Protokół
posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 12 grudnia 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.

Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2013
RG przyjęła projekt sprawozdania przedstawiony przez Przewodniczącego RG.

IV.

Podsumowanie X kadencji Rady
Przewodniczący RG przedstawił dokument, w którym przywołał najistotniejsze
problemy, z jakimi spotkała się ustępująca Rada.
W spotkaniu wzięła udział minister Daria Lipińska-Nałęcz, która podziękowała
Radzie za owocną współpracę z MNiSW, a następnie udzieliła odpowiedzi
na pytania zadane przez uczestników posiedzenia. W dyskusji udział wzięli: dr A.
Bartczak, prof. P. Lampe, prof. A, Marszałek.

V.

Komunikaty
Przewodniczący RG prof. J. Lubacz poinformował, że:
w dn. 20 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży, na którym odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy
o systemie oświaty; w posiedzeniu uczestniczył dr M. Szewczyk;
w dn. 3 grudnia w Warszawie odbył się II Kongres Akademickich Biur Karier
„Współpraca akademickich biur karier i publicznych służb zatrudnienia”
współorganizowany przez MNiSW, PW oraz RPA; w Kongresie uczestniczył
prof. J. Lubacz;
w dn. 10 grudnia we Wrocławiu zostały wręczone nagrody VI edycji Konkursu
na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2013; pierwsze miejsce
zajęły ex aequo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnika
Warszawska; prof. J. Lubacz był członkiem kapituły Konkursu;
w dniu 10 grudnia odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym
w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 94
ust. 5 i 95 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 70 ust. 3
Konstytucji RP; w rozprawie uczestniczył prof. J. Lubacz;

w dn. 12 grudnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego dotyczące wdrażania rekomendacji w obszarze
edukacji i badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa;
w spotkaniu wziął udział prof. M. Ilnicki.
Prof. J. Madey poinformował, że w dn. 15-17 listopada w Krakowie odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym;
do światowych finałów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu
Zespołowym, które odbędą się w 2014 r., awansowały trzy polskie zespoły
reprezentujące Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet
Wrocławski.
VI.

Zaopiniowanie aktów prawnych
1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki
Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt
uchwały. Rada nie zgłosiła uwag do ww. dokumentu. Uchwała nr 544/2013
stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– przedstawia KE-P RG
Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt
uchwały. Rada nie zgłosiła uwag do ww. dokumentu. Uchwała nr 545/2013
stanowi załącznik do protokołu.
3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej
na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt
uchwały. Rada nie zgłosiła uwag do ww. dokumentu. Uchwała nr 546/2013
stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski, przedstawił projekt
uchwały. Rada zgłosiła uwagi do ww. dokumentu. Uchwała nr 547/2013 stanowi
załącznik do protokołu.

VII.

Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na 2014 rok
Przewodniczący Komisji Nauki, prof. A. Marszałek, przedstawił projekt uchwały.
Rada zgłosiła uwagi do ww. dokumentu. Uchwała nr 548/2013 stanowi załącznik
do protokołu.
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VIII. Przyjęcie uchwały w sprawie dostępu absolwentów szkół wyższych do zawodów
regulowanych
Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski, przedstawił projekt
uchwały. Rada przyjęła uchwałę jednomyślnie. Uchwała nr 549/2013 stanowi
załącznik do protokołu.
IX.

Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów
Przewodniczący Komisji Kształcenia prof. E. Jezierski poinformował, że Komisja
Kształcenia odrzuciła projekt wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku
studiów fizjoterapia przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia. Ustalono, że do
MZ zostanie przekazane pismo zawierające uwagi Rady do przedstawionego
projektu.

X.

Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych
o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych

szkół

wyższych

Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich prof. P. Konderla przedstawił
propozycje opinii dotyczących wniosków jednostek organizacyjnych szkół
wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie o przyznanie uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i
inżynieria biomedyczna.
Rada pozytywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, zaopiniowała wniosek
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego o przyznanie uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych.
Rada jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania
uprawnień do nadawania stopnia:
Doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej –
Wydziałowi Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego,
Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
–
Wydziałowi
Przyrodniczemu
Uniwersytetu
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach.
Rada zaopiniowała negatywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, wnioski
dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopnia:
Doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – Wydziałowi
Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II,
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Doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach – Wydziałowi
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Rada postanowiła skierować do drugiego recenzenta wniosek Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o przyznanie
uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie
dyrygentura.
Opinie Rady w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwałach nr 550555/2013, które stanowią załączniki do protokołu.
XI.

Zaopiniowanie regulaminów stypendiów naukowych
Przewodniczący Komisji Nauki, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił zasady
przyznawania stypendiów naukowych.
Rada pozytywnie z uwagami zaopiniowała następujące regulaminy zasady
przyznawania stypendiów naukowych:
Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w
Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN finansowanych z dotacji celowej
przyznanej przez MNiSW na działalność statutową polegającą na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich,
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
pracownikom z tytułem profesora oraz ze stopniem doktora habilitowanego lub
doktora,
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego
asystentom, doktorantom i studentom,
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów na Wydziale
Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie
Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie
Funduszu Królowej Jadwigi Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie
Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie
Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka Uniwersytetu Jagiellońskiego,
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Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie
Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Regulamin przyznawania Stypendium „IUVENES – KNOW” dla studentów Igo roku jednostek Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-EnergiaPrzyszłość”,
Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla studentów studiów II
stopnia prowadzonych przez jednostki uczestniczące w Krakowskim
Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status Krajowego
Ośrodka Wiodącego – KNOW.
Rada negatywnie zaopiniowała następujące regulaminy zasady przyznawania
stypendiów naukowych:
Regulamin Stypendialnego Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej,
Regulamin finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na
Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki
Łódzkiej,
Regulamin Funduszu Młodych Naukowców w Instytucie Papiernictwa
i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione
w stanowiskach nr 228-241/2013, które stanowią załącznik do protokołu.
XII.

Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji RG podziękowali członkom komisji za czynny udział
w pracach komisji.

XIII. Przyjęcie protokołu XXXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (14 listopada 2013).
Protokół przyjęto jednogłośnie.
XIV. Zamknięcie posiedzenia.
Zamykając ostatnie posiedzenie RG X kadencji, jej Przewodniczący prof. J. Lubacz
podziękował wszystkim członkom Rady za ich wkład w jej pracę oraz życzył
wszystkim satysfakcji w dalszych działaniach na rzecz pomyślności nauki
i szkolnictwa wyższego.
Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Józef Lubacz
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1.
2.
3.
4.

Porządek obrad
Uchwały: nr 544-555
Stanowisko: nr 228-241
Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD
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