oraz UNESCO i Europejskiego Urzędu Statystycznego, a przecież doprowadzenie do
takiej zgodności słusznie było jednym z nadrzędnych celów podjętej przez Pana Premiera
reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Klasyfikację sporządzono w celu
prowadzenia porównawczych badań działalności naukowej w państwach członkowskich oraz ich
polityki naukowej. Potrzeba wypracowania wspomnianej systematyki determinowana była również
intensyfikacją międzynarodowej współpracy zagranicznych oraz krajowych ośrodków naukowych i
badaczy, a także działalnością - coraz częściej powoływanych - ponadnarodowych zespołów
badawczych. Z uwagi na autorytet wymienionych organizacji, zaproponowany podział uznawany jest
także w wielu państwach spoza OECD.
Pragniemy też przestrzec przed sytuacją, w jakiej znalazła się Rada Główna Szkolnictwa
Wyższego przyjmując uchwałę nr 343/96 z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie nazw kierunków
studiów. W załączniku do tego dokumentu, pozostający w szczególnym zainteresowaniu Komitetu
Nauk Politycznych PAN, kierunek studiów wadliwie nazwano „politologia i nauki społeczne”.
Członkowie RGSW, podejmując taką decyzję, prawdopodobnie nie wiedzieli, że politologia jest jedną
z dyscyplin nauk społecznych. Jednak jej konsekwencją było m.in. to, że przez kilka lat w polskich
szkołach wyższych nadawano tytuły zawodowe magistra / licencjata politologii i nauk społecznych, co
wywoływało zdziwienie zwłaszcza w innych państwach, gdy absolwent okazywał dyplom ukończenia
studiów w Polsce.
Ponadto podkreślamy, że dyscyplina funkcjonująca dotychczas właśnie pod nazwą nauki o
polityce, jest uprawiana w Polsce od kilkudziesięciu lat przez liczne już grono badaczy we wszystkich
ośrodkach akademickich. Legitymuje się ono znaczącym dorobkiem, który jest coraz bardziej znany i
ceniony w całym świecie. Wymiernym potwierdzeniem takiej oceny, było powierzenie właśnie
polskim politologom organizacji 24. Światowego Kongresu Nauk Politycznych. Odbył się on w lipcu
2016 r. w Poznaniu z udziałem blisko 2800 uczestników z 99 państw.
Prosimy o pozostawienie nazwy dyscypliny nauki o polityce, która się przyjęła,
upowszechniła i jest należycie identyfikowana oraz akceptowana w całym świecie. Pragniemy, aby
Polska nie była, akurat pod tym względem, wyjątkowa.
W imieniu Komitetu Nauk Politycznych PAN
Przewodniczący
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Do wiadomości:
1) Dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w MNiSW;
2) Dr hab. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w MNiSW;
3) Piotr Müller, podsekretarz Stanu w MNiSW;
4) Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki MNiSW;
oraz:
5) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
6) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
7) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
8) Komitet Polityki Naukowej;
9) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów;
10) Polska Akademia Nauk;
11) Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
12) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
13) Rada Dialogu Społecznego;
14) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
15) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
16) Forum Związków Zawodowych;
17) Związek Pracodawców Business Centre Club;
18) Konfederacja Lewiatan;
19) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
20) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
21) Związek Rzemiosła Polskiego.
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