
Porządek obrad 

IV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 kwietnia 2018 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Ekonomiczne losy absolwentów  

 wprowadzenie do dyskusji: 

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa  

dr hab. Mikołaj Jasiński, Uniwersytet Warszawski 

Agnieszka Skowrońska, Politechnika Warszawska 

Jarosław Chojecki, Politechnika Warszawska 

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

Przerwa 

IV. Komunikaty 

V. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2017 

r. – przedstawia KEP RG, KN RG 

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia  

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – przedstawia KK RG, KN RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz 

rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań 

naukowych lub prac rozwojowych – przedstawia KEP RG 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – przedstawia KK 

RG 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na 

studia lub o kontynuacji przez niego studiów – przedstawia KK RG 

VII. Zaopiniowanie regulaminów przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia 

KEP RG 

1. Regulamin Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Wyższej 

Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

2. Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
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3. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich  

na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie z dotacji celowej  

na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu działań naukowych 

lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestnikom studiów doktoranckich 

4. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniku w nauce, w Programie 

Stypendiów Korporacyjnych dla studentów wybranych kierunków 

ekonomicznych 

5. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, w Programie 

Stypendiów Korporacyjnych dla studentów wybranych kierunków 

humanistycznych 

6. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki  w nauce, w Programie 

Stypendiów Korporacyjnych dla studentów wybranych kierunków 

7. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki  w nauce, w Programie 

Stypendiów Korporacyjnych dla studentów uczelni rolniczych 

8. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, w Konkursie 

PRYMUS 

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. 

Eleonory Reicher – doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie 

medycyna 

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji – doktor nauk 

technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji 

3. Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – doktor nauk 

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 

IX. Powołanie zespołów roboczych Rady 

X. Sprawy różne i wolne wnioski 

XI. Przyjęcie protokołu III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (8 marca 2018 r.) 

XII. Zamknięcie posiedzenia 


