
Porządek obrad 

XXXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 8 czerwca 2017 roku 

 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Ministerialna koncepcja Ustawy 2.0 

 wprowadzenie do dyskusji – Wicepremier, Minister Jarosław Gowin 

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

 

Przerwa 

IV. Komunikaty 

V. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego  

i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz 

sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych – przedstawia KEP RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania 

środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania 

naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  

– przedstawia KEP RG, KN RG 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – przedstawia KEP RG, 

KK RG 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów – przedstawia KK 

RG 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie – przedstawia KEP RG 

6. projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, 

spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich – przedstawia KEP 

RG 
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VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie 

biochemia, 

2. Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych – doktor sztuk 

plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne  

VII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP 

RG 

1. Regulamin Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków – UJ 

2. Regulamin konkursu „Stypendium im. Franciszka Mertensa” – UJ 

3. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich oraz 

innych osób biorących udział w realizacji badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – UW 

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski 

IX. Przyjęcie protokołu XXXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (11 maja 2017 r.) 

X. Zamknięcie posiedzenia 


