Porządek obrad
XXVII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 8 grudnia 2016 roku

I.

Otwarcie posiedzenia

II.

Przyjęcie porządku obrad

III.

Uniwersytety badawcze – uwarunkowania, szanse, ograniczenia


wprowadzenie do dyskusji – prof. Michał Kleiber – Wiceprezes
Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk



debata z udziałem gości oraz członków Rady

Przerwa
IV.

Komunikaty

V.

Przyjęcie uchwały w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw
nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – przedstawia KEP RG

VI.

Zaopiniowanie aktów prawnych
1.

Rządowy projekt ustawy – Prawo oświatowe z projektami aktów
wykonawczych oraz rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe – przedstawia KK RG

2.

Rządowy projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym –
oraz rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o
zasadach zarządzania mieniem państwowym – przedstawia KEP RG

3.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stażu
adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela – przedstawia KK RG

4.

Projekt
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – przedstawia KK RG

5.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej dla kwalifikacji pełnych
nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. – przedstawia KK RG

6.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis
na realizację inwestycji służących potrzebom badań lub prac rozwojowych
– przedstawia KEP RG i KN RG

7.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu
studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów – przedstawia KK RG

8.

VII.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o
przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego – przedstawia KU RG

Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień
do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG
Wydział Gospodarki
nauk ekonomicznych

1.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Międzynarodowej – doktor habilitowany
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

2.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii –
doktor nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

3.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych
w dyscyplinie językoznawstwo

4.

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny – doktor nauk
technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

5.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
Ekonomicznych – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

6.

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

7.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Instytut Politologii – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie

8.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Prawa
i Administracji – doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo

9.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,
Wydział Sztuki Nowych Mediów – doktor sztuk plastycznych w
dyscyplinie sztuki piękne

–

doktor

nauk

10. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania – doktor
habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
VIII.

Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia
KEP RG
Zasady
przyznawania
stypendiów
rozwojowych
doktorantom
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych prowadzonych
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu –
przedstawia KEP RG

IX.

Sprawy różne i wolne wnioski

X.

Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (10 listopada 2016 r.)

XI.

Zamknięcie posiedzenia
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