
SYTUACJA  W  SZKOLNICTWIE  WYŻSZYM,  "DZIENNIK  

GAZETA  PRAWNA", maj-czerwiec 2020 

 

 

15 maja 2020 r. 

 

Studenci wrócą na studia? Rząd rozważa zniesienie odgórnego 

zamknięcia uczelni wyższych 

 

Nie wykluczam, że w pewnym momencie ograniczenia odgórne dotyczące uczelni wyższych zostaną 

zniesione i to od decyzji uczelni będzie zależało w jakiej formie wrócić ostatecznie do dydaktyki - 

podkreślił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1476943,zamknieci

e-uczelni-wyzszych-do-kiedy.html 

 

 

18 maja 2020 r. 

 

Uczelnie na razie nie rezygnują z pracy zdalnej 

 

Od dzisiaj pracownicy mogą już wracać do szkół wyższych. O 

masowych powrotach na razie nie ma jednak mowy. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1477296,koronawir

us-uczelnia-praca-zdalna.html 



20 maja 2020 r. 

 

Większość studentów do końca roku akademickiego będzie uczyć 

się zdalnie 

 

Większość zajęć na polskich uczelniach do końca letniego semestru 

odbywać się będzie zdalnie. Pierwsze, bardzo nieliczne zajęcia dla 

studentów w laboratoriach ruszą pod koniec maja, z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1477886,koronawir

us-studenci-nauka-zdalna-do-kiedy.html 

 

 

22 maja 2020 r. 

 

Od 25 maja studenci wracają na uczelnie. Ale tylko niektórzy 

 

Od 25 maja możliwe będzie prowadzenie części zajęć na uczelniach i 

w instytutach PAN w tradycyjnej formie. Dotyczy to jednak tylko 

tych zajęć, których nie da się przeprowadzić zdalnie - przewidują 

nowe rozporządzenia przygotowane przez ministra nauki. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1478642,koronawir

us-powrot-na-uczelnie-nauka-zdalna.html 



25 maja 2020 r. 

 

Egzaminy dyplomowe online już na stałe. Murdzek: Uczelnie 

powinny rozwijać narzędzia do kształcenia zdalnego [Wywiad] 

 

Biorąc pod uwagę możliwość kolejnej fali zakażeń jesienią, uczelnie powinny rozwijać 

narzędzia do kształcenia zdalnego. Dlatego planujemy zmiany w przepisach, które mają je do 

tego zachęcać - mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1478852,wojciech-

murdzek-minister-praca-zdalna-egzaminy-online.html 

 

 

27 maja 2020 r. 

 

Resort nauki przygotuje wytyczne do ewaluacji uczelni 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zamierza w 

tym roku opublikować wskazówki dla szkół wyższych, które ułatwią 

im przejście przez proces oceny jakości działalności naukowej na 

nowych zasadach. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1479435,wytyczne-

do-ewaluacji-uczelni-mnisw-naukowcy-badania.html 

 



03 czerwca 2020 r. 

 

Sobotko: Doktoranci boją się opóźnień w badaniach z powodu 

epidemii [Wywiad] 

 

Paweł Sobotko: Moje zaniepokojenie budzi to, że niektóre uczelnie 

drastycznie zredukowały nabór do szkół doktorskich w porównaniu do 

wcześniejszego naboru na studia doktoranckie. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1480888,koronawir

us-doktoranci-studia-doktoranckie-opoznienia.html 

 

 

04 czerwca 2020 r. 

 

Czy student może skarżyć się na swojego wykładowcę [Opinia] 

 

Policja w Katowicach prowadzi śledztwo w związku ze złożeniem zawiadomienia o 

możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę nauczyciela akademickiego Uniwersytetu 

Śląskiego. Postępowanie koncentruje się na złożonej kilka miesięcy temu przez studentów 

tego uniwersytetu skardze do władz uczelni, w której zarzuca się wykładowcy homofobię i 

nietolerancję. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1481186,skarga-na-

wykladowce-homofobia-prokuratura.html 

 



Tarcza 4.0: Zdalna praca, stacjonarne problemy. Pracodawcy 

chcą zmian w przepisach 

 

Firmy chcą, by możliwość wykonywania obowiązków z domu była na stałe zagwarantowana 

w przepisach. Zatrudnieni nie mówią nie, ale pod warunkiem uwzględnienia ich praw. 

 

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

kariera/artykuly/1481155,tarcza-4-0-praca-zdalna-obowiazki-
pracodawcy.html 

 

 

06 czerwca 2020 r. 

 

Kodeks pracy 2020: Zaległy urlop wypoczynkowy 

 

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym 

roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Nie zawsze będzie to 

jednak możliwe. Co w takiej sytuacji z zaległym urlopem? Do kiedy można go wykorzystać? 

Czy można otrzymać ekwiwalent? Czy pracodawca możesz nas „zmusić” do wykorzystania 

zaległego urlopu? 

 

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

kariera/artykuly/1481621,zalegly-urlop-wypoczynkowy-kodeks-
pracy-ekwiwalent-tarcza-4-0.html 

 

 

09 czerwca 2020 r. 



 

Pensja minimalna wzrośnie, ale niewiele. Wiceminister zapowiada 

też kontynuację pomocy dla firm jesienią [Wywiad] 

 

Rząd chce utrzymać obecną relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. 

Prawdopodobny jest wzrost o prognozowaną inflację, czyli o ok. 60–80 zł. 

 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1482165,pensja-minimalna-

pomoc-dla-firm-jesien-szwed.html 

 


