
 

Porządek obrad 

IX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 11 grudnia 2014 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Prezentacja wyników prac nad mapą inwestycji w infrastrukturę B + R  

– przedstawia prof. Janusz Igras  

IV. Zmiany w oświacie przez pryzmat ich wpływu na szkolnictwo wyższe 

 referat wprowadzający – prof. Zbigniew Marciniak 

 debata z udziałem gości Rady 

 przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały – przedstawia KK RG 

Przerwa 

V. Komunikaty 

VI. Przyjęcie Statutu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

VII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie funduszu innowacyjności – przedstawia KEP RG, KN RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań 

związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych w uczelniach niepublicznych – przedstawia KEP RG  

3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych z budżetu państwa – przedstawia KEP RG 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  

– przedstawia KEP RG, KK RG 

VIII. Projekt Wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,  

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 

– przedstawia KEP RG, KN RG 

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – 

doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie energetyka 



2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydziału Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie 

biologia 

3. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii – doktor habilitowany 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

4. Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych – doktor 

nauk prawnych w dyscyplinie nauki o administracji 

5. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – doktor 

nauk technicznych w dyscyplinie informatyka 

6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – doktor nauk o zdrowiu 

X. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych 

– przedstawia KK RG 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku – „Podyplomowe studia  

z etyki i filozofii” 

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG 

1. Regulamin konkursu na stypendia naukowe finansowane ze środków Higher 

Education Support Program dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole 

Nauk Społecznych IFiS PAN 

2. Regulamin konkursu na stypendia naukowe im. Bohdana Solchanyka dla 

uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN 

3. Skorygowany regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla 

studentów międzynarodowego programu studiów drugiego stopnia 

prowadzonych wspólnie: Joint Second Cycle Degree in International Relations – 

Europe in the Visegrad Perspective ze środków finansowych grantu 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

XII. Sprawy różne i wolne wnioski 

XIII. Przyjęcie protokołu VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (13 listopada 2014 r.) 

XIV. Zamknięcie posiedzenia 


