
SYTUACJA  W  SZKOLNICTWIE  WYŻSZYM,  "DZIENNIK  

GAZETA  PRAWNA", marzec-maj 2020 

 

 

09 marca 2020 

 

Rada Młodych Naukowców chce likwidacji lub reformy 

habilitacji 

 

Całkowite zlikwidowanie habilitacji albo zapewnienie jej faktycznej 

fakultatywności – postulowała na swoim ostatnim posiedzeniu Rada 

Młodych Naukowców. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1458295,habilitacja

-likwidacja-rada-mlodych-naukowcow.html 

 

 

25 marca 2020 

 

Praca gremiów uczelnianych w czasie epidemii. Są nowe przepisy 

 

Różne gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną 

pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich 

członków - wynika z nowelizacji rozporządzenia MNiSW, które w 

środę podpisał szef resortu nauki Jarosław Gowin. 



 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1463751,koronawir

us-uczelnie-publiczne-praca-gowin.html 

 

 

26 marca 2020 

 

Resort nauki: Zajęcia na uczelniach i egzaminy albo zdalnie, albo 

później 

 

Uczelnie w miarę możliwości powinny zorganizować kształcenie 

zdalne. Jeżeli jednak zajęcia nie mogą być przeprowadzone na 

odległość - będą musiały się odbyć, kiedy uczelnie znów zaczną 

działać - informuje resort nauki. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1464131,koronawir

us-uczelnie-zajecia-zdalne.html 

 

 

27 marca 2020 

 

Koronawirus a studia: Jak przeprowadzać egzaminy? Jakie 

obowiązki mają nauczyciele akademiccy? Oto rekomendacje 

MNiSW 

 



Egzamin dyplomowy może odbywać się online, nauczyciel 

zobowiązany jest to przedstawienia studentom dokładnego programu 

pracy; musi też w regularny sposób przedstawić informację zwrotną 

dot. postępów w nauce - to wybrane rekomendacje MNiSW ws. 

kształcenia na odległość. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1464471,koronawir

us-a-studia-jak-przeprowadzac-egzaminy.html 

 

 

09 kwietnia 2020 

 

Ewaluacja działalności naukowej przedłużona o rok. To efekt 

drugiej tarczy antykryzysowej 

 

O rok zostanie przedłużony okres ewaluacji działalności naukowej - 

zapowiedział odchodzący z funkcji ministra nauki i szkolnictwa 

wyższego, Jarosław Gowin. Taki zapis znajdzie się w drugiej tarczy 

antykryzysowej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1468283,ewaluacja

-dzialalnosci-naukowej-koronawirus-tarcza-antykryzysowa.html 

 

 

18 kwietnia 2020 

 



Zajęcia w czasie koronawirusa. Oto dlaczego zaczniemy tęsknić za 

tradycyjnym, nie wirtualnym wykładem 

 

Epidemia pokazała nam poziom nieprzygotowania do 

nadzwyczajnych sytuacji, również od strony technicznej. Nie 

wystarczy krzyknąć „uczmy się zdalnie”. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1468997,e-learnig-

edukacja-w-czasach-koronawirusa-uczelnia-wyklady.html 

 

 

23 kwietnia 2020 

 

Rozwiązania dla uczelni dobre, ale z mankamentami 

 

Możliwość obrony prac dyplomowych online, przedłużenie o rok 

okresu ewaluacji działalności naukowej czy dopuszczenie zdalnych 

posiedzeń kolegialnych organów uczelni przewiduje tarcza 2.0. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1471445,tarcza-2-

0-rozwiazania-dla-uczelni.html 

 

 

28.04.2020 

 



Mimo pandemii uczelnie są gotowe do rekrutacji. Jak będzie 

wyglądać przyjmowanie zgłoszeń na studia? 

 

Rejestracja online, zdalne uzupełnianie wyników matur, wysyłanie 

dokumentów pocztą – tak będzie w tym roku wyglądać przyjmowanie 

zgłoszeń od kandydatów na studia w wielu szkołach wyższych. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1472745,rekrutacja

-na-studia-koronawirus.html 

 

 

30.04.2020 

 

Tarcza antykryzysowa 3.0.: Zmiany dla środowiska naukowego 

 

Spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a 

osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed 

Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu - m.in. takie zmiany 

dotyczące środowiska akademickiego znalazły się w uchwalonej w 

czwartek przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1473813,tarcza-

antykryzysowa-3-0-kredyt-studencki-stopien-naukowy-

ewaluacja.html 

 



04.05.2020 

 

Tarcza antykryzysowa. Doktorat na starych zasadach możliwy do 

końca 2022 r. 

 

Do 31 grudnia 2022 r. zostaną przesunięte terminy umorzenia 

niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie 
prowadzone na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 85), czyli przed 1 października 2018 r. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1474116,tarcza-

antykryzysowa-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym.html 

 

 

05.05.2020 

 

Koronawirus. Uczelnie będą oceniane na zmienionych zasadach 

 

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z procesem 

ewaluacji działalności naukowej przewiduje nowelizacja 

rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1474350,koronawir

us-uczelnia-zmiany-w-przepisach.html 



10 maja 2020 

 

Kodeks pracy 2020: Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony 

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony kojarzy się ze stabilizacją 

zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że takiej umowy nie można 

wypowiedzieć. Może to zrobić zarówno pracodawca, jak i pracownik. 

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1475064,kodeks-pracy-

rozwiazanie-umowy-okres-wypowiedzenia-czas-nieokreslony.html 

 

 

13 maja 2020 

 

Praca zdalna wydłużana lub skracana. Także za pomocą e-maila 

 

Polecenie wykonywania obowiązków z domu może być przekazane zatrudnionemu np. w 

formie e-maila. Czas świadczenia zadań w tej formie może być przedłużany lub skracany w 

zależności od decyzji przełożonych. Tak wynika z ostatnich wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-

kariera/artykuly/1476279,decyzja-o-pracy-zdalnej-e-mail-prawo-

pracy.html 

 



14 maja 2020 

 

Zasiłek opiekuńczy wyłącznie na dni robocze to strata dla 

pracownika 

 

Przy całym miesiącu opieki oznacza to 56, a nie 80 proc. pensji. Taki 

efekt daje zastosowanie przyjętej już dawno, także przez resort pracy, 

interpretacji, która niestety nie przystaje do obecnych realiów. 

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1476634,zasilek-opiekunczy-

dni-robocze-interpretacja-wynagrodzenie-pracownik.html 

 


