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03 kwietnia 2019 r., nr 66

Małe związki tracą rację bytu

Zmiany w zasadach reprezentatywności organizacji związkowych wymuszają 
konsolidację. To dobra informacja dla firm i dialogu społecznego.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1406322,male-zwiazki-traca-racje-bytu.html

04 kwietnia 2019 r., nr 67

„Dostępność plus” dla uczelni wystartowała

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna”. To 
jedno z działań podejmowanych w ramach rządowego programu „Dostępność plus”, 
który ma poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1406567,dostepnosc-plus-na-
uczelniach-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Nie dla profesora z automatu

Objęcie stanowiska profesora uczelni przez doktorów habilitowanych nie będzie 
następowało automatycznie – wskazuje rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. 
Marcin Pałys.

10 kwietnia 2019 r., nr 71

Dodatkowa władza w ręce szefa PAN

Dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk obawiają się ręcznego sterowania ich
placówkami przez prezesa akademii.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1407495,dodatkowa-wladza-szefa-
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11 kwietnia 2019 r., nr 72

Minister traci cierpliwość i łączy opolskie uczelnie na siłę

Szef resortu nauki i szkolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie 
włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do 
Uniwersytetu Opolskiego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1407645,polaczenie-panstwowej-
medycznej-wyzszej-szkoly-zawodowej-i-uniwersytetu-opolskiego.html

15 kwietnia 2019 r., nr 74

Mniej studentów wyjedzie na zagraniczną wymianę

Mobilność edukacyjna w UE zostanie ograniczona. To efekt spodziewanego 
opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

16 kwietnia 2019 r., nr 75

Regulamin uczelni nie może dyskryminować studentów w dostępie do szkoleń

Nabór na praktyczne szkolenie nie powinien być różnicowany w zależności od tego, 
czy chętnego przyjęto w wyniku pierwszej, czy też kolejnej rekrutacji.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1408358,regulamin-uczelni-nie-
moze-dyskryminowac-studentow.html

17 kwietnia 2019 r., nr 76

Sądy przychylne naukowcom w sprawie ustawy kominowej

Premia uznaniowa należna z tytułu pracy naukowej na podstawie regulaminu 
wynagradzania nie jest świadczeniem objętym ustawą kominową.
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1408552,ustawa-kominowa-
premia-uznaniowa-pan.html

25 kwietnia 2019 r., nr 81

Wątpliwe kompetencje kandydatów

Nie wszyscy naukowcy zgłoszeni do Rady Doskonałości Naukowej napisali 
cokolwiek, co znalazło oddźwięk w światowej nauce.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56353,24-kwietnia-2019/67501,Gazeta-
Prawna/693346,Watpliwe-kompetencje-kandydatow.html
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