Protokół
XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 12 lutego 2015 roku

I.

Otwarcie posiedzenia i powitanie gości
Przewodniczący RG przywitał prof. Lenę Kolarską-Bobińską Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, laureatów konkursu Forum Akademickiego oraz
pozostałych gości.

II.

Wręczenie
nagród
laureatom
konkursu
Forum
Akademickiego
"Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" – prowadzenie
redaktor naczelny „Forum Akademickiego”
Wzorem lat ubiegłych odbyło się wręczenie nagród X konkursu Forum
Akademickiego „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Przewodniczącym Rady Głównej
wręczyła nagrody 7 laureatom konkursu. Podziękowała redakcji Forum
Akademickiego za inicjatywę i kontynuowanie konkursu, a także za rozwijanie
społeczeństwa obywatelskiego, walkę o otwarte społeczeństwo i pomoc w łączeniu
gospodarki z nauką. Podkreśliła ważność popularyzacji nauki. Podczas spotkania
głos zabrała redaktor Magdalena Bajer juror konkursu oraz przedstawiciel
fundatorów. Dotychczas 70 młodych uczonych zostało laureatami konkursu.

III.

Przyjęcie porządku obrad
Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

IV.

Przedstawienie wyników prac zespołu roboczego działającego pod
przewodnictwem prof. Z. Marciniaka w zakresie odbiurokratyzowania systemu
kształcenia, w tym KRK z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych
praktyk
W imieniu Zespołu prezentację oraz słowo wstępne wygłosił prof. E. Jezierski. W
Raporcie poruszono m.in. następujące kwestie:
•
•
•
•
•

funkcjonowanie uczelnianych systemów zapewniania jakości.
brak jednolitej definicji jakości kształcenia
zasady i praktyka działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
problemy wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
złożoność prawa o szkolnictwie wyższym jako czynnik generujący niepewność i
ryzyko wiodące do biurokracji (zbyt częste nowelizacje prawa, bark zrozumienia
zapisów prawa, rozrost regulacji prawnych)

Debata:
W debacie udział wzięli: prof. E. Chmielecka, M. Mrozek – Przewodniczący PSRP,
Prof. J. Żmija, prof. Rogowski oraz prof. J. Woźnicki.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że:
należy przeredagować deskryptory

sprawdzić czy uczelnie spełniają standardy legislacyjne
oddać uczelniom autonomię w zakresie KRK
zmniejszyć biurokrację
należy kultywować kulturę jakości kształcenia
wizytacje powinny opierać się na spotkaniach
interesariuszami

z

odpowiednimi

Prof. J. Woźnicki podkreślił, że istnieje nadzieja, że PKA nie ustali sztywnych reguł nie
przystających do realiów funkcjonowania uczelni. Uzasadnia się to pewnymi sygnałami
z kierownictwa PKA.
Na koniec Minister prof. Lena Kolarska-Bobińska podziękowała za przygotowanie
raportu, wyraziła nadzieję, że w swym ostatecznym brzemieniu będzie on zawierał
wskazówki do działania i określi szczeble gdzie lokalizują się źródła nadmiernej
formalizacji.
V.

Dyskusja nad rocznym planem prac programowych Rady oraz przyjęcie
uchwały w tej sprawie
Przed przystąpieniem do dyskusji na temat planu prac Rady Głównej, Prof. Jerzy
Woźnicki poprosił o zabranie głosu Minister prof. Lenę Kolarską-Bobińską.
Wystąpienie dotyczyło przyszłych działań resortu. Szczególną uwagę poświęciła p.
Minister działaniom zwiększającym umiędzynarodowienie polskich uczelni tj:
zwiększeniu aktywności polskich naukowców i ich udziału w konkursach
europejskich (Pakt dla Horyzontu 2020 pod, którym podpisało się 309
jednostek naukowych). Jak pokazują wyniki pierwszej edycji konkursu
polscy naukowcy plasują się powyżej średniej europejskiej;
wsparciu finansowemu dla osób wygrywających granty;
wsparciu polskich badaczy w konkursach programu Horyzont 2020 – 10
proc. projektów „Teaming for excellence” pochodzi z Polski;
podjęciu ścisłej współpracy NCN-u i Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury
w celu stworzenia programu, który pozwoliłby na wykorzystanie środków
europejskich.
wprowadzeniu zmian we współfinansowaniu jednostek naukowych, tak aby
premiować te najlepsze posiadające kategorię A+ i A.(system finansowania
oparty na osiągnięciach jednostek naukowych)
W nawiązaniu do wypowiedzi Minster L. Kolarskiej-Bobińskiej głos zabrał prof.
Woźnicki poinformował, że w oparciu o projekt zmian w ocenie parametrycznej i
kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. przygotowany przez KEJN, Rada
przygotowała opinię, która zostanie przedłożona Pani Minister.
Kończąc swoje wystąpienie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowała,
że trwają ostatnie przygotowania do przedstawienia dokumentu pn. „Strategia dla
nauki”. Minister zaproponowała włączenie się do prac opiniodawczych nad
dokumentem.
Nawiązując do tematów poruszonych przez Minister L. Kolarską –Bobińską,
uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, iż należy uwzględniać fakt występowania
dużego różnicowania uczelni w Polsce. Jak podkreśliła Minister Nauki, należy
myśleć nad strategią dla uczelni lokalnych, wypracowaniem kilku modeli rozwoju,

