Porządek obrad
XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 12 stycznia 2017 roku

I.

Otwarcie posiedzenia i powitanie gości

II.

Przyjęcie porządku obrad

III.

Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego z działalności Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 r.
Debata nad sprawozdaniem

IV.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady

V.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady
po trzecim roku XI kadencji jej działalności

VI.

Wybór przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
przy Radzie Głównej kadencji 2017-2020
Przerwa

VII.

Wybór wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej
akademickich przy Radzie Głównej kadencji 2017-2020

ds.

nauczycieli

VIII.

Komunikaty

IX.

Uchwała w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu roboczego zespołu
roboczego do spraw systemu finansowania studiów i pomocy materialnej
w szkołach wyższych

X.

Zaopiniowanie Kodeksu etyki pracownika naukowego – przedstawia KN RG

XI.

Zaopiniowanie projektów aktów prawnych
1. projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
– przedstawia KK RG
2. projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków
wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do
dyplomu – przedstawia KK RG
3. projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – przedstawia KU RG

4. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej
wypłaty – przedstawia KK RG
5. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej
wypłaty – przedstawia KEP RG
6. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie
kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”
w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przedstawia
KK RG
XII.

Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie
uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
– doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
2. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych – doktor nauk o zdrowiu
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki – doktor
habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka
4. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria produkcji
5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny
– doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach
6. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie energetyka

XIII.

Sprawy różne i wolne wnioski

XIV. Przyjęcie protokołu XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (8 grudnia 2016 r.)
XV.

Zamknięcie posiedzenia
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