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Dziennik Gazeta Prawna, 11 września 2017, nr 175 

Wicepremier nie daje za wygraną. Zmiany w habilitacjach będą szybciej 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zamierza czekać ze zmianami w 

habilitacjach aż do wejścia w życie nowej ustawy dla uczelni (tzw. 2.0.). Część swoich 

propozycji zamierza umieścić w rządowym projekcie nowelizacji niektórych ustaw w celu 

poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dotyczy on przede wszystkim ulg 

dla przedsiębiorców inwestujących w badania naukowe). 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1069922,zmiany-w-habilitacjach-

gowin.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 12 września 2017, nr 176 

 

Egzamin na uczelnię, nie na wydział 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie chce, aby studenci wieczorowi chodzili na 

zajęcia z dziennymi. To jedna ze zmian, którą zamierza zawrzeć w projekcie nowej ustawy 

dla uczelni, tzw. 2.0. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1070345,uczelnia-2-0-zakaz-laczenia-zajec-

egzamin-na-uczelnie-nie-wydzial.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 13 września 2017, nr 177 

Reforma Gowina wymiecie słabe uczelnie 

Niektóre szkoły wyższe stracą uprawnienia do nadawania stopni naukowych . Z mapy zniknie 

część uniwersytetów. DGP dotarł do zestawienia najważniejszych rozstrzygnięć zawartych w 

projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Był on prezentowany pod koniec 

ubiegłego tygodnia na radzie Narodowego Kongresu Nauki (NKN). Autorem dokumentu jest 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jednak zastrzega, że ma on charakter 

roboczy. A ostateczne propozycje resortu poznamy 19 września na NKN w Krakowie. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1070610,reforma-gowina-uczelnie-

stopnie-naukowe.html 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 19 września 2017, nr 181 

Niepotrzebne studia trafią do kosza. Na cenzurowanym fakultety humanistyczne i 

społeczne? 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1069922,zmiany-w-habilitacjach-gowin.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1069922,zmiany-w-habilitacjach-gowin.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1070345,uczelnia-2-0-zakaz-laczenia-zajec-egzamin-na-uczelnie-nie-wydzial.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1070345,uczelnia-2-0-zakaz-laczenia-zajec-egzamin-na-uczelnie-nie-wydzial.html
http://www.dziennik.pl/tagi/resort


Minister zadecyduje o tym, na jakich kierunkach będą kształcić uczelnie. Akademicy 

obawiają się, że to oznacza koniec fakultetów humanistycznych i społecznych. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1071937,reforma-gowina-likwidacja-

kierunkow-studiow.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 20 września 2017, nr 182 

 

Płace na uczelniach są za niskie [wywiad] 

 

Jarosław Gowin: Nie jest istotne, ilu studentów będzie za pięć lat. Ważne jest, aby dyplom, 

który uzyskają, liczył się na świecie. 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 21 września 2017, nr 183 

 

Reforma wicepremiera Gowina bez aplauzu 

 

Tysiące zaangażowanych osób, setki spotkań, 574 dni pracy – tyle wysiłku kosztowało 

napisanie nowej ustawy dla uczelni. Teraz jej losy wiszą na włosku. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1072477,mirowska-loskot-reforma-

wicepremiera-gowina-bez-aplauzu.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 25 września 2017, nr 185 

Finanse doktorantów na minusie. Najlepsi naukowcy mogą stracić na nowych 

przepisach 

Każdy doktorant będzie otrzymywał stypendium. Na początku w wysokości 110 proc. 

minimalnej płacy, a po dwóch latach studiów i pozytywnej ocenie śródokresowej – 170 proc. 

