
Protokół  

VI posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w dniu 12 czerwca 2014 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący RG prof. J. Woźnicki otwierając obrady, przywitał członków RG 

oraz zaproszonych gości. 

II. Przyjęcie porządku obrad Plenum 

Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

III. Przyjęcie uchwały okolicznościowej dotyczącej jubileuszu 650-lecia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

Prof. Woźnicki przedstawił projekt uchwały okolicznościowej dotyczącej 

jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowanej 

przez zespół redakcyjny pod kierunkiem prof. Z. Marciniaka. 

 

Rada podjęła uchwałę przez aklamację. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

IV. Problematyka studiów podyplomowych 

 

Przewodniczenie obradom przejął prof. Z. Marciniak, Zastępca Przewodniczącego 

RG. 

Podczas posiedzenia odbyła się, z udziałem osób zaproszonych, dyskusja na temat 

problematyki studiów podyplomowych. Referatu wprowadzającego dokonał prof. 

E. Jezierski, przewodniczący Komisji Kształcenia RG. Prof. Jezierski zwrócił 

uwagę na niebezpieczne zjawisko swoistego outsourcingu, które prowadzi do 

obniżenia jakości studiów podyplomowych. W efekcie ich słuchacze nie 

poszerzają swoich kompetencji, a zdobywana wiedza opiera się na przestarzałych 

programach nauczania. Znaczący wpływ na rozwój studiów podyplomowych 

miało pozyskanie środków unijnych przez jednostki poza naukowe. Około 70% 

słuchaczy studiów podyplomowych stanowią kobiety, zaś wśród 

najpopularniejszych kierunków studiów zalazły się: pedagogika, zarządzanie, 

finanse, bezpieczeństwo i higiena pracy, informatyka, medycyna, farmacja, a także 

informatyka. 

 

Po zakończeniu prezentacji, Przewodniczący obradom prof. Z. Marciniak otworzył 

dyskusję.  

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Tuchańska, prof. M. Sekułowicz, prof. J. 

Szambelańczyk, prof. Z. Marciniak, prof. K. Wiatr, B. Banaszak,  prof. Z. Jagiełło. 

(wypowiedzi poszczególnych uczestników dyskusji zawiera nagranie dostępne w 

Biurze RG) 

 

Najistotniejsze sprawy podniesione przez uczestników dyskusji: 
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studia podyplomowe są elementem urynkowienia szkolnictwa wyższego, dlatego 

też  przyszli studenci dokonują wyboru studiów pod kątem pozyskania wiedzy 

potrzebnej na rynku.  

 

niezbędne jest wprowadzenie pełnej odpowiedzialności uczelni za jakość studiów 

podyplomowych,  

 

zgłoszono propozycję wprowadzenia programowej kontroli studiów 

podyplomowych przez Polską Komisję Akredytacyjną. Obecnie studia te 

podlegają jedynie kontroli instytucjonalnej PKA.  

 

zaakcentowano problem dostępu do wykonywania zawodów około medycznych, 

które wymagają od absolwentów ukończenia dodatkowo studiów 

podyplomowych. 

 

Prof. Z. Marciniak podziękował uczestnikom za udział w dyskusji. 

V. Komunikaty 

Zastępca Przewodniczącego RG, prof. Z. Marciniak, poinformował, iż:  

 o posiedzeniach Zespołów Roboczych RG – prof. Z. Marciniak oraz prof. 

A. Sobkowiak 

 19 maja prof. J. Woźnicki oraz prof. Z. Marciniak wzięli udział w spotkaniu 

delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z delegacją 

Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, w czasie którego została podpisana 

ramowa umowa o współpracy obu organizacji, w obecności Min. L. 

