Lublin, 04 I 2016 r.

Szanowny Pan
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Panie Ministrze!
Truizmem jest stwierdzenie, iż na wyższych uczelniach w Polsce dzieje się źle.
Wystarczy poczytać o coraz częstszych praktykach sprzecznych z nauką i etyką, choćby
plagiatach i pozorowaniu pracy w celu wyłudzenia pieniędzy przez jednostki i grupy
interesów.
Jedną z plag niszczących pracę wielu uczelni u samych podstaw jest obniżanie
wymogów stawianych studentom. Właściwie ocena niedostateczna została praktycznie
wyeliminowana ze skali ocen. W dodatku dano studentom do dyspozycji środek szantażu
w postaci tak zwanych ewaluacji. Polegają one na wystawianiu wykładowcom ocen w postaci
wypowiadania się anonimowego na temat ich osobowości i pracy. W ten sposób powstają
paszkwile produkowane przez studentów, którzy na studia przyszli z wiadomych sobie
powodów, nie zaś w celu zdobycia wiedzy. Jest już dziś tajemnicą poliszynela, że wielu
pracowników naukowych w obawie przed utratą pracy wskutek takich ankiet-donosów
rezygnuje ze stawiania jakichkolwiek wymagań wobec studentów. Deprymuje to tych spośród
nich, którzy traktują studia poważnie.
Rezultat tak pojmowanych praw osoby ludzkiej – na nie powołują się zwolennicy
anonimowych paszkwili – jest widoczny gołym okiem. Jest nim coraz bardziej kulejący
poziom wielu uczelni. Wiadomo, że nie wszystkie dopuszczają ten sposób „czyszczenia”
swego obszaru ze „złych” profesorów, tzn., takich, którzy nie rezygnują z egzekwowania
nauczanego materiału. Ale rzecz w tym, żeby ukrócić wspomniane tu praktyki w interesie
nauki i morale młodego człowieka, który poprzez nie zyskuje przekonanie, iż oszczerczym
donosem można więcej osiągnąć niż rzetelną pracą. Znamy już takie praktyki z okresu
stalinowskiego i działalności w szkołach ZMP. Nie są też tajne ich zgubne skutki.

Nie jest to protest przeciwko ocenianiu profesorów przez studentów, ale przeciwko
bezmyślnemu produkowaniu donosicielstwa anonimowego, któremu zagwarantowano w ten
sposób absolutną bezkarność.
Nasz głos przeciwko takim praktykom kierujemy do Pana Ministra, jako Osoby
kierującej Resortem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

***************************************************************************
Szanowni Państwo!
Niżej podpisany jest wprawdzie już emerytem, ale z niemal półwieczną praktyką
w charakterze nauczyciela akademickiego. Wieści dochodzące do mnie o stosownych na niektórych
uczelniach wyższych procedurach skłoniły mnie do wystosowania apelu mającego na celu położenie
tym nadużyciom kresu przez najwyższe władze oświatowe. Konsultowałem ten pomysł z kilkoma
kolegami i znalazłem ich poparcie. Proszę bardzo o akceptację mego apelu, składając pod nim swój
podpis.
Z góry dziękuję i wyrażam wszystkim słowa mego szacunku
Emerytowany kierownik Katedry Historii Kościoła w XIX i XX wieku ma Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.
Ks. prof. zw. dr hab. Zygmunt Zieliński

PS Proszę na poniższy adres email podać imię i nazwisko, stopień bądź tytuł naukowy i
miejsce pracy: protestdoministerstwa@onet.pl

