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05.01.2021 r.

Prof. Stec: Rektor jak minister, nie jest w stanie dopilnować 
wszystkiego [Trzy pytania]

Przypomnijmy, że przepisy nie dają ministrowi możliwości odwołania 
rektora. W przypadku naruszenia przez niego prawa minister może 
wystąpić do kolegium elektorów z wnioskiem o jego odwołanie - mówi 
prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, ekspert z prawa cywilnego i 
prawa szkolnictwa wyższego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8058930,afera-w-wum-
odpowiedzialnosc-rektora.html

Zmiany w ewaluacji i punktacji czasopism. Czarnek zapowiada 
ogłoszenie zmian na uczelniach wyższych

Zespół prof. Waldemara Parucha i inni eksperci wypracowali 
rekomendacje dla uczelni w wielu obszarach, m.in.: ewaluacji, 
wydawnictw i czasopism, pracowników uczelni. To wszystko jest gotowe i
będzie ogłoszone w drugiej połowie stycznia - powiedział we wtorek szef 
resortu nauki Przemysław Czarnek.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8059210,zmiany-w-
ewaluacji-i-punktacji-czasopism-zmiany-na-uczelniach-wyzszych-
czarnek.html

07.01.2021 r.
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Uczelnie gotowe na pracownicze plany kapitałowe

Większość szkół wyższych szykuje się do wdrożenia PPK. Są jednak i 
takie, które oferują swoim pracownikom inne formy oszczędzania na 
starość.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8061457,uczelnie-
gotowe-na-pracownicze-plany-kapitalowe.html

12.01.2021 r.

Czy "punktoza" wpływa na nieetyczne zachowania naukowców? 
Sprawdzili to psychologowie z UŚ

Dodawanie do publikacji autorów, którzy nie uczestniczyli w badaniach, 
korzystanie z płatnych treści bez uiszczenia opłaty, niepublikowanie 
niesatysfakcjonujących wyników... Związek nieetycznych zachowań 
wśród naukowców z tzw. punktozą (naciskiem na publikowanie) i stresem 
w pracy sprawdzili psychologowie z Uniwersytetu Śląskiego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8070907,naukowcy-
stres-w-pracy-psychologowie-z-uniwersytetu-slaskiego.html

13.01.2021 r.

Pakiet Wolności Akademickiej nie rozwiązuje problemu, ale go kreuje.
KRASP krytykuje pomysł ministra Czarnka

"Brak celu", "nieuzasadniona" i "zbędna" – tak o pakiecie wolnościowym 
Przemysława Czarnka pisze 79 naukowców, którzy podpisali się pod 
listem KRASP w tej sprawie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8067766,pakiet-
wolnosci-akademickiej-krytyka-krasp.html
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14.01.2021 r.

Pakiet Wolności Akademickiej. Większość uczelni jest przeciw 
propozycji ministra Czarnka

79 ze 107 rektorów szkół wyższych zrzeszonych w Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisało się pod krytycznym 
stanowiskiem w sprawie tzw. pakietu wolności akademickiej. Chodzi o 
projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) przygotowany przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, który pod koniec minionego roku trafił do konsultacji ze
środowiskiem akademickim.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8068462,pakiet-
wolnosci-akademickiej-uczelnie-wyzsze-czernek.html

16.01.2021 r.

Prof. Duszyński: Nasze uczelnie są do siebie bardzo podobne, a 
powinny się różnić [WYWIAD]

Jeśli weźmiemy pod uwagę koszt dobrej, mającej wiele cytowań, pracy, to 
mamy ich tyle, na ile pozwala budżet na naukę w Polsce - mówi w 
wywiadzie dla DGP Jerzy Duszyński, profesor nauk biologicznych, prezes 
Polskiej Akademii Nauk.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8069212,prof-
duszynski-nasze-uczelnie-sa-do-siebie-bardzo-podobne-a-powinny-sie-
roznic.html

21.01.2021 r.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8069212,prof-duszynski-nasze-uczelnie-sa-do-siebie-bardzo-podobne-a-powinny-sie-roznic.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8069212,prof-duszynski-nasze-uczelnie-sa-do-siebie-bardzo-podobne-a-powinny-sie-roznic.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8069212,prof-duszynski-nasze-uczelnie-sa-do-siebie-bardzo-podobne-a-powinny-sie-roznic.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8068462,pakiet-wolnosci-akademickiej-uczelnie-wyzsze-czernek.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8068462,pakiet-wolnosci-akademickiej-uczelnie-wyzsze-czernek.html


MEiN: 10 mln zł wsparcia dla uczelni niepublicznych na nauczanie 
zdalne

Na zakup narzędzi niezbędnych do nauczania zdalnego i szkolenie 
nauczycieli akademickich w uczelniach niepublicznych resort edukacji i 
nauki przeznaczył 10 mln zł. Wnioski o udzielenie wsparcia można 
zgłaszać do 5 lutego - informuje MeiN.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8074289,mein-
wsparcie-finansowe-uczelnie-niepubliczne-nauczanie-zdalne.html

23.01.2021 r.

Czarnek: Dotąd w reformie zbyt mało dostrzegaliśmy różnic między 
naukami humanistycznymi i ścisłymi

Dotąd w reformie szkolnictwa wyższego i nauki zbyt mało dostrzegaliśmy 
różnic między naukami humanistycznymi i ścisłymi; one powinny być 
traktowane odmiennie pod względem oceny oraz standardów 
umiędzynarodowienia publikacji - powiedział minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek w "Forum Akademickim".

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8075415,czarnek-dotad-
w-reformie-zbyt-malo-dostrzegalismy-roznic-miedzy-naukami-
humanistycznymi-i-scislymi.html

26.01.2021 r.
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Czarnek: Kilka postępowań dyscyplinarnych wobec rektorów, którzy 
zataili współpracę z SB

Prowadzimy kilka postępowań dyscyplinarnych wobec rektorów, którzy 
zataili swoją współpracę z SB - powiedział w poniedziałek minister 
edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8077193,czarnek-
lustracja-naukowcow-wspolpraca-z-sb-rekotr.html

27.01.2021 r.

Kształcenie doktorantów zostanie poddane ocenie ekspertów

Ministerstwo Edukacji i Nauki chce oceniać działalność szkół doktorskich 
na podstawie kryteriów jakościowych, a nie ilościowych – wynika z 
projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8077638,ksztalcenie-
doktorantow-zostanie-poddane-ocenie-ekspertow.html
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