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01.03.2021 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego postuluje 

przywrócenie poprzedniego wykazu czasopism 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego postuluje przywrócenie 

uprzedniego wykazu czasopism wraz z ich punktacją oraz 

ograniczenie przyszłych modyfikacji tego wykazu do tych, które 

przygotuje zgodnie z wypracowaną metodologią Komisja Ewaluacji 

Nauki - wynika z poniedziałkowego stanowiska rady. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8108644,rada-

glowna-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-postuluje-przywrocenie-

poprzedniego-wykazu-czasopism.html 

 

 

04.03.2021 r. 

Rekrutacja na studia bez taryfy ulgowej 

Mimo mniejszych wymagań na maturze osoby, które chcą studiować, 

i tak będą musiały podejść do egzaminów z dodatkowych 

przedmiotów. Uczelnie nie obniżą poprzeczki. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8111900,rekrutacja

-na-studia-bez-taryfy-ulgowej.html 

09.03.2021 r. 



Taśmy prawdy niedostępne dla naukowców 

Uczelnie odmawiają doktorom ubiegającym się o wyższy stopień 

naukowy dostępu do nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnych. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki uważa, że nie muszą ich ujawniać, 

jednak zastanowi się nad zmianą przepisów. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8115946,tasmy-

prawdy-niedostepne-dla-naukowcow.html 

 

 

09.03.2021 r. 

Lista czasopism. Przemysław Czarnek zdecydował o punktacji 78 

czasopism 

Z 1039 czasopism 959 zaproponowała Komisja Ewaluacji Nauki. 

Decyzją ministra na tej liście znalazło się 78 pozycji – to jest mniej 

niż 10 proc. ogółu – powiedział we wtorek wiceminister edukacji i 

nauki Tomasz Rzymkowski. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8116229,decyzja-

ministra-lista-czasopism-punktowanych-78-pozycji.html 

 

 

10.03.2021 r. 

Jak oblać studenta online i zarobić 

Nawet kilka milionów złotych rocznie wpływało do uczelni za 

poprawianie niezaliczonych zajęć. W dobie sprawdzianów 

internetowych z ich wysoką zdawalnością pojawia się więc dziura 

budżetowa. 



https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8117012,na-czym-

zarabiaja-uczelnie-student-warunek.html 

 

 

11.03.2021 r. 

Bez większych przystosowań kadrowych na uczelniach 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8117541,bez-

wiekszych-przystosowan-kadrowych-na-uczelniach.html 

 

Wprowadziłeś uczelnię w błąd? Nie będziesz studentem 

To uczelnia decyduje o wymogach rekrutacyjnych. Kandydat na 

studia nie może podczas kwalifikacji podawać ocen z przedmiotów 

innych niż wymagane – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8117482,wprowadz

iles-uczelnie-w-blad-nie-bedziesz-studentem.html 

 

 

15.03.2021 r. 

"Pakiet wolności akademickiej" pozytywnie zaopiniowany przez 

Komitet Stały Rady Ministrów 

Pakiet wolności akademickiej został w ubiegłym tygodniu pozytywnie 

zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów – poinformował w 

poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Będzie 

niebawem w Sejmie, Senacie" – dodał szef MEiN. 



https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8120882,pakiet-

wolnosci-akademickiej-czarnek-rada-ministrow.html 

 

 

16.03.2021 r. 

Wolność akademicka? Już ją mamy 

Ani rektorzy, ani związkowcy nie poparli pakietu wolności 

akademickiej. Uważają, że jest on zbędny, a resort chce rozwiązać 

problem, który sam wykreował. Mimo to Ministerstwo Edukacji i 

Nauki nie zamierza się z niego wycofać. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8120812,wolnosc-

akademicka-juz-ja-mamy.html 

 

 

17.03.2021 r. 

Studia lekarskie na kredyt z obowiązkiem odpracowania. Nowy 

projekt MZ 

Wprowadzenia do polskiego systemu szkolnictwa wyższego kredytu 

na studia medyczne z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania 

w publicznej ochronie zdrowia – zakłada projekt skierowany w środę 

przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8122464,studia-

lekarskie-kredyt-odpracowanie-ministerstwo-zdrowia.html 

 

 



18.03.2021 r. 

Chcą szczepień nie tylko dla wykładowców 

Na większości uczelni zakończyła się pierwsza tura szczepień 

przeciwko COVID-19. Chętnych nie brakowało. Na równi z 

żołnierzami i pedagogami nauczyciele akademiccy także mogą 

skorzystać z przywileju zaszczepienia się w pierwszej kolejności. 

