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W sprawie propozycji nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki

W związku z rozważanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzeniem
nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki zwracamy się z apelem o umieszczenie
PSYCHOLOGII w obszarze nauk społecznych, co jest zgodne z tradycją klasyfikacji tej
dyscypliny w Polsce i na świecie.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni propozycją nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki
przygotowaną przez Prezydium CK. Wedle tej propozycji dyscyplina naukowa: „psychologia”
została włączona do dziedziny: „nauki medyczne i o zdrowiu”. Jest to propozycja, która nie
znajduje merytorycznego uzasadnienia. Poniżej kilka argumentów na rzecz pozostawienia
psychologii w dziedzinie nauk społecznych.
1. W przedstawionym przez MNiSW projekcie Ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, dział
IV: Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w art. 5 ust. 4 pkt 1 zapisano,
iż MNiSW przygotuje (w drodze rozporządzenia) nową klasyfikację dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych w ramach dziedziny sztuki, pod uwagę
będzie brana klasyfikacja zaproponowana przez OECD. W tej klasyfikacji „psychologia”
została włączona do dziedziny 5: „nauki społeczne”.
2. W klasyfikacji stosowanej przez ERC, KE, NCN czy KEJN „psychologia” także jest włączona
do obszaru nauk społecznych, a nie medycznych. Wszędzie w Europie i na świecie
„psychologia” umiejscowiona jest w obszarze nauk społecznych. Wyjątek stanowi
klasyfikacja amerykańskiej National Science Foundation, w której „psychologia” występuje
samodzielnie.
3. Historycznie rzecz ujmując, w Polsce, „psychologia” była prowadzona na wydziałach o
profilu humanistyczno-społecznym, a nie medycznym.
4. Problematyka badawcza związana z obszarem badawczym psychologii klinicznej jest tylko
jednym z działów psychologii. Inne działy to: psychologia poznawcza, psycholingwistyka,
psychologia rozwojowa, psychologia edukacyjna, psychologia, pracy, zarządzania i
organizacji, psychologia osobowości, różnic indywidualnych, psychofizjologia, psychologia
społeczna, psychologia środowiskowa, psychometria.

5. Poza psychologią kliniczną, żaden dział psychologii nie jest powiązany z naukami
medycznymi. Co więcej, tylko kształcenie i doskonalenie zawodowe psychologów
klinicznych przypomina kształcenie lekarzy.
6. Dziś, uprawnienia do nadawania stopni naukowych (doktora lub doktora habilitowanego)
przysługują jednostkom uniwersyteckim, w tym 3 wydziałom niepublicznego
Uniwersytetu SWPS (Warszawa, Wrocław i Sopot), jednemu wydziałowi Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Instytutowi Psychologii PAN w Warszawie.
Pozostałe uprawnione jednostki znajdują się na uniwersytetach: UG, UKW, UAM, UŁ, UW,
UKSW, UMCS, KUL, UJ (2 jednostki), UŚ, UWr. Żadna jednostka o profilu medycznym nie
posiada stosownych uprawnień.

Rozumiejąc wagę nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki mamy pewność,
że na etapie jej tworzenia należy dochować wszelkich starań, by nie rodziła ona negatywnych
skutków, tak w obrębie funkcjonowania uczelni, jak i instytucji wspierających badania
naukowe. Niniejszym pozwalamy sobie przesłać na ręce Pana Ministra ten apel z prośbą o
potraktowanie go jako głos środowiska psychologicznego w Polsce.
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