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Szanowna Pani Redaktor, 

 

W opublikowanej w dniu dzisiejszym (Gazeta Wyborcza nr 253.8284 z dnia 30 października 2014 r.) rozmowie pt. 

„Krzywda mgr. Goliszewskiego” przeprowadzonej przez Panią Redaktor z Prof. dr hab. Grażyną Skąpską (UJ), 

znalazły się m.in. sformułowane przez Panią Profesor stwierdzenia dotyczące mojej osoby. Podważają one moje 

kompetencje i prawo do recenzowania rozpraw w obszarze nauk społecznych, a w tym kontekście także,  

kwestionują zasadność decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z tym związanych. Autorka tych 

wypowiedzi, odrzuca tym samym możliwość powierzania przez CK opracowania recenzji habilitacyjnych osobom z 

pokrewnych dziedzin nauk w oparciu o ich realne osiągnięcia. W ten sposób zakwestionowana została jedna z 

istotnych  dla  rozwoju promowanych w nauce badań interdyscyplinarnych, zasad ustawowych (patrz: Art. 6 Ustawy 

o  stopniach naukowych  i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) w brzmieniu: 

(…) 

5. Centralna Komisja w uzasadnionych przypadkach może uznać, że osoby reprezentujące pokrewne dziedziny 

nauki lub sztuki, w tym pokrewne dyscypliny naukowe i artystyczne, spełniają warunki, o których mowa w ust. 1–3. 

Autorka przywołanej wypowiedzi, kierując się jedynie względami formalnymi i najwyraźniej  nie zadając 

sobie uprzednio trudu zapoznania się z moim dorobkiem, dość bezceremonialnie dezawuuje moją pozycję w 

obszarze nauk społecznych, będącą podstawą decyzji CK. 

W związku z tym, pochylając się z troską nad słowami Przewodniczącej Komisji ds. Dobrych Praktyk 

Akademickich (a obecnie Konwentu Rzeczników), której działania uznaję za w ogólności pożyteczne,  przekazuję 

zwięzły wyciąg z dokumentacji mojego dorobku, odwołujący się jedynie do osiągnięć w dziedzinach nauk innych niż 

nauki techniczne. Dotyczy to przede wszystkim obszaru nauk społecznych.  

Być może  przedstawione informacje zainteresują nie tylko Panią Redaktor, ale także Panią Minister, Panią 

Profesor – Przewodniczącą oraz Przewodniczącego Centralnej Komisji, którym m.in. przekazuję mój list wraz z 

załącznikiem do wiadomości.  

A może korespondencja ta byłaby interesująca także dla czytelników Gazety Wyborczej? 

  Z wyrazami szacunku,   

          

 
         prof. Jerzy Woźnicki 

 
Załącznik: 
Wybór informacji dotyczących dorobku zawodowego  
związanego z obszarem nauk społecznych 
 
 
Do wiadomości:  
prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. Grażyna Skąpska, Przewodnicząca Zespołu do spraw Dobrych Praktyk Akademickich przy MNiSW 
prof. Antoni Tajduś, Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 


