
SYTUACJA  W  SZKOLNICTWIE  WYŻSZYM, „DZIENNIK GAZETA 
PRAWNA”, luty 2021 
 
 
 
04.02.2021 r. 
 

Ostatnia nowela specustawy o COVID-19 to również zmiany 
istotne dla szkół wyższych 

 

Przewiduje ona m.in. ułatwienia w dokonywaniu zmian w 
uchwałach, regulaminach i innych aktach dotyczących rekrutacji i 
organizacji studiów. Wprowadzono też możliwość ograniczenia 
praktyk zawodowych i kształcenia doktorantów. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8086243,now
elizacja-specustawy-o-covid-19-zmiany-dla-szkol-wyzszych.html 
 
 

Raport z POL-onu to za mało do uchylenia stypendium 

 

Wraca spór o to, jak rozumieć przepisy dotyczące prawa do 
stypendium socjalnego lub stypendium rektora – czy ograniczenie 
sześciu lat dotyczy czasu nauki czy czasu pobierania przez 
studenta pomocy materialnej. Powodem zamieszania są alerty z 
systemu POL-on. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8085894,rapo
rt-z-pol-onu-to-za-malo-do-uchylenia-stypendium.html 
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05.02.2021 r. 

Czarnek: Letnia sesja na uczelniach mogłaby się odbyć w trybie 
stacjonarnym 

 
Letnia sesja egzaminacyjna mogłaby się odbyć na uczelniach w 
trybie stacjonarnym – zasugerował w piątek w Polskim Radiu 24 
Przemysław Czarnek. Dodał, że decyzja o trybie prowadzenia zajęć 
należy do rektorów i zależy od sytuacji pandemicznej. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8088220,czar
nek-letnia-sesja-egzaminy-na-uczelniach-tryb-stacjonarny.html 
 
 
09.02.2021 r. 
 

Nauce zabraknie świeżej krwi. Maleje liczba doktorantów 

 
Maleje liczba doktorantów. Obecnie jest ich zaledwie 31,3 tys., a 
jeszcze w 2018 r. było niemalże 39 tys. Tak wynika z najnowszych 
danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, do których dotarł DGP. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8090481,nauc
e-zabraknie-swiezej-krwi-maleje-liczba-doktorantow.html 
 
 
10.02.2021 r. 
 

Stypendia dla "wiecznych studentów": Sądy stają po stronie 
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żaków 

 
Komisje stypendialne nie chcą przyznawać stypendiów „wiecznym 
studentom”. Powołują się przy tym na niejasny przepis ustawy, 
który zakreśla maksymalny termin pobierania tego świadczenia. 
Od kilku miesięcy jednak po stronie żaków zaczęły stawać sądy. W 
całej Polsce zapadają coraz liczniejsze orzeczenia, które wbrew 
stanowisku resortu edukacji i nauki, inaczej określają termin, w 
jakim można ubiegać się o stypendium. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8091452,stud
enci-stypendia-swiadczenia-wsa-ministerstwo-okres-6-lat.html 
 
 
11.02.2021 r. 
 

Stypendium socjalne przyzna OPS, a nie uczelnia 

 
Szkoły wyższe mają nie decydować o przyznawaniu świadczeń 
socjalnych. Wnioskami studentów o ich udzielenie zajmą się 
ośrodki pomocy społecznej (OPS). Mniej pieniędzy ma trafić do 
najzdolniejszych żaków, a więcej zasilić portfele biednych – DGP 
ustalił, że takie zmiany znajdą się w projekcie reformy systemu 
pomocy materialnej dla studentów. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8093183,przy
znawanie-stypendium-socjalnego-uczelnia-procedura.html 
 
 
12.02.2021 r. 
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Czarnek wywraca polską naukę. Nowi faworyci? Teologia, KUL i 
uczelnia ojca Rydzyka 

 
Minister Czarnek zmienia punktację czasopism. Największym 
wygranym jest teologia i pisma powiązane z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim. Zyskuje także ojciec Tadeusz Rydzyk. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094229,now
y-wykaz-czasopism-czarnek-teologia.html 
 
 

KEN: W wykazie czasopism punktowanych 73 niekonsultowane 
pozycje, 237 niekonsultowanych zmian punktacji 

 
W opublikowanym 9 lutego wykazie czasopism punktowanych 
znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani 
rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki; w przypadku 237 
czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie 
była konsultowana z komisją – poinformowała w specjalnym 
oświadczeniu KEN. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094342,ken-
wykaz-czasopism-punktowanych-nieskonsultowane-pozycje-
zmiany-punktacji.html 
 
 

MEiN: Zmiany w punktacji czasopism wynikają z troski o 
właściwy rozwój polskiej nauki 

 

Zmiany w punktacji czasopism wypływają z potrzeby realizacji 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094229,nowy-wykaz-czasopism-czarnek-teologia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094229,nowy-wykaz-czasopism-czarnek-teologia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094229,nowy-wykaz-czasopism-czarnek-teologia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094342,ken-wykaz-czasopism-punktowanych-nieskonsultowane-pozycje-zmiany-punktacji.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094342,ken-wykaz-czasopism-punktowanych-nieskonsultowane-pozycje-zmiany-punktacji.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094342,ken-wykaz-czasopism-punktowanych-nieskonsultowane-pozycje-zmiany-punktacji.html


naczelnego celu działania ministerstwa, jakim jest troska o 
właściwy rozwój i jakość polskiej nauki - tak Ministerstwo Edukacji 
i Nauki odniosło się do zarzutów Komisji Ewaluacji Nauki nt. 
niekonsultowanych zmian w wykazie czasopism punktowanych. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8094563,mei
n-zmiany-w-punktacji-czasopism-polska-nauka.html 
 
 
15.02.2021 r. 
 

