
Porządek obrad 

IV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 10 kwietnia 2014 roku 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK,  

z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk: 

 referat wprowadzający – prof. Paweł Stępień (UW) 

 debata z udziałem gości Rady 

  Przerwa 

IV. Komunikaty 

V. Zaopiniowanie „Pakietu dla humanistyki” – przedstawia Przewodniczący Zespołu 

Roboczego Rady prof. Z. Marciniak 

VI. Zaopiniowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawia 

KEP RG i KK RG 

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem 

na studia na rok akademicki 2014/2015 – przedstawia KEP RG 

VIII. Propozycja wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów – przedstawia 

KK RG 

IX. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów 

podyplomowych – przedstawia KK RG 

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 

– studia podyplomowe pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja  

i zarządzanie” 

X. Opinia dotycząca prowadzenia studiów podyplomowych przez Wyższą Szkołę 

Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu 

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa – doktor 

nauk społecznych w dyscyplinie socjologia 

2. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, Instytut 

Optoelektroniki – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie 

elektronika 



3. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny – doktor 

habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie chemia 

4. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny – doktor habilitowany nauk 

humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo 

5. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki – doktor nauk matematycznych 

w dyscyplinie informatyka 

6. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  

w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – 

doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

7. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii – doktor nauk biologicznych w 

dyscyplinie ochrona środowiska 

8. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny – doktor habilitowany nauk 

humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo 

XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP 

RG 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach (ponowny) 

XIII. Sprawy różne i wolne wnioski 

XIV. Przyjęcie protokołu z przebiegu III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (13 marca 2014 r.) 

XV. Zamknięcie posiedzenia 

 


