
Porządek obrad 

XXV posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 13 października 2016 roku 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni 

akademickich oraz zawodowych – przedstawia Podsekretarz Stanu prof. Teresa 

Czerwińska, prof. Jerzy Wilkin 

Prace zespołu roboczego do spraw systemu finansowania studiów i pomocy 

materialnej w szkołach wyższych – przedstawia dr A. Kiebała 

Debata z udziałem gości oraz członków Rady 

Przerwa 

IV. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla 

uczelni publicznych i niepublicznych – przedstawia KEP RG 

V. Informacja nt. działalności Rzecznika Praw Absolwenta 

VI. Komunikaty 

VII. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wyboru Komisji 

Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RGNiSW na kadencję 

2017-2020 – przedstawia dr A. Kiebała 

VIII. Zaopiniowanie dokumentu Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – 

przedstawia KN RG 

IX. Zaopiniowanie dokumentów „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie 

szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu 

ustawy budżetowej na rok 2017”, „Objaśnienia projektu budżetu w części 28 – 

Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2017” oraz „Objaśnienia 

projektu budżetu w części 67 – Polska Akademia Nauk na rok 2017” – 

przedstawia KEP RG  

X. Zaopiniowanie dokumentu „Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji 

podstawowej dla uczelni akademickich oraz  zawodowych” – przedstawia KEP 

RG  

XI. Sprawy kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. – przedstawia prof.  

K. Czaplicka-Kolarz  

XII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej – przedstawia KEP RG 
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XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień  

do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej 

– doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu 

2. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  

– doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii  

– doktor nauk chemicznych w dyscyplinie biochemia 

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

Historyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia 

XIV. Zaopiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych – 

przedstawia KK RG 

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – studia podyplomowe  

pn. „Przygotowanie pedagogiczne z terapią pedagogiczną”. 

XV. Sprawy różne i wolne wnioski 

XVI. Przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (9 czerwca 2016 r.) 

XVII. Zamknięcie posiedzenia     