Czarnek załatwia pieniądze dla uczelni Rydzyka [WYWIAD] 

 
Zmiany w wykazie nie mogą być czynione tylko na podstawie 
widzimisię ministra: to niszczy zaufanie do procedury, w którą 
były zaangażowane setki naukowców - mówi Prof. Emanuel 
Kulczycki, członek Komisji Ewaluacji Nauki. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8095650,czar
nek-zalatwia-pieniadze-dla-uczelni-rydzyka.html 
 
 
16.02.2021 r. 
 

Szefowie PAN, KRASP i KRePUZ o zmianach w punktacji 
czasopism: Nie braliśmy udziału w ich sporządzaniu 

 
Nie braliśmy udziału w sporządzaniu tej listy. Zmiany powinny 
dotyczyć kolejnych ewaluacji i być prowadzone na podstawie 
merytorycznych oraz transparentnych kryteriów - napisali prezes 
PAN, przewodniczący KRASP i KRePUZ, odnosząc się do 
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opublikowanej przez MEiN uaktualnionej listy czasopism. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8096764,szef
owie-pan-krasp-i-krepuz-zmiany-punktacja-czasopism.html 
 
 
17.02.2021 r. 
 

Trzeba zreformować system ewaluacji w nauce [OPINIA] 

 
Nowa lista czasopism punktowanych ogłoszona przez ministra 
Czarnka wywołała niemałą burzę. Zmiany dotknęły przede 
wszystkim dyscypliny społeczne i humanistyczne, jak prawo, nauki 
o polityce i administracji czy filozofia. To, co jednak umyka 
dyskusji naukowców obawiających się o losy ich miejsc pracy w 
związku z przeprowadzaną na początku 2022 r. ewaluacją, to że 
jeżeli coś może się wydarzyć, to w końcu najprawdopodobniej się 
wydarzy. Władzę dyskrecjonalną do zreformowania systemu 
szkolnictwa rozporządzeniem kolejni ministrowie mają co 
najmniej od 12 lat. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8097696,dr-
jaroslaw-szczepanski-czarnek-czasopisma-punktowane-
opinia.html 
 
 

Konstytucja dla nauki wymaga poprawienia 

 
Studenci domagają się, aby co roku podnosić dochód, który 
uprawnia ich do pobierania stypendium socjalnego. Od kilku lat 
jest on zamrożony. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8097756,kons
tytucja-dla-nauki-studenci-stypendium.html 
 
 
19.02.2021 r. 
 

Czarnek: Przeznaczyliśmy 1 mld zł na podwyżki dla pracowników 
uczelni wyższych 

 
Polska nauka ciągle się rozwija. W ostatnim czasie przeznaczyliśmy 
1 mld zł na podwyżki dla pracowników uczelni wyższych; 65 mln zł 
na nauczanie zdalne; ponad 172 mln zł na wsparcie kształcenia 
przyszłych kadr medycznych - powiedział w piątek minister 
edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8100658,czar
nek-przeznaczylismy-1-mld-zl-na-podwyzki-pracownicy-uczelni-
wyzszych.html 
 
 
22.02.2021 r. 
 

Dotacje dla czasopism naukowych na zasadach ministra 

 
Podejrzani eksperci, okrojone kryteria i za małe wsparcie 
finansowe – to tylko niektóre uwagi do projektu rozporządzenia 
ministra edukacji i nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism 
naukowych”. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8102385,prog
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ram-rozwoj-czasopism-naukowych-szkolnictwo-wyzsze.html 
 
 
23.02.2021 r. 
 

Konferencja rektorów głęboko zaniepokojona zmianami w 
wykazie czasopism naukowych 

 

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 9 i 18 lutego 
2021 r. przez MEiN, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, 
zmianami w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych – napisało 
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8103552,konf
erencja-rektorow-gleboko-zaniepokojona-zmianami-w-wykazie-
czasopism-naukowych.html 

 

 

26.02.2021 r. 

 

Nauka zdalna studentów przedłużona do 30 września 

 

Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i doktoranckich 
będą do 30 września 2021 r. prowadzone w formie zdalnej, 
wynika z projektowanego rozporządzenie Ministra Edukacji i 
Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8106790,nauk
a-zdalna-studenci-przedluzona.html 

 

Politechnika Bydgoska zamiast UTP. Pozytywna ocena MEiN 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło wniosek o 
przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Politechnikę Bydgoską - 
poinformował w piątek rzecznik UTP Szymon Ł. Różański. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8107126,polit
echnika-bydgoska-utp-opinia-mein.html 
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