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01.10.2020 r.

Rusza nowy rok akademicki. Z powodu opóźnionej matury na części 
uczelni wciąż trwa rekrutacja

Niemal 400 uczelni w Polsce rozpoczyna nowy rok akademicki. Ze 
względu na zagrożenie epidemiczne wiele zdecydowało się na tryb 
mieszany studiów i część zajęć odbędzie się zdalnie. Z powodu opóźnionej
matury na części uczelni wciąż trwa rekrutacja.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1492328,koronawirus-
nowy-rok-akademicki-uczelnia.html

13.10.2020 r.

Temida łagodna dla plagiatorów. Surowość kary jest odwrotnie 
proporcjonalna do tytułu naukowego

Oskarżony o plagiat rektor Uniwersytetu Gdańskiego złożył rezygnację. 
Jednak choć jest to przestępstwo ścigane z urzędu, nikt nie pali się do 
zainicjowania postępowania karnego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1493272,prawo-
autorskie-plagiat-uniwersytet-gdanski-rektor-kary.html

17.10.2020 r.
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Koronawirus w Polsce: Od poniedziałku nowe zasady bezpieczeństwa 
na uczelniach w związku z koronawirusem

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w 
sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - 
wynika z nowych zasad bezpieczeństwa zawartych w rozporządzeniu szefa
resortu nauki opublikowanym w sobotę. Będą one obowiązywać od 
poniedziałku.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1493776,od-
poniedzialku-nowe-zasady-bezpieczenstwa-na-uczelniach-w-zwiazku-z-
koronawirusem.html

29.10.2020 r.

Czarnek: Będą decyzje wobec uczelni, które wprowadziły tzw. godziny
rektorskie

Będę podejmował decyzje, które leżą w kompetencji ministra nauki i 
edukacji, wobec uczelni, w których wprowadzone tzw. godziny rektorskie 
i zachęcać wręcz do udziału w manifestacjach - zapowiedział w czwartek 
minister Przemysław Czarnek.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1494862,czarnek-beda-
decyzje-wobec-uczelni-ktore-wprowadzily-tzw-godziny-rektorskie.html

31.10.2020 r.

Czarnek: Nie cofnąłem finansowania grantu żadnemu uniwersytetowi 
ani uczelni

Nie cofnąłem finansowania grantu żadnemu uniwersytetowi ani żadnej 
innej uczelni - powiedział w sobotę minister edukacji i nauki Przemysław 
Czarnek.
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1495035,czarnek-
lewackie-uczelnie-cofniecie-finansowania.html

02.11.2020 r.

Minister ma instrumenty, żeby ukarać niepokorne uczelnie

Za funkcjonowanie uczelni, w tym realizację procesu dydaktycznego, 
odpowiada rektor. Z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
wynika, że początek roku akademickiego rozpoczyna się 1 października, a 
kwestie organizacji zajęć i dni wolnych ustalane są przez władze uczelni 
autonomicznie. Minister oczywiście sprawuje nadzór nad działalnością 
szkół wyższych, ale interweniować może tylko wtedy, gdy uczelnia nie 
realizuje podstawowych zadań. Trudno uznać, że zapewnienie przez 
uczelnie wolnego od zajęć na czas protestu narusza tę zasadę - mówi prof. 
Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1495072,czarnek-
ukaranie-uczelni-strajk-kobiet.html

Nauka zdalna na studiach. „Brak reakcji słuchaczy, mniej pytań i 
dyskusji”

Większa dyscyplina czasowa, ale też brak reakcji słuchaczy, mniej pytań i 
dyskusji czy zmęczenie wzroku to prozaiczne realia związane z 
prowadzeniem wykładów online. Nauczyciele akademiccy mówią w 
rozmowie z PAP o nauczaniu w czasie pandemii.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1495111,koronawirus-
studia-w-czasie-pandemii-studenci.html

04.11.2020 r.
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Za negowanie procedur naukowiec może stracić pracę na uczelni

Pracownik naukowy, który kwestionuje reguły uzyskiwania stopni 
naukowych i w wyznaczonym terminie nie uzyskał wyższego stopnia 
naukowego, może być zwolniony z pracy, nawet gdy jest w wieku 
przedemerytalnym – orzekł Sąd Najwyższy.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/1495333,duze-
zdjecie,1,za-negowanie-procedur-naukowiec-moze-stracic-prace-na-
uczelni.html

05.11.2020 r.

