
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  

AKTUALNOŚCI 



USTAWA 2,0  

 1. Konieczność polepszenia otoczenia prawnego – 
uproszczenie postępowań prowadzonych przez organy 
uczelni 

  

 2. Konieczność wprowadzenia zmian będących wynikiem 
analizy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w 1 
roku wdrażania reformy 



USTAWA 2,0 
ZAKRES NOWELIZACJI 

 1. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego do wybranych postępowań prowadzonych przez organy 
podmiotów systemu ( usprawnienie i przyśpieszenie procedur w uczelniach = 
odbiurokratyzowanie ich działalności/ usprawnienie postępowań administracyjnych w 
MNiSW) 

 2. Uściślenie przepisów dot. m. inn. Wydawania dyplomów w językach obcych, 
legitymacji studentom z zagranicy, stosowanie zaświadczenia z ośrodków pomocy 
społ. studentom  przy przyznawaniu stypendiów 

 3. Wskazanie Rady Doskonałości Naukowej jako organu wyższego stopnia w 
sprawach nadania stopnia doktora i dr hab. 

 4. Stworzenie podstaw prawnych przekazywania uczelniom skarbowych papierów 
wartościowych 



USTAWA 2,0 
ZAKRES NOWELIZACJI 

 5. Rezygnacja z wymogu prowadzenia w szkole doktorskiej działalności naukowej 
jedynie w 1 dyscyplinie 

 6. Uproszczenie sprawozdawczości osiągnięć naukowych ( OPI – uzupełnianie przez 
podmiot zatrudniający) 

 7. Wyłączenie środków przyznawanych w ramach programów i przedsięwzięć 
Ministra spod reżimu dotacyjnego 

 8. Możliwość finansowania części przedsięwzięć jednostek za pomocą skarbowych 
papierów wartościowych 

 9. Ustalenie zasad określenia liczby N za rok 2017. 



WYKAZ WYDAWNICTW I CZASOPISM 

 1. KEN zakończył rozpatrywanie i ocenę wydawnictw; pozytywna rekomendacja dla 
173 wydawnictw – KRYTERIA – 1/ standardy etyczne, 2/ standardy naukowe  
(ustalona procedura recenzji naukowej) 

 2. KEN – prace nad zmianą wykazu czasopism: 

 - ujęcie w wykazie czasopism przyjętych do baz SCOPUS, Web of Science i ERIH+ w 2019 roku 

 Ponowne ustalenie punktacji gdy różnioce w ocenie zespołów to 2 progi punktowe (dyscyplina 
wiodąca i wpływ jej punktacji) 



HORYZONT EUROPA  
NA HORYZONCIE 

 1. Negocjacje w UE – Radzie – uwzględnianie deficytowych 
krajów a nie regionów  

  

 2. Biuro w Brukseli 

  

 3.  Bliższe powiązanie Krajowego Punktu Kontaktowego z MNiSW 
przez agendę – NCBiR ( przy parasolu ochronnym dla 
pracowników) 



UNIWERSYTETY  
EUROPEJSKIE 

 1. Macron i ERASMUS + 

  

 2. Punkt lepszego startu do Horyzontu Europa 

  

 3. Wymiana 50% studentów – docelowo 

  



WSPÓŁPRACA BILATERALNA 

 W każdej konfiguracji 

                         ALE 

 - Unikalna sytuacja brexitowej  

    Wielkiej Brytanii  - POWROTY ? + wzrost 
 współpracy 

 - trudności w USA – rozmowy dla poprawy 

 - odbudowa dobrych relacji z Francją 

 - udział w inicjatywie środkowo-europejskiej 



MEDYCYNA W MNISW 

 1. Nowe szkoły medyczne (lekarskie i potrzeba      
 pielęgniarskich) 

 2. Przygotowanie ustawy o danych medycznych, 
 biobankowaniu i personalizowanej medycynie 

 3. Współpraca z Agencją Badań Medycznych 



OPIEKA PSYCHO-  
DLA STUDENTÓW 

 1. Parlament Studentów RP + NZS – zaangażowani i wolontariaty samopomocowe 

 2. Pełnomocnik MZ – Dr. Marek Balicki – plany zespolenia systemowgo 

 3. Wsparcie studentów z danego miasta, nie tylko 1 uczelni (pytania do wiodących 
ośrodków – np. na UJ) – analiza możliwości 

 4. wg. Ww. analizy określenie zakresu wsparcia poszczególnych uczelni ze środków 
MNiSW 

 5. Identyfikacja  „białych plam” na mapie Polski akademickiej ( i ew. wsparcie 
pomocowe MNiSW) 


