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Klementewicz: Nauka nie ma służyć korporacjom w wyścigu o zyski [Opinia]

Dotychczasowy model wzrostu gospodarczego przeżywa łagodną agonię, skoro coraz
głośniej wybrzmiewa postulat podatku węglowego i rosną nakłady finansowe na 
poszukiwania technologii dla zeroemisyjnej energetyki. W tej sytuacji nauka powinna
przygotować społeczeństwa do zmian instytucjonalnych i nowej strategii rozwoju bez
wzrostu, a nie podążać za koniunkturą gospodarczą i służyć korporacjom w ich 
wyścigu o zyski. Czy jest to możliwe? Zwłaszcza w Polsce, po reformie nauki i 
szkolnictwa wyższego ministra Jarosława Gowina?

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1486396,tadeusz-klementewicz-
nauka-zmiany-instytucjonalne-wzrost-gospodarczy-opinia-npbp.html

20 lipca 2020 r., nr 139

Zakładowe pożyczki na nowych zasadach

Kasę zapomogowo-pożyczkową (KZP) u pracodawcy może założyć co najmniej 10 
osób wykonujących pracę zarobkową, w tym np. zatrudnieni w firmie zleceniobiorcy.
Uzyskanie wsparcia może być częściej uzależnione od poręczenia. Tak wynika z 
projektu ustawy w tej sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej.

https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1486539,kasa-zapomogowo-pozyczkowa-
jakie-zasady-jak-zalozyc.html

23 lipca 2020 r., nr142
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Będzie więcej miejsc na uczelniach medycznych

Minister zdrowia w nadchodzącym roku akademickim zwiększy o 139 liczbę miejsc 
na kierunku lekarskim i o 10 na kierunku lekarsko-dentystycznym. Najwięcej miejsc 
przybędzie na studiach obcojęzycznych – wynika z rozporządzenia ministra zdrowia 
z 21 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i 
lekarsko-dentystycznym (Dz.U. poz. 1272), które wczoraj weszło w życie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1486801,ile-miejsc-na-uczelniach-
medycznych-limit.html

04 sierpnia 2020, nr 150

Uczelnie przygotowują się do drugiej fali zachorowań

Większość szkół wyższych od nowego roku akademickiego zamierza postawić na 
hybrydowy model kształcenia. Z informacji, które Dziennik Gazeta Prawna otrzymał od szkół 
wyższych, wynika, że od nowego roku akademickiego nie przewidują one masowych powrotów 
studentów do sal wykładowych. Uczelnie przygotowują właśnie scenariusze swojego 
funkcjonowania na kolejny semestr 2020/2021. Ze względu na ich autonomię ostateczna decyzja 
dotycząca ich organizacji w granicach obowiązującego prawa do rektorów.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1487540,uczelnie-druga-fala-zachorowan-
pzygotowania.html

06 sierpnia 2020 r., nr 152

Zmienione kryteria oceny szkół wyższych

Finansowe zachęty do realizacji umów międzynarodowych lub innych porozumień w
zakresie kształcenia cudzoziemców przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia 
przygotowanego przez resort nauki.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1487809,kryteria-oceny-szkoly-
wyzsze-ewaluacja-srodki-finansowe.html

10 sierpnia 2020 r., nr 154
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Obawy o jakość kształcenia zdalnego mogą się okazać nieuzasadnione

Limity zajęć możliwych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość w przypadku m.in. lekarzy czy nauczycieli się nie zmienią.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1487990,ksztalcenie-zdalne-
lekarzy-nauczycieli.html

12 sierpnia 2020 r., nr 156

Epidemia uziemiła studentów. Nie wiadomo, na jak długo

Zdalne wymiany, stosowanie modelu hybrydowego lub całkowite zawieszenie 
wyjazdów i przyjazdów studentów – na takie scenariusze nastawiają się uczelnie w 
związku z koronawirusem.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1488186,studenci-epidemia-
zawieszenie-zajec-erasmus.html

13 sierpnia 2020 r., nr 157

Edukacja cyfrowa? Mankiewicz: Teraz jest dobry czas dla polskich uczelni na 
włączenie się do gry [Wywiad]

Dzisiaj o pozycji międzynarodowej uczelni świadczą nie tylko rankingi, lecz także w 
równym stopniu obecność na międzynarodowych platformach, na których 
udostępniają kursy i wykłady online - mówi w rozmowie z DGP prof. Lech 
Mankiewicz, pracownik Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, 
popularyzator edukacji cyfrowej.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1488325,mankiewicz-polskie-
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uczelnie-wyklady-online-platformy-uniwersytety.html

20 sierpnia 2020 r., nr 162

Wszystkie punkty ECTS będą do zdobycia w trybie e-learningowym

To już pewne. Od przyszłego roku akademickiego zwiększy się maksymalna liczba 
punktów ECTS możliwa do uzyskania w trybie e-learningowym. Rozporządzenie w 
tej sprawie właśnie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1411.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1488793,punkty-ects-e-learning-
koronawirus.html

Olszewska: Wracamy do tych nierówności, które dotykają kobiety w nauce od 
dawna [Wywiad]

Podczas lockdownu można było zaobserwować, że na wideokonferencje mężczyźni 
logowali się na tle domowych bibliotek, a kobiety przy blacie w kuchni albo w 
salonie, z dzieckiem na rękach, na kolanach lub skaczącym dookoła - mówi Alicja 
Olszewska, doktorantka z dziedziny neuronauk, działaczka na rzecz praw rodziców w
nauce, mama dwulatki.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1488796,nierownosc-plci-w-
nauce.html

26 sierpnia 2020 r., nr 166

Reżim sanitarny to za mało, by studenci wrócili do akademików

Zmniejszenie liczby miejsc w pokojach, dezynfekowanie klamek lub przycisków w 
windach czy specjalne miejsca izolacji dla chorych – to przykładowe działania, które 
mają zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem w domach studenckich.
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1489255,rezim-sanitarny-to-za-
malo-by-studenci-wrocili-do-akademikow.html

27 sierpnia 2020 r., nr 167

Jak koronawirus wpłynie na polskie uczelnie? Wyhamowanie badań, problemy 
psychologiczne, luka pokoleniowa

Piotr Stec: Epidemia to sygnał do głębokiej, strukturalnej zmiany szkolnictwa 
wyższego. To od nas będzie zależało, czy sytuacja związana z koronawirusem 
zmobilizuje nas do stworzenia czegoś nowego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1489408,szkolnictwo-wyzsze-
koronawirus-problemy.html
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