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Dziennik Gazeta Prawna, 03 kwietnia 2018, nr 65
Środowisko naukowe za równym wiekiem akademików
Przywrócenie w projekcie ustawy 2.0 zapisu zrównującego do 65 lat wiek
emerytalny nauczycieli akademickich bez względu na ich płeć to jedna z
sugerowanych zmian zawartych w raporcie przygotowanym przez
Komisję ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1114863,wiekemerytalny-nauczycieli-akademickich.html
Dziennik Gazeta Prawna, 05 kwietnia 2018, nr 67
Stan spoczynku pracowników nauki nie rozwiąże problemów
szkolnictwa wyższego
Uprawnienia emerytalne pracowników akademickich to ostatnio gorąca
kwestia. Niedawno jako pierwsi informowaliśmy o niezadowoleniu
pracownic naukowych z powodu wykreślenia na ostatniej prostej art. 146
par. 1 z projektu ustawy 2.0, który zrównywał do 65 lat wiek emerytalny
nauczycieli akademickich bez względu na ich płeć.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1115484,zmiany-w-wiekuemerytalnym-pracownikow-akademickich.html,komentarze-najnowsze,1
Dziennik Gazeta Prawna, 18 kwietnia 2018, nr 76

Akademicy listy piszą. Przeciwko reformie Gowina
Naukowcy wystosowali list otwarty do parlamentarzystów, którego
współautorem jest prof. Jarosław Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego.
Do tej pory podpisało się pod nim ponad 300 osób. „Fakt, że szefowi
resortu nauki udało się formalnie przekonać wiele organizacji rektorskich,
nie oznacza pełnej akceptacji środowiskowej”– wskazują autorzy petycji.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1118354,wykladowcyprzeciwko-reformie-gowina.html
Dziennik Gazeta Prawna, 08 maja 2018, nr 88
Wiceminister nauki o ustawie 2.0: Planujemy poprawki związane z
polityką prorodzinną [WYWIAD]
Kobieta, która urodziła dziecko, uzyska prawo do ubiegania się o
indywidualny tok studiów. W tym wypadku nie będzie zależna od
arbitralnej decyzji władz szkoły wyższej - mówi w wywiadzie dla DGP
Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1121879,wiceministernauki-o-ustawie-2-0.html
Dziennik Gazeta Prawna, 09 maja 2018, nr 89
Więcej twórców otrzyma prawo do 50-proc. kosztów podatkowych
Graficy komputerowi już dziś mogą korzystać z podatkowej preferencji
jako osoby prowadzące działalność w zakresie sztuk plastycznych –
potwierdził wiceminister finansów Paweł Gruza na wczorajszym
posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1122242,wiecej-podmiotow-z-50proc-kosztami-przychodow.html

Dziennik Gazeta Prawna, 10 maja 2018, nr 90

Ustawa 2.0: Rady uczelni wciąż punktem zapalnym
Uwolnienie potencjału polskiej nauki i podniesienie pozycji krajowych
uczelni w rankingach międzynarodowych – to cele ustawy 2.0, której
pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1122574,rady-uczelni-wustawie-2-0.html

