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04.05.2021 r. 

Czarnek: Polska Akademia Nauk wymaga zreformowania 

Myślę, że w perspektywie kilkunastu tygodni będziemy mieli 
gotowe wstępne przepisy projektu reformy Polskiej Akademii 
Nauk – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8155459,czar
nek-polska-akademia-nauk-reforma.html 
 
 
05.05.2021 r. 

Najpierw pilotaż, potem decyzja w sprawie oceny szkół dla 
doktorantów 

Ocena szkół doktorskich powinna uwzględniać także to, jak młodzi 
badacze poradzili sobie na rynku pracy po uzyskaniu doktoratu i 
czy nadal są aktywni naukowo – proponują akademicy. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8156007,najpi
erw-pilotaz-potem-decyzja-w-sprawie-oceny-szkol-dla-
doktorantow.html 

 

 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8155459,czarnek-polska-akademia-nauk-reforma.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8155459,czarnek-polska-akademia-nauk-reforma.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8156007,najpierw-pilotaz-potem-decyzja-w-sprawie-oceny-szkol-dla-doktorantow.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8156007,najpierw-pilotaz-potem-decyzja-w-sprawie-oceny-szkol-dla-doktorantow.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8156007,najpierw-pilotaz-potem-decyzja-w-sprawie-oceny-szkol-dla-doktorantow.html


 

06.05.2021 r. 

Wysyp nowych kierunków studiów, ale o indeks i tak może być 
niełatwo 

Branding miast i regionów, hydrobiologia, chemia jądrowa i 
radiofarmaceutyki, język ukraiński w biznesie i turystyce, 
zarządzanie polityką społeczną – to tylko część nowości, które w 
tym roku znajdą się w ofercie uczelni. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8156728,now
e-kierunki-2021-studia.html 

 

 

Wyrażanie przekonań nie będzie stanowiło przewinienia 
dyscyplinarnego. Jest projekt MEiN 

MEiN skierowało do opiniowania projekt nowelizacji ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewiduje on m.in., że 
nauczyciel akademicki nie będzie mógł być ukarany za wyrażanie 
przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8157489,wyra
zanie-przekonan-nie-bedzie-stanowilo-przewinienia-
dyscyplinarnego-jest-projekt-mein.html 

 

 

10.05.2021 r. 
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Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią z Polski [RANKING] 

Uniwersytet Jagielloński (UJ) zajął najwyższe miejsce spośród 
polskich uczelni w międzynarodowym rankingu Round University 
Ranking (RUR). Pierwsze na liście znalazły się uczelnie 
amerykańskie, zwyciężył Uniwersytet Harvarda. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8159094,uniw
ersytet-jagiellonski-najlepsza-uczelnia-z-polski-ranking.html 

 

 

13.05.2021 r. 

Maturzystów czeka w tym roku zażarta walka o indeksy 

Od lat topnieje liczba darmowych miejsc na studiach, w tym roku 
będzie podobnie. Kandydaci zostaną skazani na płatną naukę. A to 
wydatek od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8161229,liczb
a-miejsc-na-studiach-2021.html 

 

 

17.05.2021 r. 

Erasmus+ z podwojonym budżetem 
Wśród priorytetów włączenie społeczne, środowisko i adaptacja do cyfryzacji. Będą pieniądze na 

edukację dorosłych. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8165563,erasmus-z-podwojonym-budzetem.html 
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18.05.2021 r. 

Zdanie studenta na niepublicznej uczelni jest mniej istotne. Ale 
może się to zmienić 

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie wyklucza, że w senatach także 
prywatnych szkół wyższych obowiązkowo będą zasiadać 
przedstawiciele studentów i doktorantów. Jednak dopiero w 
przyszłości. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8165844,stud
enci-uczelnie-niepubliczne-senat-uczelni.html 

 

 

21.05.2021 r. 

Lepsze studia tradycyjne czy online 

Czy nauczanie online jest tej samej jakości co tradycyjne? 
Odpowiedzi szuka Magdalena Smyk, ekonomistka GRAPE. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8170003,studi
a-online-zalety-badania-grape.html 

 

KRASP o "pakiecie wolnościowym": Wolność wypowiedzi musi 
łączyć się z odpowiedzialnością 

Wolność wypowiedzi pracowników uczelni musi łączyć się z 
odpowiedzialnością naukowca i przestrzeganiem kryteriów 
naukowości w pracy badawczej oraz dydaktycznej - napisała 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w stanowisku 
na temat tzw. pakietu wolnościowego, który oceniła negatywnie. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8170173,kras
p-pakiet-wolnosciowy-odpowiedzialnosc-uczelnie-wyzsze.html 

 

 

25.05.2021 r. 

Przyborowski: Nie obawiam się partyjnej agitacji [WYWIAD] 

Gdyby podobną ofertę złożyły inne ugrupowania, też bym nie 
odmówił – mówi prof. Jerzy Przyborowski. I tłumaczy, dlaczego 
zgodził się, by kampus uczelni stał się miejscem organizacji 
„Campusu Polska Przyszłości” Rafała Trzaskowskiego. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8171955,jerzy
-przyborowski-rektor-nie-obawiam-sie-partyjnej-agitacji.html 
 
 
26.05.2021 r. 

Mętny Ład. Uczelnie wyższe zepchnięte na margines 

Naukowcy są zawiedzeni tym, co PiS przygotował dla nich w 
Polskim Ładzie. Czują się potraktowani po macoszemu, a niektóre 
pomysły wręcz budzą ich obawy. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8172919,pols
ki-lad-szkolnictwo-wyzsze.html 
 
 
27.05.2021 r. 

Plany resortu nauki nie podobają się akademikom 

Rektorzy i związkowcy ponownie apelują do Ministra Przemysława 
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Czarnka o wycofanie się z pakietu wolności akademickiej. 
Negatywnie opiniują też pomysł utworzenia akademii 
praktycznych. 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8174169,paki
et-wolnosci-akademickiej-stanowisko-krasp.html 
 
 

Od października studenci wrócą na uczelnie? Czarnek komentuje 

Studenci wrócą do nauki stacjonarnej na uczelniach od 1 
października, jeśli warunki pandemiczne nie zmienią się na gorsze 
– powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław 
Czarnek. Dodał, że zachęca do przeprowadzana sesji 
egzaminacyjnych w trybie stacjonarnym tam, gdzie jest to 
możliwe. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8175113,koro
nawirus-powrot-studentow-na-uczelnie-czarnek.html 
 
 
28.05.2021 r. 

Największe uniwersytety wracają do nauki stacjonarnej w roku 
akademickim 2021/2022 

Do wznowienia nauki w trybie stacjonarnym w roku akademickim 
2021/2022 przygotowują się największe uniwersytety w Polsce: 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet 
Wrocławski. Ich rzecznicy przekazali PAP, że wykłady z dużą liczbą 
uczestników mogą jednak odbywać się hybrydowo. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8175391,uniw
ersytety-powrot-nauka-stacjonarna.html 
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29.05.2021 r. 

Łatwiej porozmawiać z dziekanem lub odebrać legitymację. 
Część cyfrowych rozwