
 

Porządek obrad 

XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 lutego 2015 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. Przedstawienie wyników prac zespołu roboczego działającego pod przewodnictwem 

prof. Z. Marciniaka w zakresie odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym 

KRK z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk – przedstawia  

prof. Z. Marciniak 

Dyskusja z udziałem gości 

Przerwa 

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

w tej sprawie 

VI. Komunikaty 

VII. Przedstawienie opinii Rady, opracowanej przez Zespół Roboczy RG  

ds. Kategoryzacji Jednostek Naukowych, do projektu zmian w ocenie 

parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. przygotowanego 

przez KEJN  

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich UE – przedstawia KK RG 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział  

w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich  

za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – przedstawia 

KEP RG 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

zasad postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą  

– przedstawia KK RG, KE-P RG 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków  

do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych 

zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje 

pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych, a także w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli  

o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 



szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych – przedstawia 

KE-P RG 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażanie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – przedstawia KK 

RG, KE-P RG 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości 

wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

niepełnosprawnych – przedstawia KK RG, KE-P RG 

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych  

w dyscyplinie inżynieria produkcji 

2. Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  

– doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka 

3. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – doktor 

habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

4. Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych  

i Resocjalizacji – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

publicznej 

5. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk 

prawnych w dyscyplinie prawo 

6. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny – doktor habilitowany nauk 

humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo 

7. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział 

Humanistyczno-Społeczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 

literaturoznawstwo 

8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk 

Historycznych i Społecznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 

archeologia 

9. Wyższa Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Wydział Studiów 

Międzynarodowych i Dyplomacji – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki 

o polityce 

10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji  

– doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo 

X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG 

1. Regulamin stypendiów naukowych w projektach badawczych prowadzonych 

przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. 

2. Regulamin Funduszu Stypendialnego Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. 

XI. Sprawy różne i wolne wnioski 



XII. Przyjęcie protokołu X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (15 stycznia 2015 r.) 

XIII. Zamknięcie posiedzenia 


