
Porządek obrad 

XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 9 lutego 2017 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Wręczenie nagród laureatom konkursu Forum Akademickiego "Skomplikowane  

i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" – prowadzenie redaktor naczelny 

„Forum Akademickiego” 

III. Przyjęcie porządku obrad 

IV. Wybrane problemy i analizy rekrutacji na studia  

 wprowadzenie do dyskusji: 

 prof. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia 

UW: „Polityka rekrutacyjna uczelni z perspektywy UW” 

 mgr Leszek Lewoc, Prezes PCG Academia: „Analityka edukacyjna jako 

narzędzie analiz rekrutacyjnych dla uczelni”  

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

 

Przerwa 

V. Dyskusja nad rocznym planem prac programowych Rady oraz przyjęcie uchwały 

w tej sprawie 

VI. Uchwała w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw analizy i oceny 

wybranych elementów założeń do Ustawy 2.0 przedstawionych przez Zespoły 

wyłonione w Konkursie MNiSW 

VII. Komunikaty 

VIII. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Rady Głównej oraz 

dokooptowanie nowych członków do komisji Rady  

IX. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – przedstawia 

KEP RG, KK RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania 

dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji 

uczelni publicznej – przedstawia KEP RG 

X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 
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1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny  

– doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce 

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny – doktor habilitowany nauk 

chemicznych w dyscyplinie biotechnologia 

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny – doktor nauk technicznych  

w dyscyplinie automatyka i robotyka 

4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk  

o Zdrowiu – doktor nauk o zdrowiu 

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP 

RG 

 

1.  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 – Uniwersytet 

Warszawski 

2. Regulamin stypendiów naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki  

w Bydgoszczy 

3. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla doktorantów 

przyjętych na  stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczących  

w realizacji projektu NAMO 

XII. Sprawy różne i wolne wnioski 

XIII. Przyjęcie protokołu XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (12 stycznia 2017 r.) 

XIV. Zamknięcie posiedzenia 

 


