STRATEGIA DYSCYPLINY FILOZOFIA (RDF)
NA LATA 2020-2024

I.

MISJA

RDF przyjmuje cele i kierunki strategii wskazane w misji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który „czerpiąc z bogactwa wielowiekowej tradycji, zachowując dziedzictwo
pokoleń, wytycza nowe kierunki rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości badania i
nauczanie; w atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje ze społeczeństwem oraz
kształtuje otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność za działanie”.
Rada Dyscypliny Filozofia przyjmuje system wartości Uniwersytetu Jagiellońskiego, z
najwyższą jaką jest prawda dla prowadzenia badań, kształcenia i wychowywania studentów.
(Strategia Rozwoju UJ 2014-2020)

II.

STAN DYSCYPLINY

Pracownicy deklarujący dyscyplinę filozofia zatrudnieni są w 19 instytutach, na 9
wydziałach, z czego 58 osób (60%) zatrudnionych jest w Instytucie Filozofii. W dyscyplinie
prowadzone są badania na najwyższym światowym poziomie, jednak część badaczy nie
publikuje w ogóle. Wszystkie prace naukowe opublikowane w wydawnictwach liczących się
do kategorii A+ powstały w Instytucie Filozofii, za wyjątkiem jednej publikacji, która powstała
w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Natomiast większość pracowników,
którzy nie opublikowali w ostatnim okresie poddanym ewaluacji ani jednej pracy w
wydawnictwach wskazanych w Ustawie, zatrudnionych jest poza Instytutem Filozofii. Wysoka
obecna pozycja Instytutu Filozofii – jako jednostki Wydziału Filozoficznego, który uzyskał w
ostatniej ewaluacji kategorię naukową A+ – jest zagrożona przez brak wpływu Rady
Dyscypliny na zatrudnienie i ocenę pracowników deklarujących dyscyplinę filozofia na
pozostałych wydziałach uniwersytetu. To w efekcie oznacza, że Rada Dyscypliny Filozofia nie
ma wpływu na działalność naukową 40% pracowników dyscypliny.
III.

WIZJA

1.

RDF promuje prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych, dla których wzorem
są ważne osiągnięcia poprzedników, ale również najlepsze badania zagraniczne,

2.

RDF promuje indywidualną i zespołową współpracę międzynarodową.

IV.

CELE OGÓLNE
wytyczne, wskazujące kierunek dążeń:

1.

Dbałość o jakość badań naukowych, prowadzących do zachowania kategorii A+,

2.

Współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
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3.

Współpraca ze Szkołą Doktorską Nauk Humanistycznych,

4.

Dążenie do uzyskania wpływu na podnoszenie poziomu naukowego przedstawicieli
dyscypliny filozofii (DF), zatrudnionych w całej uczelni, poprzez ich ocenę okresową.
Podkreślić należy, że niska ocena DF będzie miała negatywne konsekwencje dla całego
Uniwersytetu, z możliwą utratą pozycji uczelni badawczej włącznie.

5.

Współpraca z otoczeniem lokalnym.

V.

CELE SZCZEGÓŁOWE
wytyczne, wskazujące kierunek działań:

W celach szczegółowych zostaje uwzględniony fakt, że DF jest oceniana jedynie w
aspekcie bibliometrycznym. Takie podejście z konieczności kieruje uwagę na kilka aspektów.

1.

BADANIA NAUKOWE:

a)

umocnienie pozycji naukowo-badawczej dyscypliny:
(i)
utrzymanie najwyższej kategorii A+; w ostatniej parametryzacji uwzględniany
był dorobek wydziału, który otrzymał kategorię A+; po wprowadzeniu dyscyplinowego
podziału polskiej nauki filozofia jako dyscyplina niezależna musi zabiegać o utrzymanie
najwyższego statusu naukowego,
(ii)
jedynym na to sposobem jest wejście kolejnych osób w międzynarodowy obieg
wymiany wyników naukowych; to oznacza promowanie publikacji naukowych
pracowników i doktorantów w najlepszych międzynarodowych czasopismach i
wydawnictwach o wysokim wskaźniku oddziaływania,
(iii) jednym z członków każdej komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na
stanowisko w dyscyplinie filozofia, lub takie, gdzie któryś ze zgłoszonych kandydatów
deklaruje filozofię jaką jedną ze swoich dyscyplin, musi być przedstawiciel RDF
wytypowany przez przewodniczącego RDF. To samo dotyczy komisji decydujących o
przedłużaniu zatrudnienia osób deklarujących filozofię jaką jedną ze swoich dyscyplin,
(iv)
wytypowany przez przewodniczącego RDF przedstawiciel RDF uczestniczy w
pracach komisji oceniających pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
deklarujących filozofię jako jedną ze swoich dyscyplin,
(v)
wzmocnieniu pozycji dyscypliny służyć będzie ścisła współpraca RDF z
dyrekcją i Radą Naukową Instytutu Filozofii oraz z władzami wydziałów
zatrudniających pracowników deklarujących filozofię jako dyscyplinę.
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b)

umocnienie pozycji naukowej czasopism należących do Instytutu Filozofii:
(i)
Instytut jest siedzibą redakcji polsko- i anglojęzycznych czasopism naukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
(ii)

2.

reprezentują one różne specjalności w ramach filozofii.

RELACJA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-KULTUROWYM:

a)
wsparcie współpracy nawiązanej przez IF z partnerami zewnętrznymi: RDF służy
pomocą w organizacji inicjatyw, zmierzających do popularyzacji nauk filozoficznych, jak np.
Małopolska Noc Naukowców, Festiwal nauki, Dni Otwarte UJ, w zakresie i stopniu, jaki
wynika z wewnętrznych ustaleń z dyrekcją IF i/lub jego Radą Naukową;
b)
wsparcie działań promocyjnych dot. filozofii: RDF służy pomocą w zakresie i stopniu,
jaki wynika z relacji między dyrekcją i/lub Radą Naukową IF w obchodach świąt, rocznic,
ważnych wydarzeń dla dyscypliny, jednostki i Uniwersytetu.

3.

MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII:

Zarysowane powyżej zamierzenia i obszary działalności przełożą się na sytuację
dyscypliny w ramach Uniwersytetu, jak i jej pozycję zewnętrzną, w kraju i na świecie. Rozwój
dyscypliny filozofia zależy od realizacji przyjętej strategii.
Realizacja założeń strategii będzie nadzorowana przez powołane przez RDF jej wewnętrzne
komisje: Komisję ds. Strategii, Komisję ds. Nauki. Weryfikacja realizacji założeń strategii
będzie przeprowadzana co dwa lata, jednak na wniosek co najmniej pięciu członków Rady
może zostać przeprowadzona wcześniej.
Negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji zostaje przekazany Rektorowi UJ, w postaci
wskazania punktów słabych (niezrealizowanych) i sformułowania zaleceń.

3

