Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zakres działania RGNiSW
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa
wyższego.
Rada Główna współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do
spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie
szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa, a w szczególności:
1. wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki,
kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek
naukowych i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów;
2. sporządza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, ministra właściwego do spraw nauki oraz inne organy władzy i administracji publicznej lub z
inicjatywy własnej;
3. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki i
innowacyjności, a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących
szkolnictwa wyższego i nauki;
4. wyraża opinie w sprawach projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki w sprawach
zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa, a także w sprawach środków na naukę i
szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012,
poz. 572, z późn. zm.);
5. opiniuje plany i sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju;
6. wyraża opinie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów, o których mowa w art. 9b i 9c
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
7. przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycje dotyczące wzorcowych
opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, z uwzględnieniem poziomu i profilu
kształcenia, przypisanych do odpowiednich obszarów kształcenia

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego używa znaku graficznego. Uzyskała go dzięki uprzejmości prof.
Henryka Chylińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest jego autorem. Logo przedstawia grupę
osób pracującą w przestrzeni między otwartymi książkami i oddziałującą na otoczenie (co obrazuje wybiegająca
na zewnątrz książka w prawym górnym rogu). Znak widnieje na dokumentach RG, papierach firmowych i
wizytówkach.
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