
 

Porządek obrad 

VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 13 listopada 2014 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Referat wprowadzający pt. „Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle 

porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje”  

– prezentacja wstępnych wyników projektu (dr Magdalena Dybaś, Iryna Degtyar’ova 

Ph.D.,) 

– debata z udziałem gości Rady 

  Przerwa 

IV. Komunikaty 

V. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu roboczego Rady 

VI. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Rady wraz z dyskusją i przyjęciem 

kierunkowych ustaleń 

VII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych: 

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji  

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – przedstawia KK RG 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”  

– przedstawia KEP RG 

VIII. Zaopiniowanie szczegółowych kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej 

opracowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną – przedstawia KK RG 

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny – doktor habilitowany 

nauk technicznych w dyscyplinie transport 

2. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych  

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

3. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany 

nauk o zdrowiu 

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii – doktor 

nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach 

5. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie finanse 



X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG 

1. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów 

doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności 

polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich 

2. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” 

dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III 

stopnia oraz studiów doktoranckich prowadzonych odrębnie przez jednostki 

tworzące Centrum Studiów Polarnych 

3. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników 

studiów stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

XI. Sprawy różne i wolne wnioski 

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

Wyższego (9 października 2014 r.) 

XIII. Zamknięcie posiedzenia 


