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03 września 2020 r.

Dydaktycy powinni zostać docenieni. RMN: Ocena wyłącznie na 
podstawie ankiet studenckich jest niedopuszczalna

Ocena nauczyciela akademickiego wyłącznie na podstawie ankiet 
studenckich jest niedopuszczalna – uważa Rada Młodych Naukowców 
(RMN). W podjętej właśnie uchwale zwraca uwagę na dysproporcje w 
regulacjach dotyczących oceny działalności naukowej oraz dydaktycznej 
po wejściu w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1489960,dydaktycy-
nauczyciele-akademiccy-osiagniecia-dydaktyczne-ankieta-studencka-
ocena.html

08 września 2020 r.

Dla szkół wyższych zalecany model hybrydowy

Mieszany model kształcenia – takie są plany większości szkół wyższych 
na nadchodzący rok akademicki i w tę stronę idą też zalecenia resortu 
nauki. Od października najwięcej szkółwyższych planuje wdrożenie 
hybrydowego modelu, czyli nauki stacjonarnej z elementami zdalnej. 
Chociaż ze względu na autonomię uczelni ostateczna decyzja dotycząca 
organizacji roku akademickiego (w granicach obowiązującego prawa) 
będzie należeć do rektorów, wiele szkół wyższych czekało na 
środowiskowe wytyczne MNiSW w tym zakresie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1490310,szkoly-
wyzsze-model-hybrydowy.html
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10 września 2020 r.

Zmiany w szkolnictwie wyższym. Uczelnie muszą dostosować umowy 
o pracę

Od uchwalenia nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
minęły już dwa lata. Mogłoby się więc wydawać, że reformę szkolnictwa 
wyższego mamy już za sobą. Nic bardziej mylnego – 1 października 2020 
r. wchodzą w życie kolejne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników 
uczelni.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1490582,zmiany-w-
szkolnictwie-wyzszym-1-pazdziernika-2020.html

12 września 2020 r.

Zasady funkcjonowania akademików w czasie koronawirusa

Zmniejszenie limitu osób kwaterowanych w pokojach, zakaz 
organizowania zgromadzeń i przyjmowania wizyt osób z zewnątrz, 
przeznaczenie części pokojów na izolatoria, nakaz noszenia maseczek we 
wspólnych przestrzeniach – m.in. takie obostrzenia będą dotyczyć domów 
studenckich w nowym roku akademickim.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1490730,zasady-
funkcjonowania-akademikow-w-czasie-koronawirusa.html

15 września 2020 r.
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Uczelnie same zdecydują, jak prowadzić zajęcia. Rozporządzenie 
ograniczające działanie szkół wyższych nie będzie przedłużone

Rozporządzenie zawieszające działanie szkół wyższych i instytutów nie 
będzie przedłużone - zapowiedział we wtorek minister nauki Wojciech 
Murdzek. To władze uczelni będą decydować o formie ich bezpiecznego 
działania.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1490944,murdzek-
minister-nauki-rozporzadzenie-uczelnie-koronawirus.html

17 września 2020 r.

Kształcenie online nie takie atrakcyjne dla studentów

Aż 50 proc. pytanych zdecydowanie preferuje zajęcia prowadzone 
wyłącznie stacjonarnie – wynika z badania Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej. Od połowy marca, w związku z epidemią koronawirusa, 
wprowadzane były kolejne restrykcje w funkcjonowaniu uczelni. 
Oznaczało to przede wszystkim przejście z systemu pracy stacjonarnej na 
naukę w dużej mierze zdalną. Od nowego roku akademickiego uczelnie 
również nie przewidują masowych powrotów do sal wykładowych. 
Najwięcej szkół przewiduje jednak model mieszany.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491131,ksztalcenie-
online-nie-takie-atrakcyjne-dla-studentow.html

22 września 2020 r.
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Zajęcia online będą dopuszczalne nawet, jeśli nie ma o tym mowy w 
programie studiów

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia na 
studiach mogą być prowadzone online niezależnie od tego, czy zostało to 
przewidziane w programie studiów. Tak wynika z projektu nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie studiów przygotowanego przez resort nauki.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491540,zajecia-zdalne-
uczelnie-uniwersytet-studia.html

23 września 2020 r.

Elastyczna praca zdalna pozostanie na stałe w kodeksie

Sposób i częstotliwość wykonywania obowiązków poza firmą określą 
pracodawcy i zatrudnieni. Podobnie jak wysokość ekwiwalentu np. za 
używanie prywatnego laptopa. Zasady wykonywania obowiązków poza 
firmą zostaną opisane w porozumieniu ze związkami zawodowymi, 
regulaminie lub poleceniu wydawanym przez pracodawcę albo w 
indywidualnym uzgodnieniu z zatrudnionym. W ten sposób trzeba będzie 
określić m.in. ekwiwalent dla zatrudnionego (jeśli będzie używał własnego
sprzętu) oraz sposób kontroli w miejscu świadczenia zadań. Po trzech 
miesiącach pracy w formie zdalnej każda ze stron będzie mogła domagać 
się przywrócenia poprzednich warunków (powrotu pracownika do firmy). 
Przed rozpoczęciem wykonywania zadań będzie on musiał złożyć 
oświadczenie, że jego stanowisko pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne
warunki jej wykonywania. W razie nieszczęśliwych zdarzeń pracodawca 
może nie uznać ich za wypadek przy pracy, jeśli podwładny odmówi 
współpracy przy ustalaniu okoliczności.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1491603,praca-
zdalna-kodeks-pracy-jakie-zmiany-praca-poza-firma.html
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24 września 2020 r.

Studenci nie chcą płacić za naukę zdalną. Czy mogą domagać się 
zmniejszenia opłat?

Jeśli kształcenie w semestrze zimowym ma odbywać się w większości 
zdalnie, opłaty za studia powinny być niższe – uważają studenci. Eksperci 
zwracają jednak uwagę, że wbrew pozorom koszty uczelni w takim 
wypadku wcale nie muszą być mniejsze.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491737,studia-zdalne-
zmniejszenie-oplat-koronawirus.html

Wyzwania pracy zdalnej: coworking, bhp i ryczałty

Rada Dialogu Społecznego powinna ustalić zasady pracy zdalnej poza 
domem, kontroli warunków świadczenia zadań i wypłaty ekwiwalentu (np.
za prąd). Trzeba też określić sytuację prawną telepracowników.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1491717,praca-
zdalna-ekwiwalent-za-prad-bhp-prawa-i-obowiazki.html

27 września 2020 r.

Witamy w neoliberalnej uczelni, czyli co zmieniła reforma Gowina
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Dziś ocenie podlega cały uniwersytet i przez maruderów na jednym 
wydziale wszyscy mogą stracić finansowo. Witamy w neoliberalnej 
uczelni.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491928,neoliberalna-
uczelnia-reforma-gowina-punktoza.html
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