PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
KOMITETU SOCJOLOGII PAN
z dnia 20 września 2018 r.
Obecni: prof. Krzysztof Frysztacki, prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Janusz Mucha,
prof. Jacek Raciborski, prof. Grażyna Skąpska, prof. Krystyna Slany, prof. Marek
S. Szczepański, prof. Maria Zielińska.

Porządek spotkania
1. Informacja na temat organizacji konferencji: Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw
wyborczych kobiet (28.XI.1918-28.XI.2018).
2. Sprawy komitetu i dyscypliny
3. Wystąpienie prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej i dyskusja.
Ad. 1. Informacja na temat organizacji konferencji: Kobiece utopie…
Profesor

Krystyna

Slany przedstawiła

informacje

na

temat

źródeł

finansowania

i planowanego przebiegu współorganizowanej przez Komitet Socjologii i Instytut Socjologii
UJ konferencji, zorganizowanej w 100. rocznicę praw wyborczych kobiety.
Otwarcie konferencji, Collegium Novum (ul. Gołębia 24), sala 52, II piętro, godz. 9.00. Obiad
i otwarcie wernisażu międzynarodowej grupy artystek, godz. 13.30.
Na konferencję zarejestrowało się ponad 270 osób; w sumie odbędą się 23 sesje tematyczne.
Konferencja otrzymała dofinansowanie z różnych źródeł: 10 tys. z DUN (wniosek złożony
przez Komitet Socjologii PAN); 10 tys. z Instytutu Socjologii UJ; 2 tys. w ramach
krakowskich konferencji (Urząd Miasta Krakowa); ok. 8 tys. ze środków pośrednich z
grantów badawczych realizowanych w IS UJ.
Program konferencji (w tym informacja nt. wydarzeń towarzyszących) znajduje się na stronie
www.
Komitetu
Socjologii
PAN
oraz
na
stronie
konferencji:
http://www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl/program
Ad. 2. Sprawy Komitetu i dyscypliny
▪

Wybory na nową kadencję do Komitetu Socjologii PAN najpewniej odbędą się w roku
2019.

▪

Ocena Komitetów – Przewodniczący nie zna jej wyników; wiadomo natomiast, że w
trakcie posiedzenia komisji Komitet Socjologii nie został wymieniony wśród najgorszych
komitetów i nie pojawił się w żadnym złym kontekście.

▪

Wnioski o dofinansowanie ze środków DUN (październik 2018) – na pewno zostaną
przygotowane wnioski o dofinansowanie czasopism: Studiów Socjologicznych oraz
Kultury i Społeczeństwa. Planowane jest także złożenie wniosku o dofinansowanie
książki po konferencji: Kobiece utopie…

▪

Zmienia się sposób oceny czasopism. Wysunięta została propozycja żeby ograniczyć
liczbę periodyków finansowanych przez PAN. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli
Studia Socjologiczne oraz Kultura i Społeczeństwo nie znajdą się w bazie JCR, to
zawieszone zostanie ich finansowanie przez Akademię [problematyczność tej sytuacji
polega na tym, że jednym z warunków znalezienia się w bazie jest spełnienie warunków
materialnych]. Czasopisma, które nie znajdą się w bazie Scopus nie będą mogły
aplikować o dofinansowanie. Może to oznaczać, że Akademia pozbędzie się znanych
tytułów o bardzo długiej tradycji. Decydenci nie biorą pod uwagę, że umieszczenie
tytułu w bazie może trwać latami.
Zdaniem członków Komitetu należy podjąć starania, aby współwydawane czasopisma
znalazły się w bazie. Równocześnie prof. Grażyna Skąpska zwróciła uwagę, że w
konkursach o europejskie granty, niezmiennie cenione są monografie wydane w dobrych
wydawnictwach.

▪

Lista wydawnictw. W rozporządzeniu do nowej ustawy - prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, znalazł się projekt, że wyłonione zostaną wydawnictwa (zostanie
stworzona lista), które podzielone będą na trzy klasy. Najlepsze otrzymają 200 punktów,
drugie: 100, a pozostałe: 20 punktów. Komitet powinien wykazać zainteresowanie
procedurą i domagać się włączenia do prac nad stworzeniem takiej listy.
Zgodnie z informacją z Ministerstwa, stara parametryzacja będzie obowiązywała jeszcze
za lata 2017/2018. Nowe zasady będą obowiązywały od 2019 roku.

▪

Redukcja/reorganizacja dyscyplin staje się faktem. Profesor Marek Szczepański
poinformował, że jesteśmy świadkami „bumu habilitacyjnego” z socjologii, bowiem do
kwietnia należy złożyć dokumentację do CK aby starać się o uzyskanie profesury lub
habilitacji na starych zasadach.
Między majem a czerwcem 2019 roku będą nabory do Rady Doskonałości Naukowej.
Członkami Rady mogą być doktorzy habilitowani.
W nowym wykazie dyscyplin socjologia znalazła się razem z naukami o rodzinie – w
kategorii nauki socjologiczne. W wykazie pominięto np. pracę socjalną. Polskie
Towarzystwo Socjologiczne wystosowało protest przeciwko łączeniu socjologii i nauk o
rodzinie. Komitet powinien wzmocnić głos PTS i wystąpić w obronie statusu
socjologii. Fundamentalne jest dalsze istnienie dyscypliny.

▪

Turystyka habilitacyjne. W 2018 roku ukazała się książka Bogusława Śliwerskiego,
Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016. Studium krytyczne.

Ad. 3. Wystąpienie prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej
Wystąpienie stanowiło omówienie głównych tez artykułu: Znieważający konstytucjonalizm i
konstytucjonalizm znieważony. Refleksja socjologiczna na temat kryzysu liberalnodemokratycznego konstytucjonalizmu w Europie pokomunistycznej.
Tekst opublikowany w: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom 7, 2018, numer
1, ss. 276-301.
Propozycje i komentarze w ramach dyskusji dotyczyły m.in.:
▪

Możliwości przedstawienia głównych tez referatu na sesji plenarnej Zjazdu PTS.

▪

Podziału na konstytucjonalizm znieważający i znieważony – który nie do końca się
broni; znany jest podział na rządy prawa i rządy przez prawo, to co my obserwujemy
to są rządy przez prawo, pytanie jednak co stanowi normę.

▪

Porównywania Polski i Węgier, które nie jest w pełni uzasadnione. Węgry są w innej
sytuacji, za pierwszym razem miały niepodważalną większość konstytucyjną.

▪

Rozumienia legalnych i nielegalnych rewolucji.

▪

Roli kościoła katolickiego w przemianach politycznych i społecznych.

▪

Wewnętrznych sprzeczności w kulturze i demokracji liberalnej.

Art ykuł stanowi załącznik do protokołu.
Nie poruszono żadnych innych spraw i nie zgłoszono wniosków.

Protokolant: Marcjanna Nóżka

