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Szanowna Pani Marszałek,
w odpowiedzi na pismo nr SPS-WP-020.248.7.2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(druk nr 2613), uprzejmie informuję, że Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi na
stanowisku, że przedłużenie kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) jest niezbędne. Wynika to
bezpośrednio z wywołanego pandemią przedłużenia o jeden rok terminu prowadzenia ewaluacji, co
przesunęło konsekwentnie terminy m.in. ogłoszenia decyzji ewaluacyjnych oraz rozpatrywania
odwołań od tych decyzji. Jednak niemniej ważnym powodem jest konieczność przeprowadzenia
kompleksowej analizy rezultatów ewaluacji. Jej obecna forma, wprowadzona ustawą w 2018 r.,
została po raz pierwszy zastosowana w praktyce i wymaga wszechstronnego przebadania. Taka
analiza ma znaczenie strategiczne dla kolejnych czteroletnich okresów ewaluacji, szczególnie
w świetle publicznie wygłaszanych opinii i komentarzy do jej wyników. Komisja Ewaluacji Nauki
w swoim obecnym składzie bieżącej kadencji posiada całkowicie unikalną, szczegółową wiedzę na
temat mocnych i słabych stron zbierania danych, algorytmu ewaluacyjnego oraz prowadzenia
procesu ewaluacji, a także wgląd w szczegółowe dane ewaluacyjne, które jak dotąd nie zostały
publicznie udostępnione, a więc nie mogą być materiałem roboczym dla innych ciał oceniających.
W związku z powyższym Rada Główna, popierając plany przedłużenia obecnej kadencji Komisji
Ewaluacji Nauki uważa, że ta kadencja powinna zostać przedłużona o rok, to jest do 31 grudnia
2023 r. Byłoby to zgodne z dokonanym rocznym przesunięciem terminu ewaluacji, pozwalałoby na
przeprowadzenie zarówno rozpatrzenia odwołań jak i przeprowadzenia analizy całego procesu, wraz
z zaproponowaniem ewentualnych modyfikacji, w oparciu o szczegółowe dane oraz doświadczenie
w prowadzeniu takiego skomplikowanego przedsięwzięcia. Pozostawiłoby to również wystarczający
czas na wyłonienie nowego składu KEN, a dodatkowo spowodowało, że niepotrzebne byłoby
wprowadzanie jednorazowych zmian czasu trwania kolejnej, drugiej kadencji Komisji.
Dlatego Rada Główna proponuje wprowadzenie następujących zmian do projektu ustawy
zmieniającej ustawę – przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr
2613):
1. w art. 1 w pkt. 1) zastąpienie słów „31 marca 2023 r.” słowami „31 grudnia 2023 r.”
2. wykreślenie pkt. 2) w art. 1.
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