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Poznań, 05-12-2018r. 

 

 

 

Stanowisko Instytutu Filozofii 

w sprawie współczynników  

kosztochłonności badań oraz kierunków studiów 

 

 

Instytut Filozofii jednoznacznie negatywnie ocenia propozycję obniżenia 

współczynników kosztochłonności badań oraz kierunków studiów prowadzonych w 

dyscyplinie filozofii. Z uwagi na A) wprowadzenie sześciostopniowej skali zamiast 

dotychczasowej trzystopniowej skali oraz B) obniżenie współczynnika z 1,5 na 1, co realnie 

oznacza trzykrotne obniżenie wskaźników: z poziomu 1/2 skali 3-stopniowej do 1/6 skali 6-

stopniowej – obniżenie współczynników kosztochłonności uważamy za radykalne i 

jednocześnie całkowicie nieuzasadnione. 

 

 

Uzasadnienie stanowiska 

 

Od ponad 2,5 tysiąca lat, a przynajmniej od czasu Sokratesa, filozofię uprawia się w dyskusji z 

innym człowiekiem / ze społeczeństwem. Filozofii nie uprawia się poprzez wyłącznie czytanie dzieł 

innych i pisanie dzieł własnych. Istotą uprawiania filozofii jest dyskusja z innymi, podczas której – 

słuchając siebie nawzajem – wspólnie problematyzuje się kwestie kluczowe dla dyskutantów, dla 

konkretnych ludzi, społeczeństw czy człowieka w ogóle. Zgodnie ze światowymi trendami 

rozwojowymi – filozofia bada zachowania dyskursywne, symboliczne, dialogiczne i wszelkie 

zachowania sensotwórcze w świecie cyfrowym, stając się częścią tzw. humanistyki cyfrowej. W 

najbliższej przyszłości filozofia będzie musiała mierzyć się badawczo ze sztuczną inteligencją i jej 

społecznym znaczeniem, co będzie wymagało stałego dostępu do złożonej społeczności wirtualnej. 

Tym samym badania i kształcenie na kierunkach związanych z dyscypliną filozofii w sposób 

szczególnie doniosły „realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu: (…) 

przyczyniają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu 

publicznym” (Ustawa Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce, z dnia 20 lipca 2018r., część 

wprowadzająca; dalej jako Ustawa 2.0). Humanistyka, a filozofia w szczególności, stanowi kręgosłup 

życia publicznego, a wręcz całego społeczeństwa, które jest jej najpierwszym adresatem. Dlatego 

stosunek prawodawcy do humanistyki, a filozofii w szczególności, odzwierciedla zawsze stosunek 

prawodawcy do społeczeństwa i do kultury oraz zasad życia publicznego. 
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BADANIA 

 

1. Badania filozoficzne wymagają bezpośrednich kontaktów z innymi naukowcami / ośrodkami 

naukowymi. Kontakty bezpośrednie – dyskusje – są niezastępowalne przez zastosowanie 

nowoczesnych mediów (internetowych komunikatorów). To implikuje koszty związane nie tylko z 

udziałem w konferencjach, jak w przypadku innych dyscyplin, ale nade wszystko koszty związane z 

wyjazdami naukowymi, stażami itd., czyli koszty związane z niezbędną, szczególnie intensywną 

mobilnością naukowców. 

 

2. Opracowywanie wyników badań z zakresu filozofii w stopniu pozwalającym badaczom z 

Polski konkurować na arenie światowej wymaga każdorazowo specjalistycznej korekty ze strony 

native speakera – tekstów z zakresu filozofii nie jest w stanie sprawdzić native speaker bez 

wykształcenia filozoficznego. 

 

3. Koszty, jakie trzeba ponieść, aby badania w dyscyplinie filozofii były realizowane na światowym 

poziomie słusznie ujawnia Ustawa 2.0, wskazując jako trzecie kryterium ewaluacji jakości 

działalności naukowej wpływ wyników badań na funkcjonowanie społeczeństwa (Art. 267, ust. 1, 

punkt 3)). Niestety, projekt rozporządzenia Ministra NiSW w sprawie kosztochłonności dyscyplin 

naukowych pomija nakłady na to, za co dziedzina nauk humanistycznych będzie rozliczana 

podczas procesu ewaluacji: wpływ na społeczeństwo w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim, 

europejskim/ globalnym. Aby filozofia mogła oddziaływać na społeczeństwo w w/w wymiarach, 

trzeba jej jako dyscyplinie zapewnić i tym samym uwzględnić we współczynniku kosztochłonności: 

- koszty licencji, tj. oprogramowania do przygotowywania materiałów dystrybuujących wyniki badań 

za pomocą globalnych kanałów komunikacji, oprogramowanie do analizy tekstów, oprogramowanie 

OCR – rozpoznawanie tekstu i konwersja formatów plików tekstowych); 

- koszty obsługi technicznej (obróbka danych, obsługa oprogramowania, obróbka grafiki, 

przygotowywanie treści i publikacja ich w serwisach za jednej strony skupiających badaczy, a z 

drugiej strony w serwisach społecznościowych, skupiających właśnie różnorodne grupy społeczne); 

- koszty sprzętu niezbędnego do realizacji w/w zadań: wskazane typy oprogramowania wymagają do 

działania bardzo wydajnych stacji roboczych; 

- koszty dystrybucji wyników badań, dostosowanych w zakresie ich zrozumiałości dla masowego 

odbiorcy, w środkach masowego przekazu oraz w tzw. najnowszych mediach (są one bowiem płatne). 

