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Stanowisko Komitetu Etyki w Nauce PAN
w sprawie posługiwania się przez pracowników nauki stopniami i tytułami naukowymi
w wystąpieniach publicznych

W związku z upowszechniającym się błędnym tytułowaniem badaczy występujących
w mediach, Komitet Etyki w Nauce PAN zwraca uwagę, że obowiązek dołożenia starań, aby
odbiorcy ich wypowiedzi i wystąpień nie byli wprowadzani w błąd odnośnie do ich dorobku
lub kwalifikacji spoczywa przede wszystkim na naukowcach. Ich powinnością jest również
zadbanie o to, aby zwracający się do nich przedstawiciele mediów posługiwali się stopniami i
tytułami naukowymi, które badacze rzeczywiście uzyskali, np. przez korygowanie mylących
określeń przed upublicznieniem ich wypowiedzi.
Do rozpowszechnionych praktyk wprowadzających w błąd należy zwracanie się do
pracowników nauki posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego i zajmujących w
uczelni stanowisko profesora nadzwyczajnego, za pomocą form takich jak „Pani profesor”
lub „Panie profesorze”. W odbiorze społecznym naukowiec taki jest najczęściej traktowany
tak jakby uzyskał tytuł naukowy profesora, który świadczy o większym dorobku naukowym
niż ten, który uzyskała osoba mająca stopnień naukowy doktora habilitowanego. W związku z
tym na ogół naukowiec taki jest darzony odpowiednio wyższym autorytetem naukowym.
Z uwagi na powyższe, Komitet Etyki w Nauce PAN przypomina:
− Forma „Pani profesor” „Panie profesorze” winna być zarezerwowana dla badaczy, którzy
uzyskali tytuł naukowy profesora. Do pozostałych badaczy należy się zwracać w sposób
odzwierciedlający ich rzeczywiste kwalifikacje.
− W materiałach pisanych przyjętym zwyczajem polskich uczelni i środowisk naukowych
jest następująca konwencja:
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-

imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł naukowy profesora poprzedza się słowem
„profesor”; np. prof. dr hab. Jan Nowak lub prof. Jan Nowak;

-

po imieniu i nazwisku osoby, która zajmuje w swej uczelni stanowisko profesora
nadzwyczajnego i nie uzyskała tytułu naukowego profesora umieszcza się skrót:
„prof. XY”, gdzie XY to skrót identyfikujący uczelnię, w której osoba ta zajmuje
to stanowisko; np. dr hab. Jan Nowak, prof. UN lub Jan Nowak, prof. UN.

Wiele polskich szkół wyższych stosuje powyższą konwencję od lat. Korzystanie z niej
przez naukowców świadczy o ich rzetelności i o szacunku dla osiągnięć kolegów.
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