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06 maja 2019 r., nr 86

Różne traktowanie doktorantów dozwolone

Sprawa dotyczy osoby będącej na trzecim roku studiów doktoranckich. Decyzją 
rektora zostało jej przyznane stypendium w roku akademickim 2018/2019 – 1470 zł 
miesięcznie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1410757,rozne-traktowanie-
doktorantow-dozwolone.html

07 maja 2019 r., nr 87

Młodzi naukowcy chcą nowego otwarcia

Zreformowane statuty to szansa na poprawę jakości kształcenia i prowadzenia badań 
naukowych. Dlatego nie należy do nich przenosić postanowień obowiązujących pod 
rządami poprzedniej ustawy – wskazuje Rada Młodych Naukowców.

08 maja 2019 r., nr 88

71 mln zł na podwyżki dla naukowców PAN

Do tej pory nie mieliśmy narzędzi, aby przekazać środki jednostkom naukowym PAN
w ramach dotacji statutowej na poprawę warunków płacowych. Teraz jednak w 
Konstytucji dla nauki stwarzamy taką możliwość i instytuty dostaną w tym roku 
pieniądze w ramach subwencji korygującej – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411193,podwyzki-dla-
naukowcow-pan.html

09 maja 2019 r., nr 89
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Związkowcy są przeciwni łączeniu opolskich uczelni na siłę

Połączenie uczelni bez ich zgody nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów 
konsolidacji – wskazuje Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411412,zwiazkowcy-sa-
przeciwni-laczeniu-opolskich-uczelni-na-sile.html

13 maja 2019 r., nr 91

Prezes PAN powinien stać na straży wolności badań naukowych i autonomii 
instytutów [Polemika]

Trudno się nie zgodzić z hasłem: „Jesteśmy silni jako całość”, które wyraził prof. 
Jerzy Duszyński, prezes Państwowej Akademii Nauk w wywiadzie zamieszczonym 
w DGP nr 80 z 24 kwietnia 2019 r.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411903,prezes-pan-powinien-
stac-na-strazy-wolnosci-badan-naukowych-i-autonomii-instytutow.html

20 maja 2019 r., nr 96

Boom na kierunki medyczne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie wkrótce 
kształcenie lekarzy. Na zielone światło czekają jeszcze dwa wnioski złożone przez 
uczelnie niepubliczne.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1413143,medycyna-na-uczelniach-
niepublicznych.html

21 maja 2019 r., nr 97

Rada Główna Nauki przeciwna łączeniu uczelni na siłę

Połączenie dwóch szkół wyższych powinno nastąpić za ich obopólną zgodą. Taki 
wniosek płynie z uchwały Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektu 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1413143,medycyna-na-uczelniach-niepublicznych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1413143,medycyna-na-uczelniach-niepublicznych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411903,prezes-pan-powinien-stac-na-strazy-wolnosci-badan-naukowych-i-autonomii-instytutow.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411903,prezes-pan-powinien-stac-na-strazy-wolnosci-badan-naukowych-i-autonomii-instytutow.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411412,zwiazkowcy-sa-przeciwni-laczeniu-opolskich-uczelni-na-sile.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411412,zwiazkowcy-sa-przeciwni-laczeniu-opolskich-uczelni-na-sile.html


rozporządzenia ministra nauki. Dotyczy on włączenia Państwowej Medycznej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1413408,rada-glowna-nauki-
przeciwna-laczeniu-uczelni-na-sile.html

28 maja 2019 r., nr 102

Naukowcy krytycznie o zmianach w PAN

Groźba utraty autonomii instytutów, zbyt szerokie kompetencje prezesa – to główne 
zastrzeżenia środowiska wobec rządowego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej 
Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1414583,zmiany-w-ustawie-o-
pan.html
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