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13 czerwca 2019 r., nr 114

Ustawa Gowina. Spór o reformę nauki wkracza na wokandy

Eksperci nie mają wątpliwości: zamieszanie z wysokością stypendiów dla 
doktorantów kształcących się na starych zasadach po wejściu ustawy 2.0 to wina 
złych przepisów przejściowych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1417333,ustawa-2-0-regorma-
szkolnictwa-wyzszego.html

Opolskie uczelnie połączą się w jedną

Najprawdopodobniej 15 lipca 2019 r. dojdzie do oficjalnego włączenia Państwowej 
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1417335,opole-medyczna-wyzsza-
szkola-zawodowa-uniwersytet-opolski.html

18 czerwca 2019 r., nr 117

Uczelnia przyczynia się do rozwoju miasta, ale nie każda

W 97 polskich miastach funkcjonuje 369 uczelni wyższych. Studiuje na nich 1,3 mln 
studentów, z czego 235,5 tys. w samej Warszawie. Analitycy Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego wskazali, że poza stolicą najbardziej akademickie miasta w Polsce to
Kraków, Poznań i Wrocław.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1417997,uczelnia-przyczynia-sie-
do-rozwoju-miasta.html

24 czerwca 2019 r., nr 120
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Uczelniana telenowela w Opolu trwa w najlepsze

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wstrzymał decyzję o podpisaniu 
rozporządzenia w sprawie połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1418728,polaczenie-uczelni-
wyzszych-w-opolu.html

25 czerwca 2019 r., nr 121

Procedury stypendialne narażają na dyskomfort

Z ubieganiem się o stypendia wiąże się zbyt dużo uciążliwości, dlatego trzeba 
znowelizować przepisy, które określają warunki ich przyznawania – uważa Rada 
Młodych Naukowców (RMN).

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1418913,procedury-stypendialne-
narazaja-na-dyskomfort.html

26 czerwca 2019 r., nr 122

Prace podyplomowe nie będą odpowiednio kontrolowane

Ministerialny system antyplagaitowy pozwala sprawdzać tylko prace dyplomowe. To 
może oznaczać większą liczbę plagiatów w pozostałych przypadkach.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419126,prace-podyplomowe-
jednolity-system-antyplagiatowy.html

01 lipca 2019 r., nr 125

Ukraińscy studenci wypełniają lukę po polskich żakach

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studiujących systematycznie się zmniejszała. Coraz 
śmielej jednak na polskich uczelniach poczynają sobie obcokrajowcy. Głównie ci zza
wschodniej granicy, dla których dyplom zdobyty w państwie UE to często droga do 
międzynarodowej kariery.
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419824,uczelnie-studenci-
obcokrajowcy-ukraincy-studia-w-polsce.html

02 lipca 2019 r., nr 126

Zapobieganie molestowaniu na uczelniach kuleje

Publiczne szkoły wyższe w Polsce nie wykazują aktywności w przeciwdziałaniu 
molestowaniu – taki wniosek płynie z opublikowanego wczoraj raportu Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Powszechne są natomiast procedury antymobbingowe i 
antydyskryminacyjne, ale ich adresatami są wyłącznie pracownicy, a nie studenci.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419995,zapobieganie-
molestowaniu-na-uczelniach-kuleje.html

03 lipca 2019 r., nr 127

Zagrożone zaoczne kształcenie pedagogów specjalnych

Pedagogika specjalna w nowej formule nie będzie mogła być realizowana w formie 
studiów niestacjonarnych. A to może doprowadzić do braku specjalistów w tej 
dziedzinie, na których jest coraz większe zapotrzebowanie – alarmują przedstawiciele
środowiska pedagogicznego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1420202,zagrozone-zaoczne-
ksztalcenie-pedagogow-specjalnych.html

Starzy pracownicy zarobią więcej od początkujących. Dodatek stażowy 
wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej. Taką zmianę zakłada projekt
nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przyjęty wczoraj przez 
rząd.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1420198,dodatek-stazowy-
wylaczony-z-minimalnego-wynagrodzenia.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1420198,dodatek-stazowy-wylaczony-z-minimalnego-wynagrodzenia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1420198,dodatek-stazowy-wylaczony-z-minimalnego-wynagrodzenia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1420202,zagrozone-zaoczne-ksztalcenie-pedagogow-specjalnych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1420202,zagrozone-zaoczne-ksztalcenie-pedagogow-specjalnych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419995,zapobieganie-molestowaniu-na-uczelniach-kuleje.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419995,zapobieganie-molestowaniu-na-uczelniach-kuleje.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419824,uczelnie-studenci-obcokrajowcy-ukraincy-studia-w-polsce.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1419824,uczelnie-studenci-obcokrajowcy-ukraincy-studia-w-polsce.html

	Ustawa Gowina. Spór o reformę nauki wkracza na wokandy
	Opolskie uczelnie połączą się w jedną
	Uczelnia przyczynia się do rozwoju miasta, ale nie każda
	Uczelniana telenowela w Opolu trwa w najlepsze
	Procedury stypendialne narażają na dyskomfort
	Prace podyplomowe nie będą odpowiednio kontrolowane
	Ukraińscy studenci wypełniają lukę po polskich żakach
	Zapobieganie molestowaniu na uczelniach kuleje
	Zagrożone zaoczne kształcenie pedagogów specjalnych
	Starzy pracownicy zarobią więcej od początkujących. Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