Niewielka część zajęć odbywa się w murach uczelni. Studenci nie 
zgłaszają problemów

Ze względu na pandemię tylko niewielka część zajęć na uczelniach, np. na 
politechnikach czy uczelniach medycznych, odbywa się stacjonarnie. Na 
razie studenci raczej nie zgłaszają problemów z osobistym uczestnictwem 
- wynika z ustaleń PAP.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1495426,niewielka-
czesc-zajec-odbywa-sie-w-murach-uczelni-studenci-nie-zglaszaja-
problemow.html

12.11.2020 r.

Brakuje aktualnych podręczników akademickich

Konieczne jest ustanowienie programu, który zachęcałby instytucje 
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naukowe do wydania polskojęzycznych podręczników naukowych – 
uważa Rada Młodych Naukowców. RMN zwraca uwagę na niewielką 
ofertę polskojęzycznych nowoczesnych podręczników do kształcenia na 
poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W 
efekcie wiele wiekowych i przestarzałych publikacji słusznie nie jest 
wykorzystywanych przez studentów i doktorantów. Sprawia to, że bazują 
oni wyłącznie na materiałach wykładowych i zagranicznych pozycjach. Z 
sytuacją taką mamy do czynienia zwłaszcza w naukach ścisłych, 
przyrodniczych, technicznych i o zdrowiu.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1495948,brakuje-
aktualnych-podrecznikow-akademickich.html

18.11.2020 r.

Bernacki: Reforma Gowina nie skończyła z punktozą na uczelniach :
[Wywiad]

Szkoły wyższe powinny robić wszystko, żeby mimo pandemii proces 
kształcenia przebiegał bez zakłóceń. Jeżeli zaczną dochodzić do nas 
informacje, że władze uczelni nie reagują na pojawiające się w tym 
zakresie nieprawidłowości, będziemy interweniować - mówi Włodzimierz 
Bernacki sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa 
wyższego i nauki.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1496470,wlodzimierz-
bernacki-reforma-gowina-nie-skonczyla-z-punktoza-na-uczelniach.html

19.11.2020 r.
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Uczelniane kozetki przepełnione. Studenci masowo poszukują 
psychologicznego wsparcia

Szkoły wyższe przyznają, że obecnie więcej niż wcześniej studentów 
szuka u nich wsparcia z powodów problemów psychicznych. Skarżą się na
depresje, lęki i trudności z dostosowaniem się do życia podczas epidemii.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1496617,psychologiczn
e-wsparcie-dla-studentow.html

24.11.2020 r.

Przepisy dotyczące stypendiów. RPO: Są studenci równi i równiejsi

Przepisy dotyczące stypendiów w nieuzasadniony sposób odmiennie 
traktują studentów w zależności od kierunku studiów – twierdzi rzecznik 
praw obywatelskich.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1497044,stypendia-
studia-2020-dyskryminacja-rzecznik-praw-obywatelskich.html

25.11.2020 r.

Nauczyciele akademiccy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 
października. Czarnek: Jeszcze w 2020 roku

Pracownicy uczelni zatrudnieni w publicznych szkołach wyższych 
otrzymają 6-procentowe podwyżki wynagrodzenia z wyrównaniem od 
października br. - poinformował PAP minister Przemysław Czarnek. Na 
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podwyżki resort nauki przeznaczy w tym i w kolejnym roku łącznie 
miliard złotych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1497227,nauczyciele-
akademiccy-dostana-podwyzki-z-wyrownaniem-od-pazdziernika-czarnek-
jeszcze-w-2020-roku.html

30.11.2020 r.

Czarnek: Mamy jakieś odwrócone myślenie na temat wolności i 
autonomii. "Pakiet wolnościowy" będzie przedstawiony w grudniu

"Pakiet wolnościowy", czyli nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i 
nauce, która ma zapewnić wolność nauki, będzie przedstawiony w 
grudniu. W kolejnych miesiącach rozpoczną się prace nad reformą PAN - 
zapowiedział w rozmowie z PAP minister edukacji i nauki Przemysław 
Czarnek.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1497614,czarnek-
pakiet-wolnosciowy-konferencje-lewackie.html
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