
 Protokół 

II posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 8 lutego 2018 r.  

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

 

Prof. Z. Marciniak otwierając obrady, przywitał członków Rady oraz zaproszonych 

gości. 

 

II. Wręczenie nagród laureatom konkursu Forum Akademickiego 

„Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” 

Już po raz 13 gośćmi posiedzenia plenarnego Rady Głównej byli laureaci konkursu 

organizowanego przez Forum Akademickie „Skomplikowane i Proste. Młodzi 

uczeni o swoich badaniach”. W obecności Podsekretarza Stanu prof. S. Skuzy oraz 

Przewodniczącego Rady prof. Z. Marciniaka wręczone zostały nagrody oraz 

wyróżnienia dla siedmiu laureatów. Minister Skuza wręczając dyplomy wyraził 

nadzieję, że w przyszłości zwycięscy konkursu staną się również laureatami nagród 

ministra dla wybitnych młodych naukowców. 

III. Przyjęcie porządku obrad 

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

IV. Wręczenie listów gratulacyjnych członkom Rady Głównej 

Przewodniczący Rady Głównej prof. Z. Marciniak wręczył członkom Rady  listy 

gratulacyjne.  

V. Zmiana Statutu Rady Głównej 

Przewodniczący Rady zgłosił propozycje korekty Statutu, które zostały omówione 

i uzgodnione przez Prezydium RG.  Zmiany dotyczą wprowadzenia do Prezydium 

Przewodniczących Komisji oraz wykreślenia zapisu dotyczącego trybu 

rozszerzonego posiedzenia prezydium RG trzecia ze zmian ma charakter jedynie 

porządkujący. Ponadto Przewodniczący zwrócił uwagę, że nowelizacja Statutu 

będzie możliwa po wejściu w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. Prace nad zmianą całościową Statutu prowadzić będzie Komisja 

Ekonomiczno-Prawna. Zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie (przy 

jednym głosie nieważnym). Uchwała nr 2/2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

VI. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Prezydium Rady 

Skorygowano treść uchwały uprzednio przyjętej o zapis dotyczący wprowadzenia 

do Prezydium Przewodniczących Komisji RG. Zmiana uchwały została przyjęta 

jednogłośnie (przy jednym głosie nieważnym). Uchwała nr 3/2018 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 

 



VII. Wybór uzupełniający do Prezydium Rady Głównej 

Członkowie Rady dokonali w głosowaniu tajnym uzupełnienia składu Prezydium 

Rady Głównej. Zgłoszono kandydaturę dr hab. Jana Klimka prof. SGH.  W wyniku 

głosowania kandydat otrzymał 26 głosów (1 głos nieważny), tym samym komisja 

skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyboru stwierdziła, że zostały spełnione 

wymogi określone w § 17 Statutu Rady Głównej. Uchwała nr 4/2018 stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

VIII. Informacje i sprawy bieżące 

Przewodniczący przedstawił aktualne informacje związane z funkcjonowaniem 

Rady m.in.  

 poinformował członków RG, iż zrezygnował z uczestnictwa w Zespole 

Bolońskim KRASP; 

 zaproponował aby na posiedzeniu marcowym Rada zajęła się projektem 

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z tym referat 

wprowadzający do dyskusji nad zmianami do ustawy przedstawi na 

marcowym posiedzeniu RG prof. J. Woźnicki; 

 poinformował o pracach  nad nową listą dyscyplin naukowych. W 

najbliższym czasie Rada zajmie się opiniowaniem projektu, który zostanie 

przedłożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie 

Rady podjęli ogólną dyskusję zwracając uwagę na kwestię 

interdyscyplinarności. Jednakże dyskusja szczegółowa zostanie podjęta w 

momencie, przedłożenia projektu dokumentu.  

 

IX. Dyskusja o sesjach tematycznych Rady Głównej 

Podczas dyskusji zaproponowano m.in. listę tematów do dyskusji, które zostaną 

szczegółowo doprecyzowane w projekcie uchwały przez Prezydium RG i 

przedstawione Radzie pod głosowanie. Zgłoszono następujące tematy: 

 „Sport i kultura fizyczna w uczelniach” 

 „Analiza umiędzynarodowienia studiów” 

 „Wspólnota uczelni” 

 „ Idea tworzenia Europejskich Uniwersytetów” 

 „Problemy funkcjonowania Instytutów Badawczych oraz Instytutów PAN” 

 „Duża infrastruktura badawcza w nauce polskiej.  Multidyscyplinarne centra 

badawcze. Rola i możliwości” 

 „Jak otwarta nauka zmienia uczelnie. Manifesty i realia. Koszty wdrożenia 

a koszty stałe” 

 „Czy startupy, inkubatory i akceleratory mogą wspierać proces kształcenia” 