Kolarskiej-Bobińskiej 

 21 maja prof. J. Woźnickiego wziął udział w gali Rankingu Szkól Wyższych 

Perspektywy 2014 

 22 maja prof. J. Woźnicki wziął udział w konferencji „Horyzont 2020: 

wyzwania i szanse dla polskiej nauki” z przedstawieniem stanowiska w 

imieniu RGNiSW, PAN, KRASP, RGIB w sprawie projektowanego paktu na 

rzecz Horyzontu 2020 

 22 maja prof. J. Woźnicki wziął udział w posiedzeniu Rady Młodych 

Naukowców; wystąpienie pt. „Misja Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w jej czteroletniej kadencji 2014-2017” 

 26 maja prof. J. Woźnicki wziął udział w debacie panelowej w ramach Forum 

Sprawozdawczym Instytutów Badawczych; prof. udzielił wywiadu dla 

ViaExpert 

 27 maja prof. J. Woźnicki wziął udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. 

nauki i szkolnictwa wyższego (rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) 

 27-28 maja prof. E. Jezierski wziął udział w Ogólnopolskim Zjeździe 

Dziekanów Uczelni Akademickich Kształcących na Kierunku Budownictwo w 

Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
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w Bydgoszczy; wystąpienie nt. „Aktualne prace Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego” 

 28 maja prof. Z. Marciniak wziął udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. 

nauki i szkolnictwa wyższego (rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) 

 29 maja prof. Z. Marciniak uczestniczył w spotkaniu Prezydium Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z Komitetem Polityki Naukowej, Radą 

Młodych Naukowców, na zaproszenie Min. L. Kolarskiej-Bobińskiej 

 30 maja prof. J. Woźnicki spotkał się z Dyrektorem Generalnym MNiSW  

w sprawach finansowych związanych z działalnością programową Rady i jej 

przedstawicieli 

 5 czerwca prof. J. Woźnicki wziął udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim  

z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku na zaproszenie Prezydenta 

RP Bronisława Komorowskiego 

 5 czerwca prof. J. Woźnicki wziął udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży (rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej ds. nauki  

i szkolnictwa wyższego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym) 

 6-7 czerwca prof. J. Woźnicki wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. 

Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP; wystąpienie nt. „Deregulacja  

w szkolnictwie wyższym” 

 11 czerwca prof. J. Woźnicki wziął udział w konferencji pt. „Osoba i czyn  

w państwie demokratycznym i prawnym. Wolność i odpowiedzialność” 

organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach Forum Debaty 

Publicznej „Sprawne i służebne państwo”  

 Prof. J. Woźnicki wyraził zgodę na objęcie patronatem 46. konferencji 

European University Continuing Education Network (EUCEN) pn. Lifelong 

Learning Universities and European Policies on Social Investment 

organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w dniach 11-13 

czerwca 

 do biura Rady wpłynęły następujące pisma: 

 Pismo od Min. L. Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie udziału przedstawiciela 

KPN w posiedzeniach Rady; prof. J. Woźnicki wystosował odpowiedź  

 Pismo nauczycieli akademickich i wychowawców w sprawie względnienia 

w programach kształcenia problematyki edukacji medialnej i informacyjnej 

(do wiadomości) 

 Przewodniczący Zespołów Roboczych RG, na I posiedzeniu zespołów, 

wręczyli zainteresowanym pisma przyznające status społecznego doradcy RG 

na okres 2014 r. 

VI. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

2004-2015” 
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Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, Prof. J. Szambelańczyk, 

przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej przedłożony projekt ustawy. 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr 61/2014 stanowi załącznik do 

protokołu. 

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 

udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, Prof. J. Szambelańczyk, 

przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej przedłożony projekt 

rozporządzenia. 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr 62/2014 stanowi załącznik do 

protokołu. 

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, Prof. J. Szambelańczyk, 

przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej przedłożony projekt 

rozporządzenia. 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr 63/2014 stanowi załącznik do 

protokołu.  

IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 

wynagradzania za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za 

okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich 

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG, Prof. J. Szambelańczyk, 

przedstawił projekt uchwały, w której RG pozytywnie opiniuje projekt 

Rozporządzenia podzielając argumenty zawarte w uzasadnieniu. Nie mając 

specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa konstytucyjnego w swoim składzie, 

Rada nie może przeprowadzić analizy i ocenić zgodności proponowanych 

rozwiązań z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 

2013 r. (sygn. akt P 53/11). 

Głos zabrał dr A. Bartczak (KSN NSZZ „Solidarność”). 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr 64/2014 stanowi załącznik do 

protokołu. 

