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Protokół 

 posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 14 listopada 2013 r.  

 

 

I. Otwarcie posiedzenia.  

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

Głównej oraz zaproszonych gości.  

 

II. Przyjęcie porządku obrad. 

Rada jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.  

 

III. Problemy dostępu absolwentów uczelni do zawodów regulowanych. 

Wprowadzenia do dyskusji dokonał Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw 

Absolwenta. 

W dyskusji udział wzięli: prof. E. Jezierski, prof. W. Mitkowski, prof.  

P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof. Socha, prof. Adamczak, prof. J. Lubacz, dr 

A. Kiebała, dr A. Bartczak, prof. J. Szambelańczyk, B. Banaszak. 

IV. Komunikaty 

Przewodniczący RG prof. J. Lubacz poinformował, iż uczestniczył w: 

 dniu 17 października wraz z prof. J. Szambelańczykiem w spotkaniu 

zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów na temat projektu 

nowelizacji ustawy o finansach publicznych obligującej uczelnie do 

lokowania środków z dochodów własnych w BGK; 

 dniu 24 października w zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP, podczas którego 

dokonano wyboru członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego XI kadencji; 

 dniu 30 października w posiedzeniu komitetu sterującego projektami 

realizowanymi przez FRP; 

 dniu 7 listopada w konferencji inaugurującej program „Horyzonty nauki. 

Horyzont 2020: fundusze na badania i rozwój w nowej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej”; 

 dniu 8 listopada w Gali „Pro Juvenes” zorganizowanej przez Parlament 

Studentów; 

 dniach 12-13 listopada w posiedzeniu KRASP, podczas którego dokonano 

wyborów członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XI 

kadencji;  
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Przewodniczący RG poinformował, że prof. Madey uczestniczył w dniach 24-26 

października w plenarnym posiedzeniu KRUP, którego gospodarzem był 

Uniwersytet Rzeszowski;  

Dr M. Szewczyk poinformował, że w dniu 6 listopada uczestniczył w posiedzeniu 

Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas posiedzenia obradowano 

na temat przyszłości Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych; 

Prof. R. Stępień poinformował, że w dniach 6-7 listopada wziął udział w 

międzynarodowej konferencji pt. „System kwalifikacji – narzędzie rozwoju Polski i 

Europy”, organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych.  

V. Zaopiniowanie aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów 

doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.  

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały. 

Rada zgłosiła uwagi do ww. dokumentu. Uchwała nr 531/2013 stanowi załącznik do 

protokołu.  

VI. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów. 

Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały 

w sprawie propozycji wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku studiów: 

chemia (studia I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim) Rada jednogłośnie 

podjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała nr 532/2013 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.  

Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień  

do nadawania stopnia: 

 Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” 

Instytutowi Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej 

Handlowej. 

 Doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne” Wydziałowi 

Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

 Doktora nauk o kulturze fizycznej – Wydziałowi Fizjoterapii, Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 

 Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „ochrona środowiska” – 

Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach, 
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 Doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji – 

Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej  

w Gliwicach, 

 Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie „biologia” – Wydziałowi 

Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

 Doktora nauk społecznych w dyscyplinie „nauki o obronności” – 

Wydziałowi Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej  

w Warszawie, 

 Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” – 

Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Rada negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień do 

nadawania stopnia: 

 Doktora habilitowanego nauk o zdrowiu – Instytutowi Medycyny Wsi im. 

Witolda Chodźki w Lublinie, 

 Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o rodzinie” – 

Wydziałowi Teologii Uniwersytetu Opolskiego, 

 Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” – 

Instytutowi Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Opinie Rady w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 

533/2013, nr 534/2013 nr 535/2013, nr 536/2013, nr 537/2013, nr 538/2013, nr 

539/2013, nr 540/2013, nr 541/2013, nr 542/2013, nr 543/2013, które stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych. 

Dr Ł. Korach przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych. 

Rada pozytywnie zaopiniowała poniższe zasady przyznawania stypendiów 

naukowych: 

 z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

Rada pozytywnie z uwagami zaopiniowała następujące regulaminy zasady 

przyznawania stypendiów naukowych: 

 z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym  

w Białymstoku; 

 Orange za wyniki w nauce w Akademii Leona Koźmińskiego dla studentów 

kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie w wirtualnym środowisku; 
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 dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji 

celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących 

rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.  

 

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione  

w stanowiskach nr 224 /2013, nr 225/2013, nr 226/2013, nr 227/2013, które 

stanowią załącznik do protokołu. 

 

IX. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący RG poinformował, że posiedzenie nowej kadencji Rady odbędzie 

się 9 stycznia 2013 r.  

X. Przyjęcie protokołu XXXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (10 października 2013). 

Protokół przyjęto jednogłośnie.  

XI. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.  

    

 

 

Przewodniczący  

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

                       Prof. Józef Lubacz 

 

 

 

 

 

 

1. Porządek obrad 

2. Uchwały: nr 531 - 542 

3. Stanowisko: nr 224-227 

4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD 

 

 


