SYTUACJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, DZIENNIK
GAZETA PRAWNA, lipiec-sierpień 2018 r.
05 lipca 2018 r., nr 129

Reforma uczelni na półmetku
Sejm przyjął z poprawkami ustawę 2.0 i przepisy ją wprowadzające. Na
etapie prac w Senacie trudno oczekiwać dużych modyfikacji.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1162442,skutki-reformyuczelni-w-ramach-ustawy-2-0.html
09 lipca 2018 r., nr 132
Podwyżki na uczelniach. Ile od października zarobi profesor i adiunkt
Nie mniej niż 6410 zł brutto będzie zarabiał profesor uczelni publicznej –
wynika z projektu rozporządzenia, jakie złożył minister nauki i
szkolnictwa wyższego. Obowiązek określenia w rozporządzeniu
wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla
profesora w uczelni publicznej wynika z przyjętej Ustawy 2.0.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1168272,ustawa-gowinapodwyzki-dla-pracownikow-uczelni.html

16 lipca 2018 r., nr 136

Pomoc de minimis dla czasopism naukowych
Wsparcie finansowe periodyków, które mają ambicję wejść do
międzynarodowego obiegu, zakłada program przygotowany przez
MNiSW. Znamy szczegóły tego projektu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1177001,projekt-mniswpomic-dla-czasopism-naukowych-za-granica.html

25 lipca 2018 r., nr 143

Ustawa 2.0: Akademicy niezadowoleni z podwyżki
Zaproponowana w rozporządzeniu kwota minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego profesora jest zatrważająco niska – uważa Komitet Polityki
Naukowej.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1189086,ustawa-2-0podwyzki-dla-nauczycieli-akademickich.html

26 lipca 2018 r., nr 144

Wiceminister Müller o ustawie 2.0: Odchodzimy od punktowania
samej liczby profesorów [Wywiad]
Konstytucja dla nauki to na razie ważny, ale jednak tylko akt prawny. Od
niego rzeczywistość sama się nie zmieni - mówi w wywiadzie dla DGP
Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1190542,wicemninisterpiotr-m-ller-o-ustawie-2-0-i-reformie-nauki.html

01 sierpnia 2018 r., nr 148
Podwyżka pensji tak, tylko jaka?
Ministerstwo finansów wytyka resortowi nauki brak rzetelnych szacunków
dotyczących kosztów wzrostu wynagrodzeń minimalnych nauczycieli
akademickich i wstrzymuje się z opinią na temat projektu rozporządzenia.

02 sierpnia 2018 r., nr 149

RPO: Ustawa 2.0 powinna zostać zawetowana
Senacka wrzutka do Konstytucji dla nauki godzi w wartości konstytucyjne
– uważa rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1199798,rpo-ozawetowaniu-ustawy-2-0.html

06 sierpnia 2018 r., nr 151

Akademicy na wakacjach, a resort konsultuje rozporządzenia
Tworzone są pozory dialogu ze środowiskiem naukowym – uważają
eksperci. Pomimo zarzutów części środowiska akademickiego i RPO,

ustawa 2.0 została w ubiegłym tygodniu podpisana przez prezydenta. W
konsekwencji resort zaczął publikować projekty kolejnych rozporządzeń –
większość z nich o kluczowym znaczeniu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1204978,konsultacje-wsprawie-ustawy-2-0.html

07 sierpnia 2018 r., nr 152

E-kształcenie z ograniczeniami
Zdaniem naukowców propozycja ministerstwa spycha nasze placówki w
XIX-wieczny model nauczania.
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55598,6-sierpnia2018/65309,Gazeta-Prawna/670099,E-ksztalcenie-z-ograniczeniami.html

08 sierpnia 2018 r., nr 153

Pomoc finansowa także dla uczelni wydających czasopisma
Z programu wsparcia dla czasopism naukowych będą mogły skorzystać
także uczelnie, instytuty badawcze i instytuty naukowe Polskiej Akademii
Nauk.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1207790,wsparciefinansowe-dla-czasopism-uniwersyteckich.html

09 sierpnia 2018 r., nr 154

Kobiety nauki nadal walczą o dłuższą aktywność zawodową
Nie zgadzamy się na wycofanie z ustawy 2.0 przepisu o zrównaniu wieku
emerytalnego dla pań i mężczyzn naukowców – czytamy w liście
otwartym do prezydenta.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1209132,wiekemerytalny-dla-kobiet-na-uczelni.html

Spółki Skarbu Państwa inwestują w studentów
Stypendium przeznaczone dla polskich żaków kształcących się na
najlepszych zagranicznych szkołach wyższych ujętych w tzw. liście
szanghajskiej, przewiduje program stypendialny, który tworzy pięć
fundacji korporacyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1209139,spolki-skarbupanstwa-inwestuja-w-studentow.html

13 sierpnia 2018 r., nr 156

Kariera w nauce nie taka atrakcyjna
Prawie 80 proc. młodych naukowców chce pracować w polskich
uczelniach i instytutach badawczych. Ale aż 65,4 proc. rozważa wyjazd za
granicę, jeśli w kraju nie znajdzie odpowiadającego ich aspiracjom
zatrudnienia.

http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/1214307,duzezdjecie,2,zainteresowanie-kariera-naukowa-w-polsce.html

16 sierpnia 2018 r., nr 158

Związkowcy nie zawsze są bezwarunkowo chronieni
Pracodawca nie może rozwiązać umowy z chronionym działaczem
związkowym bez zgody organizacji związkowej. Czy sąd może jednak
odmówić ochrony takiemu pracownikowi, jeżeli naruszenia są rażące i nie
mają związku z działalnością w reprezentacji pracowniczej?
http://serwisy.gazetaprawna.pl/akademia/artykuly/1218128,ochronaprawna-zwiazkowcow.html

20 sierpnia 2018 r., nr 160

Firma nie pozbędzie się związkowca
Rząd chce przyspieszyć przywracanie do pracy bezprawnie zwolnionych.
Ma to zabezpieczyć interesy pracowników chronionych. Ale może też
wywołać kadrowy chaos.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1223399,przywracanie-do-pracybezprawnie-zwolnionych.html

22 sierpnia 2018 r., nr 162

Naukowcy boją się nowej klasyfikacji
Połączenie wielu dyscyplin w ramach jednej dziedziny może zaburzyć
rzetelną ocenę jakości działalności naukowej – uważają akademicy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1226149,dzialalnoscnaukowa-nowa-klasyfikacja.html

