
 

                                                                 

Konferencja Naukowa:  

Czasopisma naukowe wobec wyzwań 

ewaluacji nauk społecznych 

 

 

15 października 2021 r.; Poznań, Wydział Prawa i Administracji UAM 

sala Delta, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53 

oraz w formie wideokonferencji przez MS Teams 

 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak  

wraz z prof. dr. hab. Markiem Smolakiem, Redaktorem Naczelnym  

kwartalnika Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,  

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:  

Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych 

PROGRAM KONFERENCJI   

11:45–12:00   Przywitanie gości oraz otwarcie konferencji 

Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym  

kierujący Szkołą Nauk Społecznych prof. dr hab. Zbyszko Melosik, 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak 

12:00–14:30  I sesja 

12:00–12:30 prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński (UAM):  

   Czasopisma naukowe oglądane z różnych perspektyw 

12:30–13:00 prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), 

prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny):  

   Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki  

   i szkolnictwa wyższego w Polsce 

13:00–13:30 prof. dr hab. Marek Ratajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu):  

   Czasopisma naukowe a system awansów naukowych  

   i mechanizmy rozwoju nauki w Polsce 

13:30–14:00 prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki (UAM):  

   Od prestiżowych do drapieżnych czasopism – spektrum standardów wydawniczych 

14:00–14:20  Dyskusja 

14:20-14:30 Przerwa 

  



 

                                                                 

 

 

 

 

 

14:30–16:50  II Sesja 

14:30–15:00 prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie):  

   Minister w ogrodzie nauk. Rzecz o władzy i polityce 

   w ewaluacji naukowych czasopism prawniczych 

15:00–15:30 prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki):  

   Czasopisma prawnicze a praktyka prawnicza 

15:30–16:00 prof. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM):  

    Czy rankingi czasopism prawniczych powinny być prawem? 

16:00–16:30 prof. UG dr hab. Grzegorz Wierczyński (Uniwersytet Gdański):  

    Polskie wykazy czasopism naukowych – podsumowanie dotychczasowych    

    doświadczeń z perspektywy czasopism prawniczych 

16:30–16:50  Dyskusja 

16:50  Zakończenie konferencji 

 

 

REJESTRACJA 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji (tak w formie stacjonarnej,  

jak i zdalnej), uprzejmie prosimy o rejestrację do 10.10.2021 r. do końca dnia 

poprzez wypełnienie formularza, dostępnego pod adresem:  

https://forms.office.com/r/q47Wzq16UQ 

Link do udziału w wideokonferencji zostanie udostępniony  

osobom zarejestrowanym w dniu 12.10.2021 r. 

 

https://forms.office.com/r/q47Wzq16UQ