Taką możliwość daje im rozporządzenie z 26 lutego 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 447). 

Wykładowcy chętnie z niej korzystają. Przykładowo na Uniwersytecie 

w Białymstoku spośród ok. 800 uprawnionych do szczepień 

nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia 

(czyli doktorantów i osób zatrudnionych na podstawie umowy 

zlecenia) zgłosiło się blisko 500. Z kolei na Uniwersytecie 

Rzeszowskim skorzystało z tej możliwości 1,1 tys. osób z 1,3 tys. 

akademików. Podobnie na innych uczelniach większość 

wykładowców już przyjęła pierwszą dawkę szczepionki. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8123001,uczelnia-

szczepienia-przeciwko-covid-19-wykladowca.html 

 

Czarnek: W kwestii czasopism punktowanych zrobiliśmy 

pierwszy ruch, nie ostatni 

Zrobiliśmy pierwszy ruch, ale to nie jest ostatni ruch dotyczący 

czasopism i ich punktacji. Ruch ten wywołał zupełnie niezrozumiałe 

emocje. Nikomu punktów nie zabraliśmy, dołożyliśmy punkty tysiącu 

czasopism - powiedział w czwartek w Senacie szef resortu edukacji i 

nauki Przemysław Czarnek. 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/nauczyciele
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/n/nauczyciele


https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8123337,czarnek-

w-kwestii-czasopism-punktowanych-zrobilismy-pierwszy-ruch-nie-

ostatni.html 

 

 

22.03.2021 r. 

Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Przyszły 

medyk i ksiądz nie stracą stypendium 

Studenci kierunków m.in. medycznych i weterynaryjnych będą mogli 

ubiegać się o świadczenia socjalne oraz za wyniki w nauce nawet 

przez siedem lat nauki. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który przygotowało 

Ministerstwo Zdrowia (MZ). 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8125423,ministerst

wo-zdrowia-szkolnictwo-wyzsze-projekt-nowelizacji-ustawy.html 

 

 

24.03.2021 r. 

Szykują się duże zmiany w stypendiach dla studentów 

Co piąty student ma być uprawniony do wsparcia socjalnego, a 

wysokość świadczeń ma wzrosnąć. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8127573,studia-

stypendium-socjalne-rektorskie-zmiany-2011.html 

 

 



25.03.2021 r. 

Temkin: Czarnek nie może być demiurgiem świata 

akademickiego [WYWIAD] 

Ewaluacja uczelni to istny Czarnobyl. Ręczne ustawianie parametrów 

jest nie do przyjęcia, ale przywrócenie stanu sprzed roku też jest 

niepożądane - mówi w wywiadzie dla DGP Aleksander Temkin, 

przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.  

Dzisiaj sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży zajmie się 

planem wdrażania pakietu wolności akademickiej, a także zmianami 

w wykazie czasopism naukowych. Obie kwestie zostały ostro 

skrytykowane przez środowisko. Słusznie? 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8128317,temkin-

czarnek-nie-moze-byc-demiurgiem-swiata-akademickiego.html 

 

 

30.03.2021 r. 

Wynagrodzenia na uczelniach rosną, ale wciąż za wolno 

Praca na uczelniach coraz bardziej się naukowcom opłaca. Zdaniem 

związkowców to wciąż jednak za mało, zwłaszcza jeśli chodzi o 

młodych akademików. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8131572,wynagrod

zenia-na-uczelniach-wzrost-zarobki-nauczyciele-akademiccy.html 

 

Czarnek: Nauczyciel akademicki ma prawo do wyrażania swoich 

przekonań 

Nauczyciel akademicki ma prawo do wyrażania swoich przekonań 

światopoglądowych, filozoficznych i religijnych w życiu publicznym - 



podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, dziękując 

sygnatariuszom listu otwartego w sprawie prof. Ewy Budzyńskiej. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8131969,czarnek-

nauczyciel-akademicki-ma-prawo-do-wyrazania-swoich-

przekonan.html 

 

 

31.03.2021 r. 

Polskie uczelnie bardziej otworzą się na Polonię 

Przedstawiciele rządu i eksperci zastanawiali się nad nowymi 

rozwiązaniami podczas debaty „Czekamy na Polonię. Szanse, bariery, 

dylematy” zorganizowanej przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej i Dziennik Gazetę Prawną. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8132395,polskie-

uczelnie-bardziej-otworza-sie-na-polonie.html 