 

4. W przypadku nauk humanistycznych, a filozofii w szczególności, koszty uzyskania prestiżu są 

istotnie wyższe niż w przypadku innych dyscyplin. Prestiż odnosi się współcześnie przede 

wszystkim do cytowalności. Nauki humanistyczne mają niższą cytowalność niż nauki ścisłe, gdyż 

specyfika uzyskania prestiżu w tej dziedzinie nie była – i niestety nadal nie jest – odpowiednio 

doszacowana. W przypadku filozofii prestiż i związane z jego uzyskaniem koszty odnoszą się do 

„uzyskania” cytowań również ze strony osób, organizacji czy też instytucji zaangażowanych 

społecznie, a nie wyłącznie naukowców. To oznacza dodatkowy nakład pracy, czasu, dystrybucji oraz 

zarządzania wynikami prac zarówno ze strony samego naukowca, jak i całego „sztabu” osób 

zatrudnionego do tego celu w ramach instytucji badawczej.  
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5. Koszty wynikające z postępującej inter- a nawet transdyscyplinarności nauki, w tym filozofii.  

Transdyscyplinarność zakłada budowanie jednego paradygmatu badawczego dla różnych 

dyscyplin czy też dziedzin biorących udział w badaniach. Jest to swoisty powrót nauk do filozofii, 

gdyż oznacza budowanie wspólnej aparatury pojęciowej w sposób wysoce refleksyjny. Dla badań 

filozoficznych konsekwencje powyższego są takie, iż: 

- bardzo często badania filozoficzne posługują się również metodami empirycznymi (np. 

monitorowanie rozwoju kompetencji dyskursywno-demokratycznych, wywiady z interesariuszami 

instytucji publicznych odnośnie do ich demokratycznej legitymizacji i realizowania zasad 

sprawiedliwości społecznej). 

 

KSZTAŁCENIE 

 

1. Tak zwanego warsztatu filozoficznego uczy się zawsze poprzez dyskusję, podczas której 

refleksyjnie kształtuje się m.in. zasady pożycia społecznego i publicznej komunikacji, w tym 

wzajemnego szacunku rozmówców. Ów szacunek jest podstawową zasadą życia publicznego, o której 

mowa w Ustawie 2.0. Z tego względu grupy zajęciowe muszą być nieliczne (laboratoryjne), aby 

zajęcia skutecznie realizowały efekty kształcenia przewidziane w Ustawie 2.0 dla humanistyki. 

 

2. Koszty prowadzenia zajęć z filozofii są wyższe niż przewiduje to projekt rozporządzenia, gdyż 

zajęcia co do swej formy i przebiegu muszą sprostać wymaganiom wciąż rozwijającego się 

społeczeństwa. Mowa tutaj o kosztach informatyzacji, modernizacji pracowni komputerowych, 

licencji, które muszą być dostępne studentom. Nauczyciele akademiccy, jak i studenci wymagają 

odpowiednich zasobów dydaktycznych, aby można było skutecznie komunikować wyniki badań i 

prowadzić zajęcia. Zajęć z filozofii nie prowadzi się wyłącznie z książką, papierowym notatnikiem 

oraz długopisem – do tego potrzebne są np. komputery czy wysoko wydajne stacje robocze wraz 

z odpowiednim oprogramowaniem, na których studenci mogą pracować badając np. semantykę 

języka moralności, którym posługują się użytkownicy innych języków naturalnych (np. anglo-, 

niemiecko-, hiszpańskojęzyczni) i prowadzić badania komparatystyczne w tym zakresie, 

„współkształtując standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym”, jak powiada Ustawa 2.0. 

 

3. Specyfika warsztatu filozoficznego – czyli prowadzenie dyskusji z innymi – wymaga tego, aby w 

zajęciach uczestniczyli goście reprezentujący organizacje czy instytucje zaangażowane w życie 

społeczne, publiczne czy kulturalne, albo też, aby studenci odwiedzali takowe organizacje czy 

instytucje. To zwiększa kosztochłonność prowadzonych zajęć. Wrażliwości moralnej, postaw 

demokratycznych czy kompetencji dyskursywnych nie można nauczyć w izolacji od 

społeczeństwa, dlatego zajęcia z filozofii generują dodatkowe koszty związane z prowadzeniem zajęć 

na światowym poziomie, zajęć zasługujących na miano wzorcowych. 

 

Z poważaniem 

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki  

Dyrektor Instytutu Filozofii UAM  

 


