
Porządek obrad 

XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 13 lutego 2020 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Kompetencje społeczne w kształceniu studentów  

 referat wprowadzający – prof. Ewa Chmielecka 

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

IV. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (prekonsultacje) – przedstawia Przewodniczący Rady Głównej 

Przerwa 

V. Komunikaty 

VI. Uchwała w sprawie warunków pracy Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW 

– przedstawia Przewodniczący Rady Głównej 

VII. Zaopiniowanie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2020 r.  

– przedstawia KN RG 

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz niektórych innych ustaw – przedstawia prof. A. Więcek 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych 

na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem 

osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach  

i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej – przedstawia 

KEP RG, KK RG 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki – przedstawia KEP RG, KK RG 

4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekształcania instytutów 

badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty działające 

w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych 

do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk – przedstawia KN RG 

5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, łączenia, 

podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub 

likwidacji instytutów badawczych – przedstawia KN RG 



2 

 

IX. Zaopiniowanie regulaminów przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia 

KEP RG 

Regulamin przyznawania przez Fundację Maspex Stypendiów za wyniki w nauce 

dla dzieci pracowników Grupy Maspex Wadowice 

X. Sprawy różne i wolne wnioski 

XI. Przyjęcie protokołu XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (9 stycznia 2020 r.) 

XII. Zamknięcie posiedzenia 


