
 

Porządek obrad 

XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 14 kwietnia 2016 roku 

 

I. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości 

 

II. Przyjęcie porządku obrad 

 

III. Aktualne problemy kształcenia na studiach podyplomowych 

 

 Referaty wprowadzające: 

  Prof. Edward Jezierski 

  Prof. Andrzej Koźmiński 

 

 Głos otwierający dyskusję 

  Dr Tomasz Saryusz-Wolski 

 

Przerwa 

IV. Komunikaty 

 

V. Propozycje działań Rady Głównej w ramach podejmowanych prac przez Radę  

ds. Innowacji nad przygotowaniem Białej księgi innowacyjności – przedstawia KN RG 

 

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych 

 

1. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia 

działalności innowacyjnej  – przedstawia KN RG 

2. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustawy – przedstawia  KEP, KK, KN i KURG 

3. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw – przedstawia KEP RG 

4. projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwo i położnictwo  – przedstawia KK RG 

5. projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie standardów kształcenia na kierunku 

analityka medyczna/medycyna laboratoryjna – przedstawia KK RG 

6. projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzorcowych efektów kształcenia – przedstawia KK RG 

7. projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz 

rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  – 

przedstawia KEP i KN RG. 

VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie 

 uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG 



 

1. Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii – doktor habilitowany nauk chemicznych  

w dyscyplinie ochrona środowiska  

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości – doktor nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

3. Wyższa Szkoły Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wydział Zarządzania  

– doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

4. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie – doktor 

nauk o kulturze fizycznej 

5. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach – doktor nauk 

technicznych inżynieria materiałowa 

6. Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny – doktor habilitowany nauk 

technicznych w dyscyplinie elektronika 

7. Polska Akademia Nauk w Gliwicach, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 

– doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka 

8. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny – doktor nauk 

humanistycznych  filozofia 

9. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk  

w Krakowie – doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia 

10. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii – doktor nauk chemicznych  

w dyscyplinie ochrona środowiska 

11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki – doktor 

habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia 

12. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – doktor 

habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologia 

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG 

 

1. Regulamin przyznawania stypendiów Orange za wyniki w nauce w Akademii Leona 

Koźmińskiego dla studentów kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie  

w wirtualnym środowisku 

2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Własnego Funduszu 

Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW 

3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów Polsko-Japońskiej 

Akademii Technik Komputerowych w ramach projektu Dream 

4. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla studentów I i II 

roku studiów drugiego stopnia oraz IV i V roku jednolitych studiów magisterskich na 

Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

5. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów, doktorantów i młodych 

naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie 

6. Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce w Konkursie PRYMUS 

 



IX. Zaopiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych – przedstawia KK 

RG 

 

1. Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – studia podyplomowe pn. „Przygotowanie 

Pedagogiczne z Terapią Pedagogiczną”  

2. Śląski Uniwersytet Medyczny  – studia podyplomowe pn.”Komunikacja 

interpersonalna w ochronie zdrowia” 

 

X. Sprawy różne i wolne wnioski 

XI. Przyjęcie protokołu XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (10 marca 2016 r.) 

XII. Zamknięcie posiedzenia 

 


