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Im szczebel kariery naukowej jest wyższy, tym mniej kobiet

Odsetek doświadczonych badaczek wśród laureatów konkursów Narodowego 
Centrum Nauki jest niższy, niż wynikałoby to z ich udziału wśród naukowców w 
Polsce.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1401784,kobiety-mezczyzni-
ncn-kariera-naukowa.html

11 marca 2019 r., nr 49

Projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Uczelnie chcą być 
włączone w walkę z rakiem

Minęły ponad dwa miesiące od skierowania do Sejmu prezydenckiego projektu 
ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, a wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie 
on rozpatrzony przez komisję zdrowia. Tymczasem do projektu napływa coraz więcej
uwag, m.in. z wyższych uczelni, które chciałby uczestniczyć w opracowywaniu tego 
dokumentu.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1402297,ustawa-o-narodowej-
strategii-onkologicznej.html

12 marca 2019 r., nr 50

Naukowcy przeciwni mnożeniu bytów

Zagraniczni eksperci nie powinni oceniać kandydatów, którzy będą pracować nad 
innowacyjnymi projektami.

13 marca 2019 r., nr 51
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Z produktywnością humanistów nie jest źle. W których dyscyplinach publikuje 
się najwięcej?

Naukowcy zajmujący się naukami społecznymi i humanistycznymi publikują bardzo 
dużo. Najwięcej – przedstawiciele nauk o administracji, a najmniej – psycholodzy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1402732,naukowcy-nauki-
spoleczne-i-humanistyczne.html

19 marca 2019 r., nr 55

Jawność na polskich uczelniach kuleje

Tylko nieliczne szkoły wyższe udostępniają informacje o swojej działalności. Są i 
takie, które nie robią tego nawet na wniosek.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1403705,jawnosc-na-polskich-
uczelniach.html

21 marca 2019 r., nr 57

Habilitacja, czyli postępowanie pełne patologii

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego jest uzależnione nie tylko od osiągnięć 
naukowych. To jeden z wniosków, jakie płyną z badania ankietowego 
przeprowadzonego przez osoby zgromadzone wokół Fundacji Nauka Polska. 
Dotyczyło ono najczęściej poruszanych problemów związanych ze środowiskiem 
akademickim. W tym celu opracowano pięć tematycznych ankiet skierowanych do 
pracowników naukowych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1404161,patologie-w-
postepowaniu-habilitacyjnym.html

25 marca 2019 r., nr 59

Odmowa dostępu do informacji publicznej? RODO jest wygodną wymówką

Przepisy o ochronie danych nie mogą być traktowane jak powód odmowy dostępu do
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informacji publicznej – upominają sądy. Urzędnicy wciąż się jednak na nie powołują.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1404695,rodo-jako-wygodna-wymowka-
odmowy-dostepu-do-informacji.html

26 marca 2019 r., nr 60

Projektu „małej nowelizacji” ustawy o PAN. Na podwyżki potrzebne są też 
fundusze

Ustawowe podniesienie stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych i 
przeznaczenie na ten cel kwoty takiej jak w grudniu 2018 r. może doprowadzić wiele 
instytutów do bankructwa już po kilku miesiącach – alarmują naukowcy z Inicjatywy
Obywatelskiej Instytutów PAN.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1404929,nowelizacja-
ustawy-o-pan-wynagrodzenia-podwyzki.html

Radca prawny: Firmy będą zaniżać oferowane pensje [Wywiad]

Jawność zarobków nie wyeliminuje dyskryminacji płacowej. Ułatwi za to kontrolę 
państwa, bo urzędy skarbowe zyskają dodatkową wiedzę o obywatelach - mówi w 
wywiadzie dla DGP prof. Monika Gładoch, radca prawny z kancelarii M. Gładoch 
Specjaliści Prawa Pracy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1404918,nolewizacja-
kodeksu-pracy-obnizenie-pensji.html
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