
SYTUACJA  W  SZKOLNICTWIE  WYŻSZYM, 

DZIENNIK  GAZETA  PRAWNA, kwiecień 2021 r. 

 

 

01.04.2021 r. 

 

Powstanie nowy rodzaj uczelni – akademie 

praktyczne 

Wyższe szkoły zawodowe, które kształcą np. przyszłych 

medyków albo inżynierów, będą mogły przekształcić się w 

akademie praktyczne – wynika z projektu nowelizacji ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowanego 

przez resort edukacji. Uczelnie zawodowe zapewniają szeroką 

ofertę kształcenia praktycznego na potrzeby rynku pracy. 

Nazwa „akademia praktyczna” pozwoli je wyróżnić, a 

jednocześnie podkreśli charakter prowadzonych studiów, 

wskazując na ich praktyczny profil. Dzięki temu zwiększy się 

rozpoznawalność tej grupy placówek na rynku edukacyjnym – 

uzasadnia potrzebę zmian Ministerstwo Edukacjii i Nauki: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/813295

1,powstanie-nowy-rodzaj-uczelni-akademie-

praktyczne.html 

 

 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja


02.04.2021 r. 

 

MEiN: Zasady ewaluacji działalności naukowej nie będą 

skutkować masową utratą uprawnień przez uczelnie 

Zapewniamy, że aktualnie obowiązujące zasady ewaluacji 

jakości działalności naukowej nie będą skutkować masową 

utratą uprawnień przez podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki. Jesteśmy świadomi obaw środowiska 

akademickiego - podkreśliło Ministerstwo Edukacji i Nauki w 

informacji przesłanej PAP. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/813372

0,mein-ewaluacja-dzialalnosc-naukowa-uprawnienia-

uczelnie.html 

 

06.04.2021 r. 

Rządowe uderzenie w plagiaty. Będzie bat na nieuczciwych 

studentów i naukowców 

Nie tylko prace dyplomowe czy doktorskie, lecz także 

zaliczeniowe będą sprawdzane w systemach 

antyplagiatowych. Pod lupę trafią również publikacje 

naukowe. Nowy system skuteczniej będzie wyłapywał 

plagiaty. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/813463

5,system-antyplagiatowy-mein-studenci-naukowcy.html 

 

 



07.04.2021 r. 

 

Nowy ład czy przewrót w nauce? Nad Polską Akademią 

Nauk wisi widmo likwidacji 

 

Rząd pracuje nad Narodowym Programem Kopernikańskim 

(NPK). Eksperci ostrzegają, że nad Polską Akademią Nauk 

wisi widmo likwidacji. Projekt ustawy o Narodowym 

Programie Kopernikańskim przygotowało Ministerstwo 

Edukacji i Nauki. To element Nowego Ładu, który ma ogłosić 

rząd. Wczoraj o szczegółach projektu pierwsze doniosło 

Oko.press. DGP zapowiadał NPK w marcu. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8135414,na

rodowy-program-kopernikanski-naukowcy-badania-nauka-

pan-czarnek.html 

 

 

Czarnek: Nie trwają żadne prace dotyczące likwidacji 

Polskiej Akademii Nauk 

 

W ministerstwie nie trwają żadne prace dotyczące likwidacji 

Polskiej Akademii Nauk – powiedział portalowi tvp.info 

minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej 

portal OKO.press podał, że Polską Akademię Nauk miałby 

zastąpić Narodowy Program Kopernikański, a zmianę taką 

krytycznie ocenia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja


https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8135444,cz

arnek-nie-trwaja-zadne-prace-dotyczace-likwidacji-polskiej-

akademii-nauk.html 

 

 

Studia w Wielkiej Brytanii drastycznie podrożeją 

 

W Wielkiej Brytanii studiuje ponad 8 tys. Polaków. Po 

brexicie mało kogo będzie stać na studia na Wyspach. Brak 

dostępu do brytyjskiej edukacji to także duże wyzwanie dla 

naszego kraju. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8135319,st

udia-w-wielkiej-brytanii-koszty-brexit.html 

 

 

Posłowie Lewicy chcą konsultacji ws. Narodowego 

Programu Kopernikańskiego 

 

Posłowie Lewicy chcą konsultacji ws. przygotowywanego 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowego Programu 

