Protokół
VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w dniu 15 listopada 2018 roku

I.

Otwarcie posiedzenia i powitanie gości
Prof. Z. Marciniak otwierając obrady, przywitał członków Rady oraz
zaproszonych gości.

II.

Przyjęcie porządku obrad
Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

III.

Sport akademicki
Pod hasłem „Młodość pełna pasji Nowoczesne działanie – szacunek dla tradycji”
rozpoczęło się listopadowe posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Przedstawiciele Akademickiego Związku Sportowego Dariusz Piekut
Sekretarz Generalny AZS oraz dr Jakub Kosowski Wiceprezes AZS, przedstawili
m.in. najważniejsze aspekty działalności Związku. Dzięki swojej bogatej tradycji
stał się on najbardziej liczną organizacją studencką działającą na polskich
uczelniach. Przede wszystkim zrzesza ludzi, dla których sport to pasja, dzięki której
spełniają swoje marzenia i osiągają sukcesy sportowe. Co roku zawodnicy AZS
osiągają w zawodach znamienite wyniki, które dla wielu z nich są początkiem
wielkiej sportowej kariery. Spotkanie było także okazją do omówienia i zwrócenia
uwagi na problemy z jakimi obecnie zmaga się sport akademicki. Uczestnicy
dyskusji podkreślali ważną rolę sportu akademickiego w kształtowaniu postaw
prozdrowotnych wśród młodzieży akademickiej. Pośród wielowątkowej dyskusji na
uwagę zasługują trzy najważniejsze z poruszanych kwestii m.in. zasygnalizowano
brak rozwiązań systemowych w uczelniach w zakresie realizacji kształcenia
studentów-sportowców. Jak podkreślił dr Kosowski dualna kariera studentasportowca może być tym co przyciągnie kandydatów na uczelnie. Należy jednak
zauważyć, iż znaczna większość ośrodków akademickich nie posiada rozwiązań,
które umożliwiałyby studentom zdobywać wykształcenie jednocześnie wspierając
ich wysiłek w osiąganiu sukcesów sportowych. Dlatego też AZS jako związek dąży
do przywrócenia zajęć z wychowania fizycznego na wszystkich rodzajach i
poziomach studiów, a także do przypisania im punktów ECTS. Zdaniem
związkowców brak punktów ECTS kończy się rezygnacją z zajęć sportowych na
uczelni. Przyjęte rozwiązanie obarczone jest wadami jednakże należy je traktować
jako konieczne rozwiązanie. Biorący udział w dyskusji zasugerowali, iż lepszym
rozwiązaniem byłoby poszerzenie oferty zajęć sportowych dla studentów bądź
zwiększenie dostępu do bazy sportowej należącej do uczelni. Ponadto
przedstawiono wnioski o konieczności podniesienia poziomu metodycznego zajęć
z wychowania fizycznego kierowanych do studentów. Zwrócono również uwagę,
że uczelnie głównie skupiają się na wychowaniu fizycznym mając jednocześnie

problem ze sportem kwalifikowanym i wyczynowym. Kolejnym z omawianych
problemów był temat finansowania sportu akademickiego. Podkreślono, że sport
akademicki znacznie traci na wartości z uwagi na brak źródeł finansowania.
Problemem jest również system finansowania, dlatego też zaproponowano, aby
wyodrębnić w strukturze finansów uczelni, środki na organizację zajęć i rozgrywek
sportowych sekcji AZS. Jak pokazują wyniki badań obecnie młodzież fatalnie
przygotowana jest zarówno do studiowania jak i uprawiania sportu. Zdaniem
przedstawicieli Związku MNiSW powinno zwiększyć środki na ten cel wspierając
jednocześnie działania AZS w tym zakresie. Dlatego też tak ważna jest kontynuacja
programu „Rozwój Sportu Akademickiego” zainicjowanego przez resort nauki i
szkolnictwa wyższego, którego celem jest wsparcie finansowe działań na rzecz
promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez upowszechnianie
systematycznych zajęć oraz imprez sportowych dla studentów i doktorantów, w tym
promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych czy też
zwalczanie dopingu w sporcie. Bardzo ważne jest także stworzenie mechanizmów
promujących jak i motywujących studentów-sportowców poprzez stworzenie
sprzyjających warunków studiowania takich, które umożliwiają im wyjazdy na
turnieje, oraz wspierają ich stypendiami. Obecnie przyjęty system stypendiów nie
do końca odpowiada na potrzeby tego środowiska, bowiem głównym kryterium są
wyniki w nauce brak zaś kryteriów uwzgledniających działania społeczne i
sportowe. Kontynuowano również temat promocji uczelni poprzez sport, który
przynosi pozytywne i wymierne efekty. Trzecią z poruszanych kwestii to problem
ogromnych nakładów jakie muszą ponieść uczelnie w związku z funkcjonowaniem
i rozwojem infrastruktury sportowej. Przedstawiciele środowiska akademickiego
biorący udział w dyskusji podkreślili, że nowa perspektywa finansowa Unii
Europejskiej powinna zachęcić do poszukiwania środków na dofinansowanie
działalności sportowej.
IV.

Komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował, że wejdzie w skład zespołu monitorującego
wdrażanie ustawy.
Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

V.

Zaopiniowanie projektów aktów prawnych


Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. Jan Szambelańczyk
przedstawił treść uchwały zawierającej uwagi szczegółowe. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 51/2018 stanowi załącznik do protokołu.



Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych
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Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. Jan Szambelańczyk
przedstawił treść uchwały zawierającej uwagi szczegółowe. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 52/2018 stanowi załącznik do protokołu.


Rządowy projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. Jan Szambelańczyk
przedstawił treść uchwały zawierającej uwagi szczegółowe. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 53/2018 stanowi załącznik do protokołu.



Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla
studentów i wybitnych młodych naukowców
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. Jan Szambelańczyk
przedstawił treść uchwały zawierającej uwagi szczegółowe. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 54/2018 stanowi załącznik do protokołu.



Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów
i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym
w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej prof. Jan Szambelańczyk
przedstawił treść uchwały zawierającej uwagi szczegółowe. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 55/2018 stanowi załącznik do protokołu.



Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich uczelni służb państwowych
Treść uchwały przedstawił prof. Jan Szambelańczyk Przewodniczący Komisji
Ekonomiczno-Prawnej. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie Uchwała nr
56/2018 stanowi załącznik do protokołu.



Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju
Treść uchwały przedstawił prof. Bronisław Marciniak Przewodniczący Komisji
Nauki. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 57/2018 stanowi
załącznik do protokołu.



Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Przewodniczący Komisji Nauki prof. Bronisław Marciniak przedstawił treść
uchwały. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 58/2018 stanowi
załącznik do protokołu.

VI.

Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o
przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych
Prof. J. Żmija, Przewodniczący Komisji Uprawnień Akademickich RG, przedstawił
opinie o wnioskach jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do
nadawania stopni naukowych.
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące
przyznania uprawnień do nadawania stopni:
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•

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
Wydziałowi Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

•

doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

•

doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna Wydziałowi Medycznemu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

•

doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej
Wydziałowi Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie

•

doktora nauk biologicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja Wydziałowi
Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie

•

doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Instytutowi Chemii
Bioorganicznej w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

•

doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia
Wydziałowi Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu

•

doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rada Główna pozytywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, zaopiniowało
wnioski dotyczące przyznania uprawnień do nadawania stopni:
•

doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia Wydziałowi Etnologii i
Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

•

doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo Wydziałowi
Humanistycznemu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie.

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

doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna Wydziałowi Lekarskiemu i
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

•

doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
Wydziałowi Technicznemu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim

•

doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Wydziałowi
Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższe we Wrocławiu

•

doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Wydziałowi
Humanistycznemu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
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Uchwały nr 59/2018, nr 60/2018, nr 61/2018, nr 62/2018, nr 63/2018, nr
64/2018, nr 65/2018, nr 66/2018, nr 67/2018, nr 68/2018, nr 69/2018, nr
70/20018, nr 71/2018 nr 72/2018 stanowią załączniki do protokołu.
VII.

Zaopiniowanie regulaminów przyznawania stypendiów naukowych
Prof. Jan Szambelańczyk, Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej RG,
przedstawił regulaminy przyznawania stypendiów naukowych.
Opinię pozytywną z uwagami uzyskały


Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów naukowych
na rzecz doktorantów, badaczy i młodych naukowców z krajów Europy
Wschodniej i Środkowej, w szczególności Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz
innych krajów z listy krajów – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej – Artes
Liberales Uniwersytet Warszawski



Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, w Programie
Stypendiów Korporacyjnych dla studentów wybranych kierunków
ekonomicznych – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności



Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej
Szkoły Prawa we Wrocławiu
Opinię pozytywną z uwagami przy 2 osobach wstrzymujących się uzyskał:
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich
zatrudnionych
w
Wyższej
Szkole
Bezpieczeństwa
Publicznego
i Indywidualnego „APERION” w Krakowie
Opinię negatywną uzyskały:




Regulamin Programu Stypendialnego im. Prof. Jana Pawińskiego dla studentów
studiów doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Regulamin stypendialnego Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale
Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Stanowiska nr 19/2018, nr 20/2018, nr 21/2018, nr 22/2018, nr 23/2018, nr 24/2018
stanowią załączniki do protokołu.
VIII. Przyjęcie protokołu VII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (11 października 2018 r.)
Rada przyjęła protokół jednogłośnie.
IX.

Zamknięcie posiedzenia
Prof. Z. Marciniak podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął
posiedzenie.
Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Zbigniew Marciniak
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1. Porządek obrad
2. Uchwały: nr 51- 72
3. Stanowiska: nr 19-24
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD
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