
Protokół  

V posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w dniu 15 maja 2014 roku 

 

 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

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

oraz zaproszonych gości. 

II. Przyjęcie porządku obrad Plenum 

Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

III. Problematyka studiów doktoranckich i mobilności młodych naukowców 

 

Podczas posiedzenia odbyła się z udziałem osób zaproszonych dyskusja na temat 

problematyki jak i przyszłego kształtu studiów doktoranckich  oraz mobilności 

młodych naukowców. Referatu wprowadzającego dokonał prof. A. Kraśniewski, 

Sekretarz Generalny KRASP oraz pełnomocnik Rektora Politechniki 

Warszawskiej ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich. 

Problemy na jakie zwrócił uwagę koncentrowały się wokół umasowienia 

kształcenia, zmiany podejścia do opieki nad doktorantem, potrzeby zmiany w 

programach kształcenia, a także finansowania studiów III stopnia. Jak wynika z 

przedstawionych materiałów ponad połowa absolwentów tych studiów pracuje 

poza szkolnictwem wyższym, zaś niewielki odsetek prowadzi badania naukowe.  

Dlatego tak ważne jest aby zachęcić odpowiednich kandydatów do podjęcia 

studiów, takich którzy będą posiadali m.in. umiejętności samokształcenia, 

analitycznego myślenia, zarządzania zespołem i projektem, rozumienia problemów 

środowiska badawczego, a przede wszystkim umiejętności komunikowania się. 

Zdaniem prof. Kraśniewskiego należy iść w kierunku indywidualnej pracy 

naukowej (mistrz-uczeń), a także rozszerzenia wiedzy i umiejętności przyszłego 

doktoranta. Zróżnicowanie charakteru kształcenia poprzez wprowadzenie 

doktoratu „zawodowego” na wzór innych krajów europejskich, który byłby 

odpowiedzią na potrzeby gospodarki, to kolejny sposób nowatorskiego podejścia 

do systemu kształcenia. Pozytywnie zaś można ocenić mobilność doktorantów, 

która w ostatnim okresie czasu znacznie wzrosła. Dzięki współpracy 

międzynarodowej, wspólnemu prowadzeniu kształcenia i programom studiów, a 

także programom ERASMUS +, czy Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie 

Actions, młodzi doktoranci stali się bardziej mobilni niż ogół naukowców.   

 

Głosy w dyskusji: 

 

Odnosząc się do przedstawionej przez prof. A. Kraśniewskiego propozycji prof. A. 

Eliasz stwierdził, że wprowadzenie studiów doktoranckich zawodowych mogłoby 

być rozwiązaniem dla bardzo zdolnych ludzi. Zwrócił również uwagę, że 

posiadanie innych umiejętności i kompetencji poza zawodowymi znacznie 

umożliwiłoby doktorantom dokonanie elastycznego wyboru przyszłej pracy.  
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Następnie prof. Z. Marciniak zaapelował, aby przywiązywać  różną wagę do 

poszczególnych kompetencji, przede wszystkim zaś należy zwracać uwagę na 

efekty kształcenia.  

 

Kolejny głos w dyskusji zabrała mgr K. Kurowska zdaniem, której studia 

doktoranckie są siłą napędową rozwoju i nauki. Zwróciła również uwagę, na to, iż 

nie jest możliwe stworzenie jednego modelu studiów doktoranckich, ponadto 

ważnym aspektem jest ich interdyscyplinarność.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu prof. W. Ducha 

Podsekretarza Stanu w MNiSW.  

 

Minister Duch nawiązując do przedstawionego materiału jak i wcześniejszych 

wypowiedzi stwierdził, iż: 

 

 dzięki studiom doktoranckim istnieje możliwość uprawiania nowych 

dyscyplin, 

 istnieje potrzeba opracowania w Polsce przewodnika po dobrych 

praktykach w tworzeniu studiów doktoranckich na wzór League of 

European Research Universities 

 brak jest polityki naukowej w zakresie określenia obszarów strategicznych, 

w których prowadzone byłyby studia doktoranckie. Namiastką tego mogła 

by być działalność NCBiR. 

 należy odejść od umasowienia kształcenia doktorantów i dostosować ich 

liczbę do potrzeb uczelni i rynku pracy. 

Podsumowując dyskusję Prof. A. Kraśniewski stwierdził, iż ma nadzieję, że ta 

krótka prezentacja była jedynie wstępem do szerszej dyskusji na temat problemów 

jakie dotyczą studiów doktoranckich. Jednakże w dalszej perspektywie należy 

zastanowić się nad tym ilu i jakich doktorantów należy kształcić, jaki ma być 

model kształcenia studiów doktoranckich  i jak zapewnić  ich jakość.  