Kopernikańskiego. "Nie może być tak, że środowiska 

naukowe nie są zapraszane do procesu tworzenia prawa, które 

bezpośrednio ich dotyczy" - mówiła posłanka Agnieszka 

Dziemianowicz-Bąk. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8135555,le

wica-konsultacje-narodowy-program-kopernikanski.html 

 



Koronawirus w akademikach. Rośnie liczba zakażeń 

 

Od początku marca rosła liczba zakażonych studentów i 

doktorantów mieszkających w akademikach – wynika z 

monitoringu prowadzonego przez zespół Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Najwięcej 

zakażeń stwierdzono w woj. kujawsko-pomorskim, 

mazowieckim i w pomorskim. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8135579,lic

zba-zakazen-koronawirusem-w-akademikach.html 

 

08.04.2021 r. 

 

PAN zostanie zreformowana, nie zlikwidowana 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad modernizacją 

Polskiej Akademii Nauk. W planach ma także powołanie 

Akademii Kopernikańskiej - mówi prof. Włodzimierz 

Bernacki. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8136076,pa

n-reforma-likwidacja-akademia-kopernikanska.html 

 

Sąd ma wyjaśnić, jak liczyć okres pobierania stypendium 

 



Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił do ponownego 

rozpatrzenia sprawę, w której sąd I instancji nie określił, jaki 

jest prawidłowy sposób obliczania okresu, w którym 

studentom przysługuje prawo do wsparcia finansowego. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8136303,sa

d-ma-wyjasnic-jak-liczyc-okres-pobierania-stypendium.html 

 

09.04.2021 r. 

 

Murdzek: Obecność PAN będzie uwzględniona w 

Krajowym Planie Odbudowy 

 

Polska Akademii Nauk (PAN) na pewno będzie obecna w 

Krajowym Planie Odbudowy na etapie jego uszczegóławiania 

- zapewnił w piątek w Sejmie wiceminister edukacji i nauki 

Wojciech Murdzek. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8137269,w

ojciech-murdzek-pan-krajowy-plan-odbudowy.html 

 

15.04.2021 r. 

 

W szkołach wyższych bez zmian. Wciąż rządzi kasta 

 



Młodzi badacze skarżą się na trudności związane z 

uzyskaniem stopni naukowych. Twierdzą, że starsi koledzy 

celowo utrudniają im awans. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8142927,sz

kolnictwo-wyzsze-trudnosci-z-uzyskaniem-stopnia-

naukowego-doktoranci.html 

 

17.04.2021 r. 

 

Uczelnie: Nadal za wcześnie, aby wskazać, jak będą 

prowadzone zajęcia od nowego roku akademickiego 

 

Jest jeszcze za wcześnie, żeby wskazać, w jakim trybie 

prowadzone będą zajęcia w kolejnym roku akademickim. 

Decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od wytycznych 

ministerialnych, postępu szczepień i sytuacji 

epidemiologicznej – wskazują polskie uczelnie, w tym 

Uniwersytet Warszawski. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8144110,uc

zelnie-nadal-za-wczesnie-aby-wskazac-jak-beda-prowadzone-

zajecia-od-nowego-roku-akademickiego.html 

 

20.04.2021 r. 

Nowy ład w nauce i nowe struktury. Co dalej z 

Narodowym Programem Kopernikańskim? 



 

Czy posiedzenie sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa 

wyższego rozwieje wątpliwości wobec Narodowego Programu 

Kopernikańskiego? 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8145259,na

rodowy-program-kopernikanski-nowy-lad-w-nauce.html 

 

21.04.2021 r. 

 

Studenci wrócą na uczelnie? "Mamy kilka scenariuszy" 

 

Powrót do nauki stacjonarnej na uczelniach będzie 

uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i 

postanowień rządu, ale jako Ministerstwo Edukacji i Nauki 

mamy przygotowanych kilka scenariuszy – poinformowała 

PAP rzecznik resortu Anna Ostrowska. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8146600,stu

denci-wroca-na-uczelnie-mamy-kilka-scenariuszy.html 

 

Czarnek: Musimy wyswobodzić konserwatystów na 

uczelniach 

 

Pakiet wolnościowy jest już procedowany przez Radę 

Ministrów, mam nadzieję, że w tym miesiącu zostanie 

przyjęty i trafi do Sejmu – powiedział minister edukacji i 



nauki Przemysław Czarnek. "Musimy wyswobodzić 

konserwatystów na uczelniach" – podkreślił w wywiadzie dla 

"Gazety Polskiej". 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8146650,cz

arnek-musimy-wyswobodzic-konserwatystow-na-

uczelniach.html 

 

22.04.2021 r. 