X. Propozycje wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku 

biotechnologia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił 

wzorcowe opisy efektów kształcenia dla kierunku biotechnologia, studia I stopnia 
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o profilu ogólnoakademickim, które uzyskały rekomendację Komisji Kształcenia 

RG. 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr 65/2014 stanowi załącznik do 

protokołu. 

XI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski przedstawił uchwały, 

w której RG pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia. 

Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę. Uchwała nr 66/2014 stanowi załącznik do 

protokołu. 

XII. Odpowiedź na pismo Ministra J. Gulińskiego w sprawie propozycji zapisów 

rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie 

Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski zaproponował 

zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu propozycji zapisów następujących 

ekspertów: 

prof. Henryka Zobela, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 

Warszawskiej,  

prof. Adama Podhoreckiego, Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury  

i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  

w Bydgoszczy. 

Pan B. Banaszak również wyraził chęć współpracy.  

Głos zabrał mgr B. Banaszak. 

Rada jednomyślnie zaakceptowała przedstawioną propozycję. 

XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Uprawnień Akademickich RG, prof.  

R. Renz, przedstawiła propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek 

organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni 

naukowych.  

 

Rada jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia  

i informatologia Wydziałowi Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia Instytutowi Psychologii 

Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
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 doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska Wydziałowi 

Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 

 doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji Wydziałowi 

Mechanicznemu Politechniki Wrocławskiej. 

Rada zaopiniowała pozytywnie, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu, 

wniosek dotyczący przyznania uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Instytutowi Pracy i Praw Socjalnych. 

Rada zaopiniowała negatywnie, przy jednej osobie głosującej przeciwko, wniosek 

dotyczący przyznania uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 

społecznych w dyscyplinie socjologia Wydziałowi Stosowanych Nauk 

Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej  

w Warszawie. 

Rada jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący przyznania 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie 

matematyka Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. 

Rada zaopiniowała negatywnie, przy dwóch osobach wstrzymujących się od 

głosu, wniosek dotyczący przyznania uprawnienia do nadawania stopnia doktora 

sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne Wydziałowi Sztuki Nowych 

Mediów Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych. 

Uchwały nr 60/2014, nr 67/2014, nr 68/2014, nr 69/2014, nr 70/2014,  

nr 71/2014, nr 72/2014, nr 73/2014 stanowią załączniki do protokołu. 

XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych 

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnych dla 

pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli.  

Rada zaopiniowała jednomyślnie negatywnie powyższy Regulamin. 

Stanowisko nr 16/2014 stanowi załącznik do protokołu. 

XV. Sprawy różne i wolne wnioski 

Dr A. Potocka poinformowała, że wpłynął protokół wraz z wnioskami  

z wspólnego posiedzenia Prezydium RG oraz Prezydium CK, które odbyło się  

9 maja. Dr A. Potocka poprosiła o uzupełnienie protokołu o dwie kwestie 

omawiane na spotkaniu:  

 Ścieżka postępowania dla jednostek, które utraciły posiadane uprawnienia  

w wyniku podziału. Ustalono, że powstałe w wyniku podziału nowe jednostki 

nie przejmują automatycznie poprzednich uprawnień, lecz muszą ponownie o 

nie występować, i to nie na drodze ścieżki przyspieszonej, ale obecnie 

stosowanej. 

 Doktoranci jednostek, które utraciły posiadane uprawnienia w wyniku podziału 

powinni zostać przeniesieni do jednostek danej uczelni, które takie 

uprawnienia posiadają, bez uszczerbku dla odbywanych przez nich studiów. 

Dr A. Bartczak poinformował o wyborze dra Bogusława Dołęgi (PR) na 

Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność”. 
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XVI. Przyjęcie protokołu V posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (15 maja 2014 r.) 

Protokół został przyjęty jednomyślnie.  

X. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Prof. Z. Marciniak podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie.  

       

Zastępca Przewodniczącego            Przewodniczący 

    Rady Głównej    Rady Głównej  

         Prof. Zbigniew Marciniak         Prof. Jerzy Woźnicki 
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