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16 października 2019 r., nr 201

Medycyna głównie dla swoich

Bezpłatne miejsca na studiach medycznych będą przyznawane przede wszystkim 
cudzoziemcom z polskimi korzeniami. To oznacza zmianę dotychczasowej polityki 
Ministerstwa Zdrowia.

23 października 2019 r., nr 206

Będzie reforma po reformie. Zmieni się system pomocy materialnej dla 
studentów

Zróżnicowanie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w zależności
od kierunku studiów – takie plany ma resort nauki.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1436244,system-pomocy-
materialnej-dla-studentow.html

29 października 2019 r., nr 210

Solidarność zyskuje na reformie związkowej

Nowe przepisy nie sprzyjają tym federacjom związkowym, które zrzeszają po kilka 
organizacji działających u tego samego pracodawcy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1437080,reforma-zwiazkow-
zawodowych-solidarnosc.html

Federacja warszawskich uczelni coraz bliżej

Senaty Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
pozytywnie zaopiniowały projekt statutu federacji WUM i UW.
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1437082,federacja-uniwersytetu-
wrszawskiego-i-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego.html

31 października-03 listopada 2019 r., nr 212

Mobbing na uczelniach ma się dobrze

Procedury antymobbingowe nie są standardem we wszystkich szkołach wyższych. 
Takie są wnioski najnowszego raportu Fundacji Nauka Polska.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1437561,procedury-
antymobbingowe-w-szkolach-wyzszych.html

05 listopada 2019 r., nr 214

Migranci ratują polskie uczelnie. Niepubliczne wracają do gry

Ogólna liczba studentów spada, ale w prywatnych szkołach jest ich coraz więcej. Po 
boomie z lat 2000 chętnych do podjęcia nauki na prywatnych uczelniach 
sukcesywnie ubywało. Od 2005 r. ich liczba zmniejszyła się o niemal połowę. Jednak
dwa lata temu trend się odwrócił, a zainteresowanie prywatnymi studiami zaczęło się 
zwiększać. Co jeszcze ciekawsze, w tym samym czasie liczba uczących się na 
publicznych uczelniach nadal spadała. Z raportu GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w
2018 r.” wynika, że w 2016 r. studiowało na nich 1 mln 34 tys. osób, w 2017 r. – 969 
tys., a w zeszłym roku już 901 tys. Tymczasem w niepublicznych przed trzema laty 
uczyło się 314 tys. studentów, a w zeszłym roku – 328,4 tys. – W tym roku 
zainteresowanie było wyższe o 25 proc., to kolejny taki rok – przyznaje Ewa Barlik z 
Akademii Leona Koźmińskiego. Podobnie było na Uczelni Łazarskiego czy na 
Uniwersytecie SWPS.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1438067,migranci-ratuja-polskie-uczelnie.html
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Największe uczelnie dostaną więcej pieniędzy

Resort nauki wybrał dziesięć szkół wyższych, które w latach 2020–2026 będę otrzymywać większą 
o 10 proc. subwencję.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56948,4-listopada-2019/69581,Gazeta-
Prawna/706419,Najwieksze-uczelnie-dostana-wiecej-pieniedzy.html

06 listopada 2019 r., nr 215

Systematycznie spada liczba niepełnosprawnych studentów

W roku akademickim 2015/2016 studentów z niepełnosprawnościami było ponad 
26,3 tys., rok później 25 tys., a w roku 2018/2019 ich liczba oscylowała w granicach 
22 tys., co stanowi 1,8 proc. wszystkich żaków – wynika z najnowszych danych 
GUS.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1438260,niepelnosprawni-
studenci-w-polsce.html

07 listopada 2019 r., nr 216

Wyższe pensje w PAN

Minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych 
instytutów Polskiej Akademii Nauk przewiduje ustawa nowelizująca akademię, która 
została wczoraj podpisana przez prezydenta.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1438506,pan-wyzsze-pensje-
ustawa.html

12 listopada 2019 r., nr 218
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Mediacja na uczelniach rozkręca się powoli

Uczelnie nie przejęły się możliwością utworzenia stanowiska mediatora. 
Zdecydowały się na to tylko nieliczne placówki.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1439065,mediacja-uczelnie-
szkolnictwo-wyzsze-mediator-pracownicy-naukowi.html

14 listopada 2019 r., nr 220

Polscy naukowcy biorą zbyt mało unijnych pieniędzy

Niedostateczne wsparcie administracyjne ze strony jednostek naukowych to jedna z 
przyczyn niewielkiej liczby polskich aplikacji o granty europejskie – twierdzi Rada 
Młodych Naukowców (RMN). Młodzi badacze uważają, że polscy naukowcy uzyskują zbyt 
mało grantów ERC (European Research Council) oraz innych rodzajów wsparcia nauki ze strony 
Komisji Europejskiej w porównaniu z potencjałem naszego kraju. W konsekwencji Polska więcej 
wkłada do budżetu UE w dziedzinie nauki, niż z niego dostaje.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1439499,polscy-naukowcy-granty-europejskie-
niedostateczne-wsparcie-administracyjne.html

15-17 listopada 2019 r., nr 221

Sabotaż na żądanie

Pozyskanie cennego know-how biznesowego rywala lub zepsucie mu opinii na rynku nie 
wymaga dziś wielkiego wysiłku ani pieniędzy. Wystarczy przekonać pracownika 
konkurencji, żeby wstąpił do międzyzakładowej organizacji związkowej.

https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/613003,sabotaz-zadanie-zwiazek-zawodowy-
kon-trojanski-firma.html,komentarze-popularne

18 listopada 2019 r., nr 222
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Miasta przyciągają młodych zdolnych

Mieszkania i stypendia mają zachęcić do studiowania i pracy na lokalnych uczelniach. 
Władze wiedzą, że takie wydatki to dobra inwestycja.

19 listopada 2019 r., nr 223

Uczelni grozi pozew za kradzież laptopa jednego z jej pracowników

Tysiące osób rozważa wytoczenie sprawy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie w związku z potencjalnym wyciekiem ich danych.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56958,19-listopada-2019/69627,Gazeta-
Prawna/707154,Uczelni-grozi-pozew-za-kradziez-laptopa-jednego-z-jej-pracownikow.html

21 listopada 2019 r., nr 225

Niekonstytucyjna Konstytucja dla nauki

Dożywotnie zatrudnianie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i 
Naczelnego Sądu Administracyjnego na uczelniach jest niezgodne z ustawą zasadniczą – 
uważa prokurator generalny.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1440743,konstytucja-dla-nauki-
zatrudnianie-sedziow.html
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