
Protokół  

z przebiegu XV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 10 marca 2011 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady, przywitał prof. B. Kudrycką – 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozostałych zaproszonych gości.  

 

II. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.  

 

III. Wręczenie nagród laureatom VI edycji konkursu miesięcznika „Forum 

Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. 

Młodzi uczeni o swoich badaniach”. 

 

Minister B. Kudrycka wręczyła nagrody laureatom konkursu. 

 

Laureatka  pierwszej nagrody – Magdalena Krajewska  przybliżyła, w formie krótkiej 

prezentacji,  tematykę prowadzonych przez nią badań dotyczących rozwoju biologicznego 

i stanu zdrowia ludzi żyjących w przeszłości w czasach od starożytności  do czasów 

nowożytnych.  

 

IV. Komunikaty. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że: 

 uczestniczył w pracach senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu nad nowelizacją 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

 w dniu 4 marca w Krakowie uczestniczył w uroczystości otwarcia Narodowego 

Centrum Nauki i poinformował o wyniku wyboru władz NCN 

 w dniach 4-6 marca w Krakowie uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów 

Polskich Uniwersytetów Polskich. 

 

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na 

studia w roku akademickim 2011/2012. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RG prof. E. Jezierski przedstawił ww. rozporządzenie. 

 

Rada Główna nie wniosła  uwag do ww. projektu. Uchwała Nr 143/2011 w tej sprawie 

stanowi załącznik do protokołu.  
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VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie  

uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił 

propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopnia: 

 Doktora habilitowanego nauk o zdrowiu  Wydziałowi Nauki o Zdrowiu 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

 Doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne”  Wydziałowi 

Artystycznemu Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Rada Główna negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopnia: 

 Doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna” Wydziałowi 

Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK (jednogłośnie), 

 Doktora nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka”  Wydziałowi Fizyki, Matematyki i 

Informatyki Politechniki Krakowskiej (przy 1 os. wstrzymującej się od głosu). 

 

Rada Główna zgłosiła  uwagi do następujących   wniosków: dotyczących przyznania 

uprawnień do nadawania stopnia: 

 Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „elektronika” – Wydziałowi 

Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 

 Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – Wydziałowi Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

 

Opinia Rady Głównej została przedstawiona w uchwale Nr 144/2011 stanowiącej 

załącznik do protokołu.  

 

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 

ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

Prof. E. Jezierski, w imieniu Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG, 

przedstawił wnioski o wyrażenie zgody na utworzenie kierunków studiów. 

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie, pod warunkiem uzupełnienia dokumentacji,  

zaopiniowała poniższe wnioski: 

 „mikrobiologia stosowana” (studia I stopnia) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie, 

 „analityka gospodarcza” (studia I i II stopnia) w Uniwersytecie Łódzkim. 

 

Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała następujące wnioski: 
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 „studia bizantyńsko-słowiańskie” (studia I stopnia) w Uniwersytecie Łódzkim, 

 „neurokognitywistyka” (studia II stopnia) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym  

w Katowicach. 

Rada Główna wyraziła opinie w powyższych sprawach w Uchwałach Nr 145/2011, 

146/2011, 147/2011 i 148/2011 stanowiących załączniki do protokołu.  

 

 

VIII. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych. 

 

Prof. J. Lubacz poinformował, że na wniosek Komisji Nauki oraz Prezydium RG, 

poniższe wnioski zostaną zwrócone do uczelni w celu uzupełnienia dokumentacji, 

ponieważ w obecnej formie nie zawierają informacji niezbędnych do wydania opinii na 

ich temat.  

 

 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Środowiska w Białymstoku – „Menedżer w 

opiece zdrowotnej”. 

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – „Nauki o poznaniu i komunikacji 

społecznej”. 

 

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych. 

 

Dr Bartczak, w imieniu Komisji Ekonomicznej RG, przedstawił zasady przyznawania 

stypendiów naukowych w programie METRO Student. 

 

Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy regulamin, pod 

warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag.  

Stanowisko Nr 89/2011 stanowi załącznik do oryginału protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Głównej poinformował, że pkt IX.1 (zasady przyznawania 

stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA) został zdjęty z porządku obrad.  

X.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Prof. J. Lubacz poinformował, że nowi przedstawiciele Parlamentu Studentów RG  

w Radzie Głównej zgłosili swój udział w pracach komisji RG: 

 D. Bagiński – KE RG, KEd. RG 

 Ł. Bień – KE RG , KEd. RG 

 P. Kulczycki – KEd RG, KR RG 

 A. Ryś –  KP RG 

 RG jednogłośnie zdecydowała o zarekomendowaniu do Komisji do spraw etyki  

w nauce na kadencję 2011-2014 następujących osób: 

 prof. Aureli Nowickiej UAM, 

 ks. prof. Andrzeja Szostka, 

 prof. Piotra Węgleńskiego. 
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XI. Przyjęcie protokołu XIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego (10 lutego 2011). 

 

 Protokół przyjęto jednogłośnie. 

XII.    Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

   Przewodniczący  

               Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

             Prof. J. Lubacz 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały: Nr 143– 148 z 10 lutego 2011 roku 

3. Stanowiska: Nr 89 z 10 marca 2011 roku 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD 

 

 


