Porządek obrad
XIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 9 kwietnia 2015 roku

I.

Otwarcie posiedzenia

II.

Przyjęcie porządku obrad

III.

Raport zespołu ds. studiów doktoranckich i mobilności młodych naukowców
– przedstawiają prof. A. Sobkowiak, prof. M. Dudzińska i mgr M. Dokowicz

IV.

Raport Rady Młodych Naukowców pt. „Nowy tryb habilitacji” – przedstawia
dr hab. P. Oprocha - Przewodniczący Rady Młodych Naukowców
Przerwa

V.

Przyjęcie raportu pt. „Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców”

VI.

Komunikaty

VII.

Powołanie Zespołu roboczego do spraw konsolidacji w sektorze szkolnictwa
wyższego – przedstawia prof. J. Szambelańczyk

VIII.

Rozpatrzenie wniosku Min. M. Ratajczaka w sprawie powołania zespołu do spraw
kosztochłonności – przedstawia prof. Z. Marciniak

IX.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad finansowania projektów badawczych
przez Narodowe Centrum Nauki – przedstawia prof. B. Jeziorski

X.

Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane
z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2015/2016
– przedstawia KEP RG
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – przedstawia KU RG, KK RG
dotyczących ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych – przedstawia
KN RG

XI.

Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
– przedstawia KK RG

XII.

Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie
uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział PrzyrodniczoTechnologiczny – doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie
ogrodnictwo
2. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w
Olsztynie,
Wydział
Nauk
Ekonomicznych – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia
3. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
Wydział Rehabilitacji Ruchowej – doktor habilitowany nauk o kulturze
fizycznej
5. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria materiałowa
6. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii
Bezpieczeństwa Pożarowego – doktor nauk technicznych w dyscyplinie
inżynieria środowiska
7. Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w
Siedlcach,
Wydział
Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie
językoznawstwo
8. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział
Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku – doktor sztuk muzycznych
w dyscyplinie instrumentalistyka
9. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Matematyki,
Fizyki i Techniki – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
10. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii – doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie ekonomia
11. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział
Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie elektrotechnika
12. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska
13. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Lotnictwa –
doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

XIII.

Zaopiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych
1. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie „Etyka i filozofia”
2. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie – studia podyplomowe
w zakresie „Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli”
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XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP
RG
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich
zatrudnionych w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach (ponowny)
XV.

Sprawy różne i wolne wnioski

XVI. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2015 r.
XVII. Zamknięcie posiedzenia
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