 „Podwójny nadzór w systemie szkolnictwa wyższego” 

 „Ścieżki kariery akademickiej i naukowej” 

 „Bariery w umiędzynarodowieniu z pozycji studentów i młodych 

naukowców” 

 „Jak walczyć z miernymi czasopismami i konferencjami naukowymi”  



 „Problematyka studiów anglojęzycznych” 

 „Funkcjonowanie NAWA” – w połączeniu z tematyką 

umiędzynarodowienia studiów” 

 „Finansowanie nauki w Polsce” 

 „Kształcenie praktyczne studentów” 

 „Studia międzyobszarowe i interdyscyplinarne”  

 

X. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw 

Treść projektu uchwały przedstawił prof. J. Szambelańczyk Przewodniczący 

Komisji Ekonomiczno-Prawnej. Komisja przedstawiła uwagi szczegółowe. Rada 

przyjęła uchwałę jednogłośnie (przy jednym głosie nieważnym). Uchwała nr 5/2018 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 

niektórych innych ustaw 

Treść projektu uchwały przedstawił prof. T. Szapiro. Przewodniczący Komisji 

Kształcenia.  Rada przedstawiła szereg uwag szczegółowych. Rada przyjęła 

uchwałę jednogłośnie (przy jednym głosie nieważnym). Uchwała nr 6/2018  stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych 

Prof. J. Szambelańczyk, Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, 

przedstawił regulaminy przyznawania stypendiów naukowych.  

Dwa regulaminy uzyskały opinię jednomyślnie pozytywną (przy jednym głosie 

nieważnym): 

 Regulamin Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków za 

wyniki w nauce  

 Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa za wyniki w 

nauce 

Rada negatywnie (przy jednym głosie nieważnym) zaopiniowała regulamin 

przyznawania stypendiów naukowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie 

Stanowiska nr1 /2018, nr 2/2018 oraz nr 3/2018  stanowią załączniki do protokołu. 

 

XII. Opinia o  standardzie kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna 

laboratoryjna 

Prof. T. Szapiro Przewodniczący Komisji Kształcenia przedstawił treść opinii, w 

której to Rada zaproponowała rozważenie możliwości odłożenia wdrożenia 

projektu do czasu przyjęcia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 



Rada przyjęła opinię jednogłośnie (przy jednym głosie nieważnym). Uchwała nr 

15/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

 

XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o 

przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych 

Prof. J. Żmija, Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich RG, przedstawił 

propozycje opinii o wnioskach jednostek organizacyjnych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  

Rada pozytywnie (przy jednym głosie nieważnym) zaopiniowała wnioski 

dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia: 

 doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 

Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach 

 doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria 

muzyki Wydziałowi Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki  

i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Wydziałowi Gospodarki 

i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie 

 doktora habilitowanego nauk o zdrowiu I Wydziałowi Lekarskiemu 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport Wydziałowi 

Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 

Rada jednomyślnie negatywnie (przy jednym głosie nieważnym) zaopiniowała 

wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:   

 doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Wydziałowi 

Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 

 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu Wydziałowi Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

Uchwały nr 7/2018, nr 8/2018, nr 9/2018, nr 10/2018, nr 11/2018, nr 12/2018, nr 

13/2018 stanowią załączniki do protokołu. 

 

XIV. Zaopiniowanie studiów podyplomowych prowadzonych przez Akademię 

Pomorską w Słupsku pn. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne 

Kulturoznawczo-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego 

Przewodniczący Komisji Kształcenia  Prof. T. Szapiro przedstawił treść projektu 

uchwały. W opinii Rady, oferta wysokiej jakości kształcenia w języku kaszubskim 

buduje korzystny wizerunek systemu polskiego szkolnictwa wyższego, wpisując się 

w wizję europejskości troszczącej się o kultury lokalne i o trwałość naszego 

dziedzictwa kulturowego. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie (przy jednym głosie 

nieważnym). Uchwała nr 14/2018 stanowi załącznik do protokołu.  



 

XV. Zatwierdzenie ostatecznych składów Komisji Rady 

Rada jednogłośnie (przy jednym głosie nieważnym) zaakceptowała składy Komisji 

RG.  

 

 

 

XVI. Przyjęcie protokołu I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (11 stycznia 2018 r.) 

Rada przyjęła protokół jednogłośnie (przy jednym głosie nieważnym).  

 

XVII. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący RG zamknął posiedzenie i podziękował wszystkim za aktywny 

udział i dyskusję.  

 

 

 

 

       Przewodniczący 

     Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

          Prof. Zbigniew Marciniak 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały: nr 2-15  

3. Stanowiska: nr 1-3 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD  

 

 

 

 

 

 