które pozwolą uczelniom regionalnym zwrócić uwagę na swoje otoczenie i własne
możliwości. Wymaga to m.in. podjęcia tematu konsolidacji uczelni.
Prof. J. Woźnicki poinformował, że RGNiSW w swojej uchwale programowej
wskazała te zagadnienia jako planowane do podjęcia przez Radę.
Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad przyjęciem uchwały. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 130/2015 stanowi załącznik do protokołu.
VI.

Komunikaty
Treść komunikatów stanowi załącznik do protokołu.

VII.

Przedstawienie opinii Rady, opracowanej przez Zespół Roboczy RG
ds. Kategoryzacji Jednostek Naukowych, do projektu zmian w ocenie
parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.
przygotowanego przez KEJN
Prof. M. Szczerek przedstawił opinię opracowaną przez Zespół Roboczy do spraw
Kategoryzacji Jednostek Naukowych. Rada Główna przyjęła opinię jednogłośnie.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych
1. Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich UE
Prof. E. Jezierski przedstawił projekt uchwały w tej sprawie. RG jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Uchwała nr 129/2015 stanowi
załącznik do protokołu.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za
udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli
akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu
maturalnego
Rada Główna jednomyślnie podjęła decyzję o odstąpieniu od opiniowania
przedłożonego projektu rozporządzenia.
3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych zasad postępowania w celu uznania wykształcenia
uzyskanego za granicą
Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił projekt
uchwały. Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
rozporządzenia. Uchwała nr 131/2015 stanowi załącznik do protokołu.
4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i
dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są
kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także w publicznych placówkach
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych
placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych

placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych
Rada Główna jednogłośnie podjęła decyzję o odstąpieniu od opiniowania
przedłożonego projektu rozporządzenia.
5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażanie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił projekt
uchwały. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.
Uchwała nr 132/2015 stanowi załącznik do protokołu.
6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości
wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów
niepełnosprawnych
Przewodniczący Komisji Kształcenia RG, prof. E. Jezierski, przedstawił projekt
uchwały. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.
Uchwała nr 133/2015 stanowi załącznik do 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.
Rada Główna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania
uprawnień do nadawania stopni:
•
•
•
•
•
•
•
•

doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji - Wydziałowi
Mechanicznemu Uniwersytetu Zielonogórskiego,
doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka - Wydziałowi Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzani Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo - Wydziałowi Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego,
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - Wydziałowi
Humanistyczno-Społecznemu Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej,
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia - Wydziałowi Nauk
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie,
doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo - Wydziałowi
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rada Główna jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wnioski dotyczące przyznania
uprawnień do nadawania stopni:

•

doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej Wydziałowi Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego;
• doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce - Wydziałowi Studiów
Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych
w Łodzi;
Uchwały nr 134/2015, nr 135/2015, nr 136/2015, nr 137/2015, nr 138/2015, nr
139/2015, nr 140/2015, nr 141/2015, nr 142 /2015, nr 143/2015 stanowią załączniki
do protokołu.
X.

Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej RG, prof. J. Szambelańczyk, przedstawił
projekty stanowisk dotyczące regulaminów przyznawania stypendiów naukowych.
Rada Główna jednogłośnie negatywnie zaopiniowała poniższe wnioski.
1. Regulamin stypendiów naukowych w projektach badawczych prowadzonych
przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku.
2. Regulamin Funduszu Stypendialnego Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.
Stanowiska nr 27/2015 oraz nr 28/2015 stanowią załączniki do protokołu.

XI.

Sprawy różne i wolne wnioski
Prof. J. Woźnicki zwrócił się z do nowych członków RG o zgłaszanie się do udziału
w pracach poszczególnych Komisji.
Przyjęcie protokołu X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (15 stycznia 2015 r.)
Rada przyjęła protokół jednogłośnie.

XII.

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

Załączniki:
1.Porządek obrad
2.Opinia
3.Uchwały: nr 129-143
4. Stanowiska: nr 27-28
5. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

