Modyfikacja zasad konkurs „Otwarta Nauka 2022” na finansowanie publikacji
artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach w ramach otwartego dostępu.
Szanowni Państwo Pracownicy Wydziału Biologii UJ,
Na posiedzeniu w dniu 12 maja br. Komisja Dziekańska ds. ID.UJ oraz Komisja ds.
konkursu „Otwarta Nauka 2022” podjęły decyzję o wstrzymaniu dofinansowania w
ramach tego konkursu opłat za publikacje otwartego dostępu w tematycznych specjalnych
numerach (Special Issues) publikowanych w wydawnictwie Multidisciplinary Digital
Publishing Institute (MDPI). Ponadto podjęliśmy decyzję o ograniczeniu do jednej rocznie
liczby dofinansowań artykułów publikowanych w regularnych numerach czasopism
wydawanych przez MDPI dla danego autora (bez względu na pozycję na liście autorów).
Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od 15 mają br, jednak mając na względzie, że
osoby bazujące na dotychczasowym regulaminie, przed 15 maja br wysłały do
wspominanych czasopism swoje manuskrypty, informuję, że koszt takich publikacji
będzie sfinansowany. W takich przypadkach osoba występująca o finansowanie jest
proszona o dołączenie do wniosku potwierdzenia, że praca została złożona w redakcji
czasopisma przed 15 maja 2022.
Przesłanką do podjęcia decyzji o modyfikacji zasad konkursu są utrzymujące się
kontrowersje dotyczące procesu recenzowania i publikowania, a w szczególności
wydawania bardzo dużej liczby numerów specjalnych (Special Issues) w czasopismach
MDPI.
Jednocześnie utrzymana zostaje możliwość finansowania tych publikacji ze środków
dotacji statutowej poszczególnych badaczy, czy też ze środków pochodzących z grantów
zewnętrznych. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na dużą liczbę publikacji
wydawanych rocznie w pismach MDPI istnieje w przyszłości zwiększone ryzyko
znaczącego spadku rok do roku wskaźnika Impact Factor czasopism tego wydawnictwa.
Pojawiają się także informacje o oddolnych działaniach pracowników naukowych
różnych jednostek, mających na celu przekonanie Narodowego Centrum Nauki i innych
organizacji finansujących badania naukowe do nieuwzględniania w ewaluacji projektów,
artykułów wydawanych przez MDPI. Podobne działania podejmowane są ostatnio przez
rady naukowe jednostek naukowych w kraju. Pojawiają się również informacje, iż
recenzenci oraz ciała odpowiedzialne za postępowania o nadanie stopni lub tytułu
naukowego coraz częściej szczególnie uważnie przyglądają się dorobkowi naukowemu
opartemu o publikacje w czasopismach z wydawnictwa MDPI. Zatem zalecamy Państwu
daleko idącą rozwagę przy wyborze wydawnictwa, w którym zamierzacie Państwo
publikować swoje osiągnięcia, biorąc pod uwagę nie tylko wskaźniki
bibliometryczne/punktowe, ale także renomę danego wydawcy i czasopisma.

Z poważaniem,
M. Chadzińska
/w imieniu członków Komisji/