Przewodniczący Rady Głównej –  Prof. J. Woźnicki podziękował uczestnikom za 

udział w dyskusji i przypomniał zebranym, że Rada przyjęła w planie prac 

opracowanie raportu dotyczącego problematyki studiów doktoranckich. 

 

IV. Komunikaty 

Przewodniczy RG, prof. J. Woźnicki, poinformował, iż:  

 27 maja odbędzie się ostatnie posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki  

i szkolnictwa wyższego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym       

 wyznaczeni zostali zastępcy przewodniczących Zespołów Roboczych RG: 

prof. M. Sekułowicz – zastępca prof. Z. Marciniaka oraz prof. A. Sobkowiak – 

zastępca prof. L. Pawłowskiego 

 prof. Z. Marciniak poprowadzi czerwcowe posiedzenie plenarne RG w części 

w ramach której nieobecny będzie Przewodniczący Rady 
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 w lipcu i we wrześniu odbędą tylko się jednodniowe otwarte posiedzenia 

Prezydium RG 

 10 kwietnia prof. Z. Marciniak wziął udział w posiedzeniu KRZaSP 

Prof. J. Woźnicki: 

 10-12 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzeniu 

Plenarnym KRASP, z udziałem Premiera D. Tuska oraz Minister L. 

Kolarskiej-Bobińskiej, z przedstawieniem wystąpienia na zaproszenie 

organizatorów 

 11 kwietnia wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Prezydium KRASP oraz 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w obecności 

Przewodniczącego RGNiSW 

 22 kwietnia spotkał się z prof. Waldemarem Moską, JM Rektorem Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz prof. Wojciechem 

Przybylskim, rektorem AWF w Gdańsku w latach 2002-2008  

 24 kwietnia wziął udział w konferencji pt. „Piąty poziom Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe " w Fundacji Rektorów Polskich 

 25 kwietnia udzielił wywiadu dla gazety „Rzeczpospolita” 

 3 maja wziął udział w uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji 

Narodowego Święta Trzeciego Maja w 223. rocznicę ustanowienia 

Konstytucji, na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

 3 maja wziął udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z okazji Narodowego 

Święta Trzeciego Maja na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego 

 6 maja uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa 

wyższego         

 9 maja uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Prezydiów RGNiSW  

i Centralnej Komisji 

 9-10 maja wziął udział w uroczystościach z okazji Jubileuszu 650-lecia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 11-12 maja wziął udział w uroczystości nadania Doctora Honoris Causa prof. 

Wiesławowi Banysiowi Przewodniczącemu KRASP, składając gratulacje w 

imieniu Rady 

 do biura Rady wpłynęły następujące pisma: 

 Pismo od Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych 

– prośba o poparcie propozycji zmian dotyczących funkcjonowania uczelni 

artystycznych zgłoszonych Ministrowi NiSW  

 Raport Rzecznika Praw Absolwenta pt. „Akademickie Biura Karier  

w Polsce. Bieżąca działalność i możliwości rozwoju” 
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V. Ustalenia dotyczące prac nad projektem uchwały okolicznościowej w związku  

z jubileuszem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

Przewodniczący RG poinformował, iż na posiedzeniu Prezydium przyjęto 

ustalenia dotyczące uchwały okolicznościowej w związku z jubileuszem 650-lecia 

UJ; zespół redakcyjny pod kierunkiem prof. Z. Marciniaka przygotuje projekt 

uchwały, która zostanie przedstawiona na czerwcowym posiedzeniu plenarnym 

RG. 

 

VI. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki  

i położnej oraz niektórych innych ustaw 

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

projektu uchwały, w której RG nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu 

ustawy.  

Rada  jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr 40/2014  stanowi załącznik do protokołu. 

VII. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw  

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

przedstawił projekt uchwały, w której Rada zgłasza szereg uwag szczegółowych. 

Rada jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr 41/2014  stanowi załącznik do protokołu. 

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

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

uchwały, w której Rada zgłasza  szereg uwag szczegółowych.  

Rada  jednogłośnie zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr 42/2014 stanowi załącznik do protokołu.  

IX. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki za 

2013 r. oraz planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2014 r. 

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

przedstawił projekt uchwały. Rada jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr 43/2014   stanowi załącznik do protokołu. 
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X. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju za 2013 r. 

Przewodniczący Komisji Nauki RG, prof. J. Igras, przedstawił projekt uchwały, w 

której Rada zgłasza szereg uwag szczegółowych. 

Rada jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr 44/2014   stanowi załącznik do protokołu. 

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych  

o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. 

