
Protokół XXXVI  

posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w dniu 13 czerwca 2013 r. 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady 

Głównej oraz zaproszonych gości.  

Przewodniczący poinformował, że prof. M. Szczerek został wybrany nowym 

wiceprzewodniczącym RG zgodnie z procedurą określoną w ustawie PSW 

przekształcającą RGSW w RGNiSW. 

 

II. Przyjęcie porządku obrad. 

Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.  

III. Problemy kształcenia o profilu praktycznym  

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. E. Jezierski, Przewodniczący Komisji 

Kształcenia Rady Głównej.  

W dyskusji udział wzięli: B. Banaszak, dr A. Bartczak, prof. J. Garbarczyk, prof. 

J. Igras, prof. A. Kraśniewski, prof. W. Mitkowski, prof. L. Pawłowski, prof. M. 

Szczerek, prof. J. Szmidt. 

IV. Komunikaty 

Przewodniczący RG, Prof. J. Lubacz poinformował, że: 

 w dniach 16-18 maja w Kielcach odbył się Zjazd Dziekanów Wydziałów 

Elektroniki, Elektryki i Informatyki; w spotkaniu wziął udział prof. J. Lubacz; 

 w dniach 23-25 maja w Białymstoku oraz w Wilnie odbyło się posiedzenie 

KRUP; w posiedzeniu uczestniczył prof. J. Madey; 

 w dniu 4 czerwca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji  

i Sportu m. in. w sprawie apelu środowiska akademickiego do Parlamentu  

i Rządu RP w sprawie nadania najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa 

wyższego, nauki i kultury w najbliższych dziesięcioleciach. 

 w dniach 6-8 czerwca w Koszalinie odbyło się posiedzenie KRPUT;  

w posiedzeniu uczestniczył prof. J. Lubacz 

 w dniu 12 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium RG i CK, na 

którym dokonano wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania ustawy o 

stopniach i tytułach. 

V. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw 
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 Przewodniczący RG przedstawił projekt uchwały, przygotowany przez dra  

A. Kiebałę, w którym RG zgłasza szereg uwag do projektu ustawy. 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 487 stanowi załącznik do 

protokołu. 

VI. Propozycja wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków 

studiów 

Przewodniczący RG przedstawił listę wzorcowych opisów efektów kształcenia dla 

wybranych kierunków studiów, które uzyskały rekomendację Komisji Kształcenia 

RG:  

1. chemia budowlana – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

energetyka – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

2. filologia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

3. górnictwo i geologia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, 

4. inżynieria bezpieczeństwa pracy – studia pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, 

5. politologia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, 

6. wirtotechnologia – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 494 stanowi załącznik do 

protokołu. 

VII. 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.  

RG pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopni: 

 doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 489 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 490 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
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RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 493 stanowi załącznik do 

protokołu. 

RG negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopni: 

 doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia 

Wydziałowi Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 488 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna Wojskowemu 

Instytutowi Higieny i Epidemiologii w Warszawie 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 491 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne 

Wydziałowi Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

RG przyjęła uchwałę przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu. Uchwała 

Nr 492 stanowi załącznik do protokołu. 

 

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych 

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

regulaminy stypendialne. 

RG jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała poniższe regulaminy: 

1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w 

ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 201 stanowi załącznik do 

protokołu. 

2. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów dla studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu za wyniki w nauce. 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 199 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 RG jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe regulaminy: 

1. Regulamin przyznawania stypendium „IUVENES-KNOW” dla studentów I 

roku jednostek Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia -

Przyszłość”. 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 198 stanowi załącznik do 

protokołu. 

2. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich 

finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nadesłanych przez 

Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
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RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 202 stanowi załącznik do 

protokołu. 

3. Regulamin specjalnych stypendiów naukowych Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki 

Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 200 stanowi załącznik do 

protokołu. 

RG jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższy regulamin: 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnego funduszu 

stypendialnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

RG przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała Nr 197 stanowi załącznik do 

protokołu. 

I. Sprawy różne i wolne wnioski 

Prof. J. Lubacz poinformował, o przebiegu posiedzenia senackiej Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu (4 czerwca) w sprawie apelu środowiska akademickiego do 

Parlamentu i Rządu RP w sprawie nadania najwyższego priorytetu rozwojowi 

szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w najbliższych dziesięcioleciach.  

II. Przyjęcie protokołu XXXV posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (16 maja 2013 r.) 

Protokół przyjęto jednogłośnie. 

 

III. Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie.  

       

      Przewodniczący 

     Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                Prof. Józef Lubacz 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały: nr 487 - 494 

3. Stanowiska: nr 197-202 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD 

 

 


