Protokół
VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 13 listopada 2014 roku

I.

Otwarcie posiedzenia i powitanie gości
Przewodniczący RG przywitał Podsekretarz Stanu prof. D. Nałęcz oraz I sekretarza
Ambasady Ukrainy p. Żytariuk oraz przedstawicieli świata nauki z Ukrainy I.
Degtyarovą (PhD) i prof. T. Finikova, oraz pozostałych gości.

II.

Przyjęcie porządku obrad
Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

III.

Referat wprowadzający pt. „Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich
na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje”
– prezentacja wstępnych wyników projektu (dr Magdalena Dybaś, Iryna
Degtyar’ova Ph.D.,)
Wprowadzenie do prezentacji przedstawił Przewodniczący Rady, Prof. J. Woźnicki,
który kieruje pracami realizowanymi w ramach tzw. Projektu Polsko-Ukraińskiego,
realizowanymi przez Fundację Rektorów Polskich we współdziałaniu z
konferencjami rektorów obu krajów. Następnie głos zabrała min. D. Nałęcz, która
podkreśliła ważność projektu współpracy z Ukrainą. Poinformowała, że resort podjął
decyzję o
zorganizowaniu wymiany studenckiej, grupa dotychczasowych
stypendystów zostanie powiększona o doktorantów. Podkreśliła również ważność
inicjatywy prof. J. Axera (UW) tj. poszerzania doświadczeń osób, które są
odpowiedzialne za reformę szkolnictwa wyższego na Ukrainie. Wspomniała również
o możliwości korzystania ze środków finansowych jakie posiada NCBiR. Zdaniem
Podsekretarz Stanu D. Nałęcz należy określić obszary badawcze, w których zespoły
naukowe będą mogły podjąć się realnej współpracy. Zaapelowała również o
organizację jak największej liczby zespołów interdyscyplinarnych, które mogłyby
stać się promotorami dobrych inicjatyw. W nawiązaniu do wypowiedzi Podsekretarz
Stanu D. Nałęcz, Przewodniczący RG poinformował, że już zaproponowano idee
cyklu seminariów polskich naukowców na Ukrainie. Celem projektu jest organizacja
bilateralnych spotkań badaczy polskich i ukraińskich.
Następnie głos zabrała dr M. Dybaś., która omówiła wyniki przeprowadzonego
badania ankietowego. Jego celem badania była analiza uwarunkowań współpracy
uczelni polskich i ukraińskich w zakresie wykraczającym poza obszar związany z
wymianą studentów. Odpowiedzi udzieliły głównie polskie uczelnie techniczne i
uniwersytety, ze strony ukraińskiej najwięcej uczelni opowiedziało z Ukrainy
Zachodniej, ale i z okręgu donieckiego oraz ługańskiego. Druga część badania miała
charakter jakościowy. Za kryteria wyboru uczelni przyjęto doświadczenie, obszar
wiedzy, lokalizację uczelni i partnera oraz ważnym kryterium okazała się
dostępność. Kontyuując głos zabrała dr Iryna Degtyarova – jak pokazały to ankiety,
inicjatywy współpracy są na różnym poziomie. Respondenci ankiet podkreślali, że
motywacją do współpracy jest rozwój naukowy, wymiana idei naukowych, nowe
pole dla badań indywidualnych i wspólnych, prowadzenie badań podstawowych i
stosowanych, a także komunikacja i uniwersalizacja wymiaru nauki. Istotny wpływ