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich RG, prof. J. Żmija, 

przedstawił propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych 

szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  

 

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania 

uprawnień do nadawania stopni: 

 doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia Wydziałowi 

Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

 doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce Wydziałowi 

Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie, 

 doktora nauk fizycznych w dyscyplinie biofizyka Instytutowi Fizyki 

Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, 

 doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo Wydziałowi 

Ekonomicznemu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. 

Pułaskiego w Radomiu, 

 doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia 

Wydziałowi Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i 

kartografia Wydziałowi Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

 doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 

Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej 

 doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i 

robotyka Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej 

 

Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do 

nadawania stopni: 

 doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki 

Wydziałowi Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii 

Muzycznej w Poznaniu 

 doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka Wydziałowi 

Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w 

Łodzi 
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 doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce Wydziałowi 

Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie 

 doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia Wydziałowi 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie 

 doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Wydziałowi Pedagogiki, 

Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura Wydziałowi 

Artystycznemu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Ponadto Rada na wniosek Komisji Uprawnień Akademickich, podjęła decyzję o 

skierowaniu do dodatkowych recenzentów poniżej wskazanych wniosków: 

 Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – 

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, 

 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-

Stomatologiczny – doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie 

medycyna. 

Uchwały nr 45/2014, nr 46/2014, nr 47/2014, nr 48/2014, nr 49/2014, nr 

50/2014, nr 51/2014, nr 52/2014, nr 53/2014, nr 54/2014, nr 55/2014, nr 

56/2014, nr 57/2014, nr 58/2014, nr 59/2014 stanowią załączniki do protokołu. 

 

XII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych 

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

cztery regulaminy stypendialne.  

Rada zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie Regulamin przyznawania 

stypendiów studenckich za wyniki w nauce w programie Clean Coal Technologies 

(CCT) Clean Fossil and Alternative Fuels Energy realizowanego przez Akademię 

Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 

Rada zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie z uwagami poniższe regulaminy: 

1. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów, doktorantów i młodych 

naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

2. Regulamin konkursu na stypendia naukowe finansowane ze środków Higher 

Education Support Program dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole 

Nauk Społecznych IFiS PAN 

3. Regulamin specjalnych stypendiów naukowych dla studentów Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki 

Warszawskiej 

Stanowiska nr 12/2014, nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014 stanowią 

załączniki do protokołu. 
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XIII. Ustalenie składów Zespołów Roboczych Rady 

 

Rada  jednogłośnie ustaliła następujące składy Zespołów Roboczych Rady: 

 

Zespół Roboczy pod przewodnictwem prof. Z. Marciniaka, Zastępcy 

Przewodniczącego RG 

 

1. stud. Zuzanna Hazubska 

2. prof. Edward Jezierski 

3. dr Andrzej Kiebała 

4. stud. Dawid Kolenda 

5. prof. Marcin Krawczyński 

6. prof. Paweł Lampe 

7. stud. Piotr Pokorny 

8. dr Anna Potocka 

9. prof. Małgorzata Sekułowicz – Zastępca Przewodniczącego 

10. prof. Jan Szambelańczyk 

11. prof. Barbara Tuchańska 

12. prof. Janusz Żmija 

13. prof. Paweł Stępień  

14. prof. Ewa Chmielecka   społeczni doradcy Rady 

15. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak  

 

Zespół Roboczy pod przewodnictwem prof. L. Pawłowskiego, Zastępcy 

Przewodniczącego RG 

 

1. prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz 

2. mgr Maciej Grelowski 

3. prof. Zdzisław Jagiełło 

4. mgr Robert Kiliańczyk 

5. prof. Krzysztof Kochanek 

6. prof. Jan Kotwica 

7. mgr Anna Mrozowska 

8. prof. Regina Renz 

9. prof. Krzysztof Rolka 

10. prof. Andrzej Sobkowiak – Zastępca Przewodniczącego 

11. prof. Marian Szczerek 

12. mgr Kinga Kurowska 

13. prof. Andrzej Kraśniewski 

14. prof. Marzenna Dudzińska  społeczni doradcy Rady 

15. mgr Marcin Dokowicz 
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XIV. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Prof. E. Jezierski poinformował, że wpłynęło pismo od Podsekretarza Stanu w 

MIiR, będące odpowiedzią na uchwałę Rady Głównej dotyczącą projektu 

rozporządzenia MIiR w sprawie minimalnych wymogów programowych dla 

studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. 

XV. Przyjęcie protokołu III posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (10 kwietnia 2014 r.) 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

XVI. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie.  

       

       Przewodniczący 

    Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

               Prof. Jerzy Woźnicki 

 

 

 

 

 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały : nr 40-59 

3. Stanowisko: nr 12-15 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD 

 

 

   

 


