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Resort nauki ustępuje w sprawie algorytmu. Będzie nowy mechanizm 
finansowania instytutów

Najlepsze instytuty naukowe PAN mogą spać spokojnie. Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego wprowadzi specjalny mechanizm, dzięki któremu nie 
grozi im drastyczny spadek subwencji na badania.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1389951,subwencja-na-
badania-zasady-podzialu-pieniedzy.html

03.01.2019r., nr 2

Uczelnie nie muszą dążyć do umiędzynarodowienia

Firmy poszukują przede wszystkim osób, które mają rozwinięte zdolności 
komunikacyjne, potrafiących budować zespół, myśleć krytycznie, a także 
analizować i rozwiązywać problemy - mówi Timothy S. Mescon – 
wiceprzewodniczący i dyrektor generalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę 
AACSB – ogólnoświatowego stowarzyszenia uczelni ekonomicznych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1390137,uczelnie-nie-
musza-dazyc-do-umiedzynarodowienia.html

08.01.2019 r., nr 5

Związkowcy pod szerszą jurysdykcją
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Zwolnieni działacze – zleceniobiorcy będą mogli dochodzić odszkodowania 
przed sądami cywilnymi. Pytanie, czy te są gotowe do rozstrzygania sporów z 
zakresu pracy.

15.01.2019 r., nr 10

Rząd ustąpi nauczycielom

Podczas gdy ZNP i FZZ protestują i rozpoczynają spór zbiorowy, oświatowa 
Solidarność po cichu negocjuje z rządem. Wywalczyła kolejne 5 proc. 
podwyzki i liczy jeszcze na dodatkowe 2-3 proc.

17.01.2019 r., nr 12

Ocena okresowa ma być pomocą, nie karą

Pracodawca musi obiektywnie oceniać pracownika, a więc jeśli dysponuje 
wskazanymi w obowiązujących go przepisach kryteriami, ma je wszystkie 
stosować w równym stopniu. Jeśli zaś istnieją słabe strony pracownika, ocena 
ma je zidentyfikować, a pracodawca – pomóc je przezwyciężyć.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1392724,zwolnienie-
pracownika-po-zlej-ocenie-okresowej.html

22.01.2019 r., nr 15

Po licznych protestach humaniści w końcu docenieni przez resort

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienia rozporządzenie w 
sprawie współczynników kosztochłonności. Humaniści dostaną więcej.

23.01.2019 r., nr 16
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Naukowcom nie opłaci się publikowanie za granicą

Eksperci uważają, że dążenie do umiędzynarodowienia polskiej nauki będzie 
fikcją. Winny jest nowy wykaz wydawnictw.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1393762,naukowcom-nie-
oplaci-sie-publikowanie-za-granica.html
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