 

Łaskawe ministerstwo. Szkoły wyższe pozostają bezkarne, 

choć nie są wzorowe 

 

Do tej pory resort nauki nie ukarał żadnej uczelni za łamanie 

prawa. Nie oznacza to jednak, że do ich działania nie ma 

zastrzeżeń. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8147498,mi

nisterstwo-uczelnie-szkoly-wyzsze-brak-kar-za-lamanie-

prawa.html 

 

Rzecznik praw studentów musi mieć większe prawa 

[WYWIAD] 

 

Na każdej uczelni powinien działać rzecznik, który zajmie się 

pomocą prawną dla studentów. Obecnie do jednego wpływają 

tysiące spraw - mówi w rozmowie z DGP Mateusz Kuliński, 



rzecznik praw studenta, Parlament Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8147501,rz

ecznik-praw-studentow-kulinski-uczelnie.html 

 

23.04.2021 r. 

 

Bernacki: MEiN nie prowadzi prac nad projektem o 

nazwie Narodowy Program Kopernikański 

 

W MEiN nie są prowadzone prace nad projektem, który 

nazywa się Narodowy Program Kopernikański - zapewnił w 

piątek w czasie posiedzenia podkomisji sejmowej wiceszef 

resortu edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Dodał, że 

potrzebna jest reforma PAN. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8148623,be

rnacki-mein-nie-prowadzi-prac-nad-projektem-o-nazwie-

narodowy-program-kopernikanski.html 

 

26.04.2021 r. 

Znikający program kopernikański. Czy NPK ma szansę 

powstać? 

To materiały robocze, krytyka jest nieuzasadniona – mówi 

resort edukacji i nauki. – Nie damy się zaskoczyć poselskim 

projektem ustawy o NPK – odpowiada opozycja. 



https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8149369,zn

ikajacy-program-kopernikanski-czy-npk-ma-szanse-

powstac.html 

 

Koniec dowolności przy przyznawaniu stypendiów 

 

Uczelnie nie będą decydować o progu dochodowym 

uprawniającym do świadczeń. Będzie obowiązywała jedna 

kwota. Więcej studentów dostanie pomoc socjalną. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8149571,pr

zyznawanie-stypendiow-progi-dochodowe.html 

 

27.04.2021 r. 

 

Studenci na łasce uczelni w sprawie czesnego 

 

Wielu studiujących ma problem z opłacaniem czesnego, bo 

część z nich przez pandemię straciła pracę. Posłowie apelują o 

pomoc dla takich osób. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8150111,stu

denci-na-lasce-uczelni-w-sprawie-czesnego.html 

 

 



28.04.2021 r. 

 

Porzuceni naukowcy. Nawet tysiące bez doktoratów 

 

Doktoranci obawiają się, że przyszłoroczna ocena uczelni 

spowoduje, iż niektóre stracą uprawnienia do ich kształcenia. 

Apelują o zmianę prawa. Resort obiecuje, że zadba o ich 

interesy, gdy pojawi się problem. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8151021,stu

dia-doktoranckie-ewaluacja-uprawnienia-do-ksztalcenia.html 

 

29.04.2021 r. 

Rektorzy liczą na większe wsparcie ze strony rządu 

Uczelnie niepubliczne wyciągają ręce do budżetu państwa. 

Wraca pomysł bonu edukacyjnego. Topnieje liczba uczelni 

niepublicznych. Tylko w ciągu kilku lat ubyło ich 47. Teraz 

jest zaledwie 225. Mimo spadkowego trendu rośnie liczba 

studentów, którzy podejmują kształcenie w prywatnych 

szkołach wyższych. W tym samym okresie (patrz infografika) 

liczba osób, które na nich studiują, wzrosła z 281,5 tys. do 

346,8 tys. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa 

Edukacji i Nauki. Studenci prywatnych szkół sami muszą 

jednak płacić za naukę. Rektorzy postulują o zmiany w tym 

zakresie, argumentując, że mogą pochwalić się coraz wyższą 

jakością nauczania. 



https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8152827,uc

zelnie-niepubliczne-rektorzy-budzet-panstwa-bon-

edukacyjny.html 

 


