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Dziennik Gazeta Prawna, 9 lutego 2017, nr 28 

 

Awanse naukowców w rękach rządzących – wywiad z Antonim Tajdusiem 

przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych 

 

Rząd zdecydował, że premier będzie mógł wybierać przewodniczącego Centralnej Komisji 

ds. Stopni i Tytułów Naukowych spośród wszystkich jej 228 członków, a nie tylko dwóch 

kandydatów wskazanych przez komisję. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1018401,awans-naukowcow-nadawanie-

tytulow-naukowych.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 13 marca 2017, nr 50 

 

Koniec świętych krów na uczelniach. Oto propozycje zmian w zatrudnianiu naukowców 

 

Likwidacja mianowania, zawieranie tylko umów na czas określony czy konieczność wyboru 

nowej uczelni po doktoracie – to propozycje zmian w zatrudnianiu naukowców. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1026686,zmiany-na-uczelniach-

zatrudnianie-naukowcow.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2017, nr 72 

 

Płatne studia? Rektorzy są za 

 

Władze uczelni publicznych popierają wprowadzenie odpłatności za naukę. Pod warunkiem 

stworzenia powszechnego dostępu do kredytów studenckich. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1034541,reforma-studiow-platne-

studia.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 27 kwietnia 2017, nr 82 

 

Uczelnie są gotowe na zaciskanie pasa 

 

Cięcia wynagrodzeń, zwolnienia, ograniczanie liczby miejsc na studiach, ściąganie studentów 

i naukowców z zagranicy – taki jest efekt nowych zasad finansowania akademii. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1038550,szkolnictwo-w-polsce-ciecia-

wynagrodzen-zwolnienia.html 
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Dziennik Gazeta Prawna, 04 maja 2017, nr 85 

Uczelnie zarobią na wybitnych maturzystach 

 

Już w maju do uczelni, które zrekrutowały najlepszych kandydatów na studia, popłyną 

dodatkowe pieniądze. Łącznie 82 mln zł. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1039842,uczelnie-zarobia-na-

wybitnych-maturzystach.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 08 maja 2017, nr 87 

 

Studia nauczycielskie do zmiany 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad nowym systemem kształcenia 

nauczycieli. To reakcja ministerstwa na zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. Z jej ustaleń 

wynika, że programy kształcenia przyszłych wychowawców są od lat nieaktualizowane. 

Natomiast na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych 

maturzystów, brakuje bowiem mechanizmów i narzędzi służących selekcji kandydatów do 

społecznie odpowiedzialnego zawodu nauczyciela. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1040467,nowy-system-ksztalcenia-

nauczycieli.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 09 maja 2017, nr 88 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej idzie z pomocą 

 

Słaba pozycja polskich uczelni w światowych rankingach, niski poziom 

umiędzynarodowienia naszych szkół wyższych czy niewielka liczba projektów badawczych 

realizowanych we współpracy z zagranicznymi naukowcami. To tylko niektóre powody 

powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzisiaj projekt ustawy o NAWA ma 

przyjąć Rada Ministrów. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1040871,szkolnictwo-wyzsze-

narodowa-agencja-wymiany-akademickiej.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 10 maja 2017, nr 89 

 

Mało czasu na wnioski o pieniądze na doktorantów 

 

Uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk już mogą składać 

wnioski o pieniądze na prowadzenie stacjonarnych studiów trzeciego stopnia 

rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie 

odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1041228,malo-czasu-na-wnioski-o-

pieniadze-na-doktorantow.html 
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Dziennik Gazeta Prawna, 17 maja 2017, nr 94 

 

Doktoranci chcą rewolucji 

 

3,5 tys. zł miesięcznie stypendium, egzaminy weryfikacyjne po dwóch latach , likwidacja 

zaocznych studiów doktoranckich – to niektóre ze zmian, o które zabiegają młodzi naukowcy. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1043375,doktoranci-zmiany-

stypednium-studia-zaoczne.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 18 maja 2017, nr 95 

 

Zaoczne studia doktoranckie do likwidacji 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgadza się, aby wszyscy doktoranci 

otrzymywali stypendia naukowe. W zamian jednak mogą zostać pozbawieni pomocy 

socjalnej. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1043705,doktoranci-studia-zaoczne-

stypendia-naukowe.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 23 maja 2017, nr 98 

 

Rewolucja na uczelniach? Nauczyciele akademiccy chcą równych szans 

Środowisko nie chce kolejnej rewolucji na uczelniach. Oczekuje ewolucji. To jeden z 

wniosków, który płynie z wczorajszej konferencji zorganizowanej przez Komitet Kryzysowy 

Humanistyki Polskiej, która dotyczyła nowej ustawy dla uczelni. 

 

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1044790,reforma-szkonictwa-wyzszego-ewolucja-

na-uczelniach.html,komentarze-najnowsze,1 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 29 maja 2017, nr 102 

 

Losy absolwentów zadecydują o dotacji dla uczelni 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kończy prace nad nową ustawą dla uczelni. – 

Mamy już przygotowane ok. 60–70 proc. założeń – stwierdził Jarosław Gowin, wicepremier, 

minister nauki i szkolnictwa wyższego, w trakcie Narodowego Kongresu Nauki. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1046227,finansownaie-nauki-doracje-

dla-uczelni-absolwenci.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 30 maja 2017, nr 103 

 

Kontrola stypendiów: Uczelnia zawiniła, student dostanie po kieszeni 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wiedzieć, co uczelnie niepubliczne robią z 

pieniędzmi na stypendia. Okazuje się bowiem, że nie zawsze trafiają one do studentów. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1046600,kontrola-stypendiow-

studenckich-na-uczelniach.html 


