SYTUACJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, DZIENNIK
GAZETA PRAWNA, wrzesień-październik 2018 r.
05 września 2018 r., nr 172
Związkowy sposób na monitoring w pracy
Organizacje zakładowe blokują zmiany w regulaminach pracy. W ten
sposób uniemożliwiają stosowanie nadzoru wizyjnego w firmach.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1244472,zwiazkizawodowe-maja-sposob-na-monitoring-w-pracy.html
06 września 2018 r., nr 173
Autonomia i niezależność instytutów przy reformie nauki muszą
zostać zachowane [Wywiad]
Rządzący muszą sobie odpowiedzieć, jak w przyszłości ma wyglądać nasz
kraj. Jeżeli zamierzamy wnieść swój wkład w rozwój nauki czy kultury,
powinniśmy inwestować w ludzi, którzy się do tego przyczynią - mówią w
wywiadzie dla DGP dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Akademia Młodych
Uczonych PAN, Instytut Slawistyki PAN) oraz dr hab. Karol Palka
(Akademia Młodych Uczonych PAN, Instytut Matematyczny PAN).
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1245421,raport-o-pracyw-instytutach-naukowych.html
17 września 2018 r., nr 180
Dwa oblicza zatrudniania naukowców
Słabi kandydaci i niskie wynagrodzenie. To nie pomaga w budowaniu
armii kompetentnych pracowników uczelni.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1261802,zatrudnianienaukowcow-slabi-kandydaci-i-niskie-wynagrodzenie.html
18 września 2018 r., nr 181
Szkoły wyższe z nowym algorytmem finansowania
Różne typy uczelni będą opłacane w odmienny sposób – taką zmianę
wprowadza nowy projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, który właśnie trafił do konsultacji.
20 września 2018 r., nr 183
MNiSW idzie na ustępstwa w sprawie klasyfikacji dyscyplin
naukowych
Astronomia odrębną dyscypliną naukową, dietetyka częścią nauk o
zdrowiu – takie zmiany przewiduje resort nauki w odniesieniu do
pierwotnej wersji rozporządzenia dotyczącego dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1266407,mniswustepstwa-w-sprawie-klasyfikacji-dyscyplin-naukowych.html
25 września 2018 r., nr 186
Limity dotyczące e-kształcenia w górę
Pod wpływem uwag środowiska akademickiego Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zwiększa maksymalną liczbę punktów ECTS
możliwą do uzyskania w trybie e-learningowym.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1273445,ects-punkty-elearningowe.html

27 września 2018 r., nr 188
Kształcenie nauczycieli z poprawkami: Studenci pedagogiki
przedszkolnej skończą naukę na starych zasadach
Studenci, którzy przed zmianą przepisów rozpoczęli kształcenie na
kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz specjalna, będą
mogli uzyskać tytuł magistra na starych zasadach.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1276465,nowe-zasadyksztalcenia-nauczycieli-pedagogika-przedszkolna-specjalna.html
01 października 2018 r., nr 190
Reforma uczelni rozłożona w czasie
Po blisko 2,5 roku prac ustawa 2.0 przygotowana przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wchodzi dzisiaj w życie. Nowe Prawo
zmienia m.in. zasady organizacji i ustroju uczelni oraz przebudowuje
system stopni i tytułów naukowych. W założeniu ma też lepiej chronić
interesy studentów. Jej wdrożenie rozłożone zostało jednak na kilka lat.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1282085,etapy-reformyszkolnictwa-wyzszego.html
03 października 2018 r., nr 192
Akta pracownicze spuchną. Obowiązek przechowania kopii
rozkładów pracy potrwa 10 lat
Pierwsze półrocze 2019 r. będzie gorącym okresem w działach kadrowych
firm. W tym czasie będą one musiały dostosować zasady prowadzenia
dokumentacji do nowego rozporządzenia w tej sprawie.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1285414,przetrzymywanie-kopiirozkladow-pracy-2019.html
04 października 2018 r., nr 193
Uczelnie poradziły sobie z RODO [Wywiad]
Jeżeli banki mają prawo dokonywać identyfikacji klienta w oparciu o
cztery czy pięć pytań, to tym bardziej szkoła wyższa powinna to robić mówi w wywiadzie dla DPG Maciej Kawecki, dyrektor departamentu
zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1286710,maciejkawecki-o-stosowaniu-rodo-przez-uczelnie-wyzsze.html
09 października 2018 r., nr 196
Narodowe Centrum Nauki pod ostrzałem krytyki. Realizacja
projektów naukowych utrudniona
Ograniczenie w zatrudnieniu młodych osób po doktoracie wprowadzone
przez Narodowe Centrum Nauki utrudni realizację badań, zaburzy ich
ciągłość i je spowolni – uważają naukowcy.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1293889,narodowecentrum-nauki-utrudni-realizacje-badan.html
11 października 2018 r., nr 198
Związki zawodowe osłabione. Firma swobodniej obniży pensje
Po wyroku TK związkowcom trudniej będzie zablokować niekorzystne
decyzje płacowe pracodawcy. Może to zniechęcić zatrudnionych do

zrzeszania się.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1296896,co-robickiedy-pracodawca-obniza-pensje.html
17 października 2018 r., nr 202
Nowy sposób finansowania uczelni: Najlepsi stracą na algorytmie.
Grozi im nawet bankructwo
Resort nauki przygotowuje inny sposób finansowania uczelni i instytutów
badawczych. Akademicy alarmują, że najmocniej uderzy on w jednostki
na światowym poziomie.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1305947,nowyalgorytm-finansowania-uczelni-i-instytutow-badawczych.html

