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W dniach 13—14 maja 2014 roku w Ustroniu odbyła się VII Ogólnopolska 
Konferencja Akademickich Ośrodków Politologicznych. Organizatorem obję‑
tego patronatem Wojewody Śląskiego wydarzenia był Instytut Nauk Politycz‑
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. W obradach uczestniczyli 
przedstawiciele władz ośrodków politologicznych z całego kraju. Wiodącymi 
tematami poruszanymi w trakcie konferencji były sytuacja nauk humani‑
stycznych i społecznych w Polsce oraz kondycja i problemy politologii.

W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez dyrek‑
tora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ prof. Mariusza Kol‑
czyńskiego, uczestnicy diagnozowali sytuację politologii na uniwersytetach 
z perspektywy władz rektorskich, dziekańskich i instytutowych. Wśród 
panelistów znaleźli się między innymi rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. Michał Śliwa, dziekan 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu prof. Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Politologii 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
prof. Roman Bäcker, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
 -Skłodowskiej w Lublinie prof. Grzegorz Janusz, dziekan Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Bogdan 
Szlachta oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele władz instytutowych. 

Wśród poruszanych w dyskusji wątków istotne miejsce zajmowała kwe‑
stia tożsamości politologii jako dyscypliny naukowej, analizowana w sposób 
szczególny w kontekście wydzielania się z niej kolejnych subdyscyplin. 
Przedmiotem debaty były dążenia do usamodzielnienia się ze strony przed‑
stawicieli takich gałęzi wiedzy, jak nauka o mediach, stosunki międzynaro‑
dowe czy bezpieczeństwo. 
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Z prezentowanym wątkiem powiązana była dyskusja o kształtowaniu 
oferty dydaktycznej przez polskie ośrodki politologiczne. Z jednej strony 
zwracano uwagę na to, iż otwieranie coraz to nowych kierunków studiów 
może wpływać na zmarginalizowanie politologii jako takiej i rozmycie toż‑
samości dyscypliny. Z drugiej jednak tłumaczono podobne posunięcia chęcią 
pozyskania studentów, co jest istotne szczególnie w obecnych warunkach 
niżu demograficznego, a także spadku popularności kierunków humani‑
stycznych i społecznych (wywołanego po części polityką i retoryką władz 
państwowych). 

W kolejnej części obrad przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk prof. Grażyna Ulicka przedstawiła stanowisko KNP 
PAN wobec sytuacji nauk humanistycznych i społecznych w Polsce. Główny 
temat sesji stanowiły perspektywy rozwoju tych gałęzi nauki w obliczu 
zagrożeń, jakie niesie z sobą spadek popularności kierunków humanistycz‑
nych i społecznych wśród absolwentów szkół średnich. Ponadto podjęto kwe‑
stie związane z reorientacją działalności dydaktycznej oraz prowadzeniem 
i finansowaniem badań naukowych. 

W następnym panelu prof. Andrzej Antoszewski i prof. Konstanty Adam 
Wojtaszczyk omówili najważniejsze zagadnienia związane z awansem nauko‑
wym politologa, analizując przebieg postępowania habilitacyjnego i dok‑
torskiego według nowej procedury. Na podstawie pierwszych doświadczeń 
związanych z nowymi zasadami przebiegu awansu naukowego wskazane 
zostały najistotniejsze różnice względem starej procedury, zarówno z punktu 
widzenia doktoranta oraz habilitanta, jak i innych podmiotów uczestniczą‑
cych w postępowaniu. W trakcie dyskusji prelegenci dokładnie przedstawili 
warunki formalne, jakie należy spełniać według nowych przepisów. Szcze‑
gólną uwagę poświęcono sposobowi sporządzania recenzji prac, podkreśla‑
jąc konieczność spójności treści recenzji z jej konkluzją.

Profesor Teresa Sasińska -Klas, zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych ds. międzynarodowych, przedstawiła zebranym bilans 
działań polskich politologów w ramach International Political Science Asso‑
ciation. Omówione zostały przedsięwzięcia realizowane przez IPSA, ze 
szczególnym uwzględnieniem 23. World Congress of Political Science, odby‑
wającego się w dniach 19—24 lipca 2014 roku w Montrealu. W trakcie kon‑
ferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego PTNP.

Ostatnim punktem programu był panel poświęcony konkursom na finan‑
sowanie projektów badawczych w Narodowym Centrum Nauki, prowadzo‑
ny przez dr Dorotę Kiebzak -Manderę z NCN oraz prof. Grzegorza Janusza, 
pełniącego w konkursach funkcję recenzenta. Prelegenci zaprezentowali naj‑
ważniejsze informacje związane z charakterem poszczególnych konkursów 
Narodowego Centrum Nauki, przedstawili statystyki wyników z ubiegłych 
lat oraz wskazali najczęstsze błędy popełniane przez aplikantów. W dalszej 



187Sprawozdanie z  VII Ogólnoplskiej Konfrencji…

części wystąpienia opisano tryb pracy uczestników paneli dziedzinowych 
zajmujących się rozpatrywaniem wniosków oraz przedstawiono dokład‑
ne kryteria ich oceny, szczególnie w zakresie nowatorstwa proponowanego 
projektu badawczego i dorobku naukowego kierownika projektu. Konkluzją 
panelu było to, iż pomimo niedoskonałości (stale modyfikowanych) procedur 
NCN finansowanie projektów za pomocą środków uzyskanych w konkur‑
sach Centrum, czy też poprzez granty z innych, zewnętrznych w stosunku 
do uczelni podmiotów, jest obecnie jedyną efektywną formą materialnego 
wsparcia nauki na dużą skalę. 

VIII Ogólnopolska Konferencja Akademickich Ośrodków Politologicz‑
nych odbędzie się w 2015 roku w Toruniu. 
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