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Dziennik Gazeta Prawna, 30 października 2017, nr 210
Gowin kontra rząd. Z reformy szkolnictwa wyższego zostaną strzępy?
Już nie tylko posłowie PiS otwarcie krytykują reformę uczelni zaproponowaną
przez wicepremiera Jarosława Gowina. Wiele uwag do projektu ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce mają też przedstawiciele rządu. Ministerstwo
Edukacji Narodowej nie zgadza się np. na to, aby przywrócić egzaminy wstępne
na studia.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1081596,gowin-reformaszkolnictwa-wyzszego.html
Dziennik Gazeta Prawna, 8 listopada 2017, nr 216
Brakuje świeżej krwi na uczelniach. Systematycznie spada liczba
nauczycieli akademickich
Na koniec grudnia 2016 r. w szkołach wyższych pracowało 95,4 tys. nauczycieli
akademickich. Rok wcześniej 95,9 tys. – wynika z raportu Głównego Urzędu
Statystycznego „Szkoły wyższe i finanse 2016 r.”
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/1083413,duzezdjecie,1,spada-liczba-nauczycieli-akademickich.html

Dziennik Gazeta Prawna, 14 listopada 2017, nr 220
Ministerialny spór o wyższe pensje dla akademików
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje powołanie specjalnego zespołu, który
zajmie się wypracowaniem reguł podnoszenia płac na uczelniach. W jego skład wejdą nie
tylko urzędnicy, ale także przedstawiciele akademików i rektorów.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1084719,podwyzkiwynagrodzen-dla-wykladowcow-akademickich.html
Dziennik Gazeta Prawna, 16 listopada 2017, nr 222
Uniwersytet to nie korporacja. Studia to nie szkolenie zawodowe
Czy polskie uczelnie powinny być zarządzane jak Harvard? Czy studenci mają płacić za
studia? Ustawa 2.0 to krok milowy dla szkół wyższych czy zaledwie kroczek? Takie tematy
poruszyli uczestnicy debaty pt. „Nowoczesne zarządzanie uczelniami i kształcenie
studentów” zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Nauki oraz DGP.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/1087396,duzezdjecie,1,uniwersytet-to-nie-korporacja-studia-to-nie-szkoleniezawodowe.html
Dziennik Gazeta Prawna, 23 listopada 2017, nr 227
PiS: Ustawa 2.0 pogłębi podział na Polskę A i B. Zaostrza się spór o reformę
nauki
Projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nawet jeszcze nie przyjęła Rada
Ministrów, a już debatują nad nim posłowie. W tym tygodniu zajmowała się nim sejmowa
podkomisja.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1087055,pis-o-ustawie-20.html
Dziennik Gazeta Prawna, 5 grudnia 2017, nr 235
Po sądach minister bierze się za naukę. Nowe pomysły wzburzyły
środowisko akademickie
Rząd powinien wyznaczać limity miejsc na kierunkach, za które płaci, oraz określać treść
programu studiów – takie pomysły szefa resortu sprawiedliwości wzburzyły środowisko
akademickie.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1089606,reformaszkolnictwa-wyzszego.html

