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Otrzymują: 

Rektorzy uczelni akademickich 

Szanowni Państwo Rektorzy, 

naszą wspólną troską jest przejrzystość procesów i procedur w sprawach, w których mogą 

pojawiać się zarzuty dotyczące konfliktu interesów i braku przejrzystości w procedurach 

nadawania stopni naukowych. Przedstawiam zatem rozwiązania, które mogą poprawić dobór 

recenzentów prac naukowych. Chciałabym również przypomnieć o powinności zamieszczania 

w internecie recenzji prac naukowych, a także o korzyściach z upowszechniania informacji 

0 naborach i konkursach na stanowiska w uczelniach. 

I. W celu zachowania przejrzystości i skuteczności doboru recenzentów Ośrodek 

Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB) opracował ..System 

wspomagania wyboru recenzentów", narzędzie dostępne pod adresem 

https://sssr.opi.org.pl/. 

To baza danych, która gromadzi informacje o potencjalnych oceniających oraz przedstawia 

propozycje recenzentów odpowiednich dla konkretnej pracy naukowej 

czy wniosku badawczego. Z S) '•temu wspomagania wyboru recenzentów" korzystają 

już Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Narzędziem tym można posługiwać się bez zalogowania, jednak większość jego 

funkcji dostępna jest po założeniu konta. Będzie to możliwe już w listopadzie, kiedy 

pracownicy OPI-PIB wyślą mailem do dziekanów w Państwa uczelniach indywidualne loginy 

1 hasła dostępu. Ośrodek Przetwarzania Informacji będzie także zbierał uwagi i propozycje 

modyfikacji systemu (pod adresem e-mail: sssr@opi.org.pl). 

Zachęcam Państwa do korzystania z ..Systemu wspomagania wyboru recenzentów". 

Wierzę, że okaże się on przydatny i przyczyni się do wyeliminowania wątpliwości 

związanych z doborem recenzentów. 

ul. Wspólna 1/3. 00-529 Warszawa 
lei. (22) 628 19 44. taks: (22) 529 26 21. e-mail: sekretariat.minister@nauka qov.pl. wwwnauka.qov.pl 

https://sssr.opi.org.pl/
mailto:sssr@opi.org.pl
http://qov.pl
http://wwwnauka.qov.pl


2. Przejrzystości procedur związanych z recenzowaniem prac naukowych sprzyja 

upublicznianie recenzji. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (...) uczelnia 

powinna zamieszczać streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na swojej stronie 

internetowej lub jednostki przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy 

doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu 

rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie 

rozprawy i recenzje powinny pozostać dostępne na stronie internetowej co najmniej do dnia 

nadania stopnia doktora. 

3. Niezbędnym warunkiem podnoszenia potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni 

jest właściwy proces doboru kadr akademickich. Służą temu konkursy. 

Dokładanie najwyższej staranności przy ustanawianiu zasad i realizacji procedur 

konkursowych jest kluczowe, podobnie jak dostępność informacji o konkursie na określone 

stanowisko. Przypominam o wynikającym z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym - obowiązku zamieszczania w internecie informacji o konkursach na stanowiska 

nauczycieli akademickich. 

Zgodnie z tymi przepisami zatrudnienie nauczyciela akademickiego w uczelni 

publicznej (w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony) 

następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, którego tryb i warunki określa statut. 

Informację o konkursach trzeba ogłaszać na stronach internetowych uczelni, a także 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. www.bazaogloszen.nauka.t;ov.pl 

(oraz właściwego ministra nadzorującego uczelnię), na stronach internetowych Komisji 

Europejskiej (w europejskim portalu dla mobilnych naukowców ec.europa.eu/euraxess). 

Ten obowiązek, który teraz dotyczy uczelni, będzie wkrótce obejmował także 

instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Stanie 

się to w momencie wejścia w życie nowelizacji Ustawy o zasadach finansowania nauki. 

Spójne i wygodne dla użytkowników publikowanie informacji o naborach 

i konkursach na stanowiska jest także troską MNiSW. Dlatego poprawiliśmy strukturę 

serwisu www.nauka.gov.pl. W Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW powstała nowa 

zakładka ..Ogłoszenia o naborach i konkursach". 

Istotne jest też przypominanie naukowcom, że w tych miejscach można i warto szukać 

informacji o naborach i konkursach. 
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Jestem przekonana, że nowe narzędzia, a także przestrzeganie zasad dotyczących 

publikacji na stronach internetowych recenzji, ogłoszeń o naborach i konkursach przyczynią 

się do zapewnienia jeszcze lepszej jakości działania uczelni. 

Z wyrazami szacunku 

[-] 

Lena Kolarska-liohińska 


