
Porządek obrad 

XXXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 9 listopada 2017 roku 

 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Uwagi, propozycje i komentarze dotyczące projektu ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r. 

 Przewodniczący Komisji Stałych RGNiSW: 

prof. Janusz Igras, prof. Edward Jezierski, prof. Jan Szambelańczyk, 

prof. Janusz Żmija 

 debata z udziałem gości oraz członków Rady 

 przyjęcie uchwały dotyczącej projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce z dnia 16 września 2017 r. 

Przerwa 

IV. Komunikaty 

V. Przyjęcie raportów zespołów roboczych Rady:  

 Raport nr 5 pt. „Analiza wybranych elementów założeń do Ustawy 2.0” 

 Raport nr 6 pt. „Konsolidacja w sektorze szkolnictwa wyższego” 

 Raport nr 7 pt. „System finansowania studiów i pomocy materialnej  

w szkołach wyższych” 

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2018 – przedstawia KEP RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora – przedstawia KN RG, KU RG 

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

– przedstawia KEP RG 

4. Poselski projekt ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi – przedstawia KEP 

RG 
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VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor 

habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie medycyna 

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu 

3. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu, Wydział Sztuki – doktor habilitowany sztuk plastycznych  

w dyscyplinie sztuki piękne 

4. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-

Historyczny – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

publicznej  

5. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa – 

doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia 

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP 

RG 

1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Szkoły 

Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie 

2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Akademii 

Finansów i Biznesu w Warszawie 

IX. Sprawy różne i wolne wnioski 

X. Przyjęcie protokołu XXXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (12 października 2017 r.) 

XI. Zamknięcie posiedzenia 