Tak wynika z projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednocześnie nowe 

przepisy przewidują, że doktoranci zostaną pozbawieni innej pomocy materialnej, czyli m.in. 

stypendiów rektora, socjalnych oraz zapomóg. Nie będą mogli też zabiegać o zwiększenie 

stypendium doktoranckiego. Wyjątkiem będą jedynie niepełnosprawni, którzy otrzymają 

prawo do zwiększenia świadczenia o 30 proc. (ale tylko do czasu przeprowadzenia oceny 

śródokresowej). 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1073137,finanse-doktorantow-

naukowcy-przepisy.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 28 września 2017, nr 188 

Reforma edukacji: Rząd po cichu zamknie uczelnię 

W poniedziałek rusza rok akademicki 2017/2018. Możliwe, że ostatni raz na 

dotychczasowych zasadach. Uczelnie czekają bowiem zmiany. Z jednej strony, Jarosław 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1071937,reforma-gowina-likwidacja-kierunkow-studiow.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1071937,reforma-gowina-likwidacja-kierunkow-studiow.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1072477,mirowska-loskot-reforma-wicepremiera-gowina-bez-aplauzu.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1072477,mirowska-loskot-reforma-wicepremiera-gowina-bez-aplauzu.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/studia
http://tematy.prawo.gazetaprawna.pl/tematy/u/ustawa
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1073137,finanse-doktorantow-naukowcy-przepisy.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1073137,finanse-doktorantow-naukowcy-przepisy.html


Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa chce, aby władze uczelni uzyskały większą 

swobodę w zarządzaniu szkołami. Z drugiej, jednak to on będzie dyktował warunki i 

decydował o ich być albo nie być. Zaproponowana ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, przemyca bardzo szerokie kompetencje dla ministra. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1074122,zmiany-na-uczelniach-po-

reformie-edukacji.html 

 

Szkoły wyższe mają problem z komercjalizacją patentów 

Polskie firmy coraz odważniej zgłaszają wynalazki. Ale wciąż jesteśmy na tym polu daleko 

za naprawdę innowacyjnymi gospodarkami. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1074114,komercjalizacja-patentow-

w-polsce.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 9 października 2017, nr 195 

Zastrzyk pieniędzy dla najlepszych ośrodków akademickich 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce dla wyróżniających się uczelni 

przeznaczyć dodatkowe miliony złotych. Tak zakłada projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1076510,mnisw-finansowanie-

najlepszych-uczelni.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 12 października 2017, nr 198 

Niepokorni pracownicy naukowi będą mogli zostać usunięci z uczelni 

Wszystko przez rozwiązania, które znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce zaproponowanym przez ministra Jarosława Gowina. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1077426,ustawa-gowina-jak-bedzie-

mozna-zwolnic-naukowca.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 18 października 2017, nr 202 

Badania naukowe na polskich uczelniach można ocenić tylko na trójkę 

Niemal 15 proc. placówek naukowych prezentuje mierny poziom. Zaledwie 5 proc. może się 

pochwalić najwyższą oceną. Najgorzej wypadają placówki specjalizujące się w dyscyplinach 

społecznych – wynika z danych MniSW. 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/uczelnie
http://www.dziennik.pl/tagi/minister
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1074122,zmiany-na-uczelniach-po-reformie-edukacji.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1074122,zmiany-na-uczelniach-po-reformie-edukacji.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1074114,komercjalizacja-patentow-w-polsce.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1074114,komercjalizacja-patentow-w-polsce.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1076510,mnisw-finansowanie-najlepszych-uczelni.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1076510,mnisw-finansowanie-najlepszych-uczelni.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1077426,ustawa-gowina-jak-bedzie-mozna-zwolnic-naukowca.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1077426,ustawa-gowina-jak-bedzie-mozna-zwolnic-naukowca.html


http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1078909,mnisw-o-badaniach-

naukowych-na-polskich-uczelniach.html 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 19 paźdzernika 2017, nr 203 

Krytycznie o reformie nauki Gowina 

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej sprzeciwia się reformie Jarosława Gowina, 

wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1079223,komitet-kryzysowy-

humanistyki-polskiej-krytycznie-o-reformie-nauki-gowina.html 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1078909,mnisw-o-badaniach-naukowych-na-polskich-uczelniach.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1078909,mnisw-o-badaniach-naukowych-na-polskich-uczelniach.html

