
Porządek obrad 

XXXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 października 2017 roku 

 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Prezentacja raportów RGNiSW: 

 prof. Jan Szambelańczyk – Raport nr 6 pt. „Konsolidacja w sektorze 

szkolnictwa wyższego” 

 prof. Zbigniew Marciniak – Raport nr 7 pt. „System finansowania studiów  

i pomocy materialnej w szkołach wyższych” 

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

 

Przerwa 

 prof. Edward Jezierski – Raport nr 5 pt. „Analiza wybranych elementów 

założeń do Ustawy 2.0”  

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

IV. Przedstawienie i przyjęcie stanowiska w sprawie prac nad projektem ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r. 

V. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie etosu akademickiego 

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" – przedstawia 

KEP RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć – przedstawia 

KEP RG, KN RG 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki – przedstawia 

KEP RG, KN RG 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki 

finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych – przedstawia 

KEP RG, KN RG 
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VII. Zaopiniowanie dokumentów 

1. „Objaśnienia projektu budżetu w części 28 – Nauka do projektu ustawy 

budżetowej na rok 2018” 

2.  „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 

38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2018”  

3. Objaśnienia projektu budżetu w części 67 – Polska Akademia Nauk do 

projektu ustawy budżetowej na rok 2018” 

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział 

Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki – doktor nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie 

2. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  

– doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka 

3. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział 

Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej  

– doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura 

4. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Wydział Zarządzania  

i Komunikacji Społecznej – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu 

5. Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania – doktor nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

6. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli 

Zwierząt – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia 

7. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny  

– doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie 

literaturoznawstwo 

8. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki – doktor nauk technicznych  

w dyscyplinie informatyka 

IX. Komunikaty, sprawy różne i wolne wnioski 

X. Przyjęcie protokołu XXXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (8 czerwca 2017 r.) 

XI. Zamknięcie posiedzenia 


