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Dziennik Gazeta Prawna, 22 stycznia 2018, nr 15
Minister łagodzi reformę uczelni: Studia niestacjonarne nie będą
trwały dłużej
Nie będzie obligatoryjnego wydłużenia studiów niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia o semestr, a jednolitych magisterskich – o
dwa. To jedna ze zmian wprowadzona do projektu ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, którego zmodyfikowana wersja ma zostać
przedstawiona dziś przez resort nauki.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1099194,zmiany-wreformie-szkolnictwa.html

Dziennik Gazeta Prawna, 30 stycznia 2018, nr 21

Ustawa 2.0 dobra, ale budzi zastrzeżenia
Zmodyfikowana wersja projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce
jest bardziej przejrzysta i spójna, jednak nadal znajdują się w niej przepisy
niejasne i budzące wątpliwości – uważają Obywatele Nauki (ON).
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1100953,ustawa-2-0budzi-zastrzezenia-szkolnictwo-wyzsze.html

Dziennik Gazeta Prawna, 01 lutego 2018, nr 23

Zrównoważony rozwój tylko z małym i średnimi uczelniami [DEBATA
DGP]
Czy Konstytucja dla Nauki zapewni zrównoważony rozwój szkolnictwa
wyższego? Jak wpłynie na małe i średnie uczelnie? M.in. na takie pytania
starali się znaleźć odpowiedzi uczestnicy czwartej debaty o ustawie 2. 0.
Została ona zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz DGP.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1101507,zrownowazonyrozwoj-tylko-z-malym-i-srednimi-uczelniami.html

Dziennik Gazeta Prawna, 07 lutego 2018, nr 27

Będą zmiany w rozliczeniach twórców i spadkobierców
Część zawodów odzyska 50-proc. koszty, znowu będzie można
amortyzować otrzymany w spadku lub darowiźnie majątek. Uregulowane
zostanie funkcjonowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1102669,spadkobiercy-i-tworcyzmiany-w-prawie-2018.html

Dziennik Gazeta Prawna, 19 lutego 2018, nr 35

Regulaminy zawsze uzgadniane z załogą
Jeśli firma nie porozumie się ze związkami w sprawie regulaminów pracy
i wynagradzania, samodzielnie wyda takie wewnątrzzakładowe akty. Ale

zawsze będzie musiała je negocjować z przedstawicielami zatrudnionych.
Takie rozwiązania proponuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna,
która przygotowuje projekty nowego k.p.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1105245,ustalanieregulaminu-pracy.html

Dziennik Gazeta Prawna, 20 lutego 2018, nr 36

Ustawa o jawności życia publicznego zagrożeniem dla społeczeństwa
obywatelskiego
Przedstawiona na początku stycznia, po szeregu długotrwałych konsultacji
publicznych oraz ogromnej liczbie zgłoszonych stanowisk, kolejna wersja
projektu ustawy o jawności życia publicznego pokazuje z jednej strony
znaczenie i wpływ społeczeństwa obywatelskiego na projekty aktów
normatywnych oraz ogromną potrzebę udziału tego elementu w procesie
stanowienia prawa.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1105524,szczypinski-ustawa-ojawnosci-zycia-publicznego.html

Dziennik Gazeta Prawna, 22 lutego 2018, nr 38

Minister ustępuje: Egzaminy na studia nie będą sprawdzały wiedzy
potrzebnej na maturze
Radę uczelni będzie wybierał senat szkoły wyższej. Nie widzę nic złego w
tym, że ktoś z zewnątrz spojrzy na jej funkcjonowanie. Wprost przeciwnie,
pozwoli to na pełniejszą ocenę poprawności działania uczelni i jej

mechanizmów zarządczych - mówi Piotr Müller, wiceminister nauki i
szkolnictwa wyższego.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1106238,piotr-mller-o-reformie-szkolnictwa-wyzszego.html

Dziennik Gazeta Prawna, 05 marca 2018, nr 45

List naukowców w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Kornat: To
nie jest liberum veto wobec ministra Gowina
Liczę, że reforma nauki w zaproponowanym kształcie nie wejdzie w życie
- mówi Marek Kornat, historyk, kierownik Zakładu Dziejów XX Wieku w
Instytucie Historii PAN oraz profesor Wydziału Prawa i Administracji
UKSW w Warszawie.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1108711,sprzeciwnaukowcow-wobec-reformy-gowina.html

Dziennik Gazeta Prawna, 13 marca 2018, nr 51

Ważą się losy reformy ministra Gowina
Środowe posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów może okazać się
kluczowe dla losów reformy szkolnictwa wyższego przygotowanej przez
resort Jarosława Gowina. Na spotkaniu mają się bowiem rozstrzygnąć
kwestie dotyczące finansowania.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1110557,waza-sie-losy-

reformy-ministra-gowina.html

Dziennik Gazeta Prawna, 22 marca 2018, nr 58

Nie wszyscy akademicy za reformą Gowina
Choć we wtorek projekt ustawy 2.0 został przyjęty przez rząd, w
środowisku naukowym cały czas toczy się debata na jego temat.
Dotychczas dominowały raczej głosy aprobujące zawarte w nim regulacje.
Jednak dość nieoczekiwanie do grona oponentów dołączył Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przeważającą większością
głosów (za – 76, przeciw – 12, wstrzymujących się – 16) rada WPiA UW
podjęła uchwałę, w której zwraca uwagę, że projekt reformy stanowi w
rzeczywistości wielkie zagrożenie dla nauki i szkolnictwa wyższego w
Polsce.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1112715,poparcie-dlareformy-gowina.html

Dziennik Gazeta Prawna, 26 marca 2018, nr 60

Minimalne wynagrodzenia akademików w górę. Niesatysfakcjonująco
Resort nauki i szkolnictwa wyższego postuluje, aby minimalne
wynagrodzenie zasadnicze profesora, w relacji do którego będą ustalane
najniższe pensje nauczycieli akademickich, wyniosło w przyszłym roku
6331 zł. brutto. Naukowcy nie kryją rozczarowania.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1113408,minimalnewynagrodzenie-zasadnicze-profesora-zbyt-niskie.html

Dziennik Gazeta Prawna, 27 marca 2018, nr 61

Ustawa Gowina nie zrównała wieku emerytalnego pracowników do 65
lat. A kobiety nauki chcą pracować dłużej
Panie krytykują wykreślenie z projektu ustawy 2.0 zapisu zrównującego
do 65 lat wiek emerytalny pracowników naukowych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1113722,wiekemerytalny-naukowcow-kobiety-chca-pracowac-dluzej.html

Dziennik Gazeta Prawna, 29 marca 2018, nr 63

Reforma uczelni do zaakceptowania, ale z poprawkami [WYWIAD]
Zmiany w projekcie Konstytucji dla Nauki będą niezbędne, aby mogła stać
się ona ustawą - mówi Włodzimierz Bernacki w rozmowie z DGP.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1114273,wlodzimierzbernacki-o-reformie-szkolnictwa-wyzszego.html