mają również związki historyczno- kulturowe. Wzajemna współpraca zaczyna się od
poszczególnych badaczy tj. przez nawiązywanie kontaktów na międzynarodowych
konferencjach, staże międzynarodowe, a także poprzez placówki dyplomatyczne.
Formy współpracy: wspólne publikacje, cykliczny udział w organizacji konferencji.
Istotną barierą jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. Głównym źródłem
finansowania są własne środki pochodzące od uczelni. Kolejnym czynnikiem
ograniczającym jest odmienność kultury akademickiej oraz regulacje prawne
dotyczące międzynarodowej działalności uczelni i pracowników naukowych.
Kluczową zaś rolę w budowaniu współpracy naukowej odgrywają takie czynniki jak:
motywacja, infrastruktura, wzajemne zaufanie oraz wymiana informacji.
Debata:
W debacie udział wzięli: prof. W. Banyś, prof. J. K. Kurzydłowski, prof. T. Finikov,
prof. M. Szczerek, dr A. Bartczak, prof. J. Szmidt, prof. J. Szambelańczyk, W.
Siwiński, prof. M. Krawczyk, prof. J.Malicki.
Dyskutanci podkreślając znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej, co określa wagę
referowanego projektu, wskazali m.in. na:
potrzebę wspomagania finansowego projektów, wzajemnych badań i
współpracy, a także wsparcia studentów ukraińskich przyjeżdżających do
Polski;
wyspecyfikowanie i usuwanie barier nie tylko finansowych związanych z
systemem rozliczania;
wzmocnienie dotychczasowych już istniejących projektów poprzez
skoordynowanie działań i współpracy;
podejmowanie rozwiązań systemowych i dokonanie bilateralnych uzgodnień
z organami władzy;
podejmowanie współpracy na dwóch płaszczyznach edukacyjnej i naukowej;
włączenie do współpracy naukowej przedstawicieli przemysłu ukraińskiego;
potrzebę zaktywizowania inicjatyw służących organizacji staży naukowych,
potrzebę rozwijania studiów prowadzących do podwójnych dyplomów, a
także zaocznych studiów doktoranckich
IV.

Komunikaty
Treść komunikatów stanowi załącznik do protokołu.

V.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu roboczego
Rady
Rada przyjęła uchwałę jednomyślnie. Uchwała nr 90/2014 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

VI.

Przedstawienie projektu zmian w Statucie Rady wraz z dyskusją i przyjęciem
kierunkowych ustaleń
Prof. J. Szambelańczyk przedstawił projekt zmian w statucie RG. Członkowie RG
zgłosili szereg uwag o charakterze szczegółowym.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Kotwica, prof. J. Szambelańczyk, prof. J.
Woźnicki, prof. A. Welfe, prof. B. Tuchańska, prof. A. Sobkowiak, mgr A.
Mrozowska, dr A. Kiebała, prof. M. Szczerek, prof. J. Żmija.

W serii głosowań rada ustaliła treść regulacji zawartych w projekcie nowego Statutu.
Rada zaakceptowała także tryb dalszego swego działania w sprawie Statutu. Po
przedstawieniu przez Komisję Ekonomiczno-Prawną wyedytowanej wersji projektu
Statutu, Prezydium i członkowie Rady dokonają weryfikacji poprawności
wprowadzonych zmian, a następnie na posiedzeniu w dniu 11 grudnia Rada na
wniosek Prezydium w głosowaniu przyjmie Statut.

VII.

Zaopiniowanie projektów aktów prawnych
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt ustawy,
wskazując na konieczność drobnych zmian redakcyjnych. Uchwała nr 91/2014
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Rada Główna nie zgłosiła uwag do przedłożonego projektu ustawy. Uchwała nr
92/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

VIII. Zaopiniowanie szczegółowych kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej
opracowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną
Wiceprzewodnicząca Komisji Kształcenia RG Prof. M. Sekułowicz przedstawiła
treść projektu uchwały. Rada przyjęła uchwałę jednomyślnie. Uchwała nr 93/2014
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
IX.

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.
RG jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania uprawnień
do nadawania stopni:
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport- Wydziałowi
Nawigacyjnemu Akademii Morskiej w Szczecinie;
doktora habilitowanego nauk o zdrowiu - Wydziałowi Nauk o Zdrowiu
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydziałowi

RG jednogłośnie negatywnie zaopiniowało wniosek o przyznanie uprawnień do
nadawania stopni:

doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu - Wydziałowi
Zarządzania Politechniki Białostockiej
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Uchwały nr 94/2014, nr 95/2014, nr 96/2014, nr 97/2014 stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
X.

Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
Pr Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG prof. J. Szambelańczyk przedstawił
zasady przyznawania stypendiów naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe wnioski:
1. Regulamin konkursu na stypendia 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
2. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW”
dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III
stopnia oraz studiów doktoranckich prowadzonych odrębnie przez jednostki
tworzące Centrum Studiów Polarnych
3. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników
studiów stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Stanowiska nr 17/2014, nr 18/2014, nr 19/2014 stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.

XI.

Przyjęcie protokołu VII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (9 października 2014 r.)
Protokół został przyjęty jednomyślnie

XII.

Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący zamknął obrady i podziękował za udział i dyskusję.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Jerzy Woźnicki
Załączniki:

1.
2.
3.
4.

Porządek obrad
Uchwały : nr 90-97
Stanowiska: nr 17-19
Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

