Porządek obrad
II posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 13 lutego 2014 roku
I.

Otwarcie posiedzenia.

II.

Przyjęcie porządku obrad.

III.

Debata nad kierunkami i instrumentarium prac programowych Rady.

IV.

Przedstawienie wniosków z analizy sytuacji absolwentów na rynku pracy i stopień
ich dostępności do określonych zawodów – sprawozdanie z działalności Rzecznika
Praw Absolwenta w roku 2013.
Przerwa

V.

Komunikaty.

VI.

Dyskusja na temat staży i praktyk studenckich.

VII.

Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji
Kosmicznej – przedstawia KN RG.

VIII.

Zaopiniowanie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych i edukacyjnych – przedstawia KN RG.

IX.

Zaopiniowanie projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 –
przedstawia KEP RG.

X.

Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo
związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowofinansowego – przedstawia KEP RG.

XI.

Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające
rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – przedstawia KK
RG.

XII.

Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające
rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli –
przedstawia KK RG.

XIII.

Zaopiniowanie wniosków jednostek naukowych o sfinansowanie inwestycji w
zakresie dużej infrastruktury badawczej złożonych na 2014 rok – przedstawia
KEP RG.

XIV. Zaopiniowanie wniosków jednostek naukowych o sfinansowanie inwestycji w
zakresie dużej infrastruktury informatycznej złożonych na 2014 rok
–
przedstawia KEP RG.

XV.

Informacja o stanie prac nad propozycjami efektów kształcenia dla kierunków
studiów nagrodzonych w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych
jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy
jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji – przedstawia KK RG.

XVI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie
uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii – doktor
habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk
Humanistycznych – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo
3. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi – doktor nauk o Ziemi
w dyscyplinie oceanologia
4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego –
doktor nauk o zdrowiu
5. Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii – doktor nauk chemicznych
w dyscyplinie biochemia
6. Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

–

doktor

nauk

7. Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa – doktor
nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
8. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej – doktor nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
XVII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP
RG.
1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Fundacji dla Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji
podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
3. Regulamin specjalnych stypendiów naukowych KNOW dla studentów
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
XVIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIX. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 9 stycznia 2014.
XX.

Zamknięcie posiedzenia.

