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(Bardzo) Krótki Słownik Filozoficzny
Analiza metodologiczna problemu – ciąg zbieżny do zera.
Badania podstawowe – to, co jeszcze istnieje, bo na razie jeszcze nie wypada, aby znikło.
Błąd – to na czym już nie uczymy się.
Cytowanie – wygodny sposób uniknięcia zarzutu o plagiat.
Dążenie do prawdy – skuteczny sposób usprawiedliwienia czegokolwiek.
Dyskusja – polifoniczny wielogłos bez kontrapunktu.
Ekspertyza – nadrabianie braku wiedzy przez nadmiar niekompetencji.
Etyka – traktuje o tym, co jest, chociaż być nie powinno i o tym, co być powinno, chociaż nie jest.
Filozofia – królowa nauk bez własnego terytorium.
Głębia filozoficzna – banalność ubrana w mętne sformułowania.
Integracja w nauce – odwrotność specjalizacji (patrz), dążenie do likwidacji wiedzy o czymkolwiek.
Interdyscyplinarność – zakrywanie braku oryginalności przez trywialność.
Istota zagadnienia – to co uniemożliwia jego rozwiązanie.
Końcowa synteza w pracy naukowej – ciąg analiz (patrz), z konieczności rozbieżny.
Kryterium prawdy – nieistotny dodatek do fałszu.
Lista filadelfijska – najwyższa miara prestiżu publikacyjnego (znany jest przypadek pewnego
geologa krakowskiego, który wyobraził sobie, że opublikował pracę doktorską na tej liście).
Logika – umiejętność wyprowadzania wniosków z pustego zbioru przesłanek.
Metafizyka – próba wykazania, że nic jest czymś.
Metoda – wymówka umożliwiająca głoszenie dowolnych twierdzeń.
Nauka – to, co wszyscy cenią, ale nikt nie docenia.
Planowanie w nauce – reklamowanie przeciętności jako wyjątkowego sukcesu.
Podręczniki – zło niekonieczne, więc nikt ich nie pisze.
Polityka naukowa – krańcowy stan niezrozumienia czym jest nauka i czego potrzebuje.
Prawo natury (przyrody) – zastępowanie wyjątku przez regularność.
Prawo natury (moralne) – eliminacja praw jednostki na rzecz tzw. dobra wspólnego.
Punkty za publikacje – mierzenie tego, co niemierzalne.
Ranking – najbardziej wyrafinowany sposób złamania zasady proporcjonalności w ocenianiu.
Recenzja – typowy przykład braku związku pomiędzy konkluzją i tym, co ją poprzedza.
Rozumowanie – atawizm w dobie Internetu.
Specjalizacja w nauce – odwrotność integracji (patrz), dążenie do całkowitej wiedzy o niczym.
Sposób zarządzania nauką – brak braku, który nie prowadzi do niczego pozytywnego.
Sprawozdawczość w nauce – mnożenie osiągnięć na papierze.
Szacowanie (przez polityków) pożytków z nauki – zarobić to znaczy nie wydać.
Teoria – dawniej wyjaśnianie świata, obecnie substytut praktyki bez praktycznych efektów.
Zdrowy rozsądek – to czego najbardziej brakuje organizatorom nauki.
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