
  Porządek obrad 

XVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 19 listopada 2015 roku 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

II. Przyjęcie porządku obrad 

III. Wybrane problemy finansowania studiów i pomocy materialnej ze środków 

publicznych 

 wprowadzenie – dr Andrzej Kiebała 

 debata z udziałem gości Rady 

Przerwa  

IV. Komunikaty 

V. Przyjęcie uchwały w sprawie  zespołu  roboczego do  spraw  systemu 

finansowania szkół wyższych przedstawia –  dr A. Kiebała. 

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

egzaminów z języka polskiego jako obcego przedstawia –  KK RG 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz 

osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przedstawia  –  KEP RG 

 

3. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych 

oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 

przedstawia  –  KEP RG 

 

VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 

1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny  

– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce 

2. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  

– doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach 

3. Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny – doktor nauk humanistycznych  

w dyscyplinie  nauki o sztuce 

4. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania – doktor nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

5. Uniwersytet SWPS, Zamiejscowy Wydział w Sopocie – doktor nauk 

społecznych  w dyscyplinie psychologia 

6. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk 

Ścisłych – doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie chemia 
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7. Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 

– doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia 

8. Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Kompozycji, Interpretacji  

i Jazzu – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka 

9. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych  

– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie 

10. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk  

o Bezpieczeństwie – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki  

o bezpieczeństwie 

11. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych – doktor nauk o zdrowiu 

12. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział 

Sztuk Wizualnych– doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne 

13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka 

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP 

RG 

Regulamin przyznawania specjalnego stypendium dla doktorantów Konsorcjum 

”Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które uzyskało status KNOW 

(poprawiony) 

IX. Sprawy różne i wolne wnioski 

X. Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 października 2015 r. 

XI. Zamknięcie posiedzenia 

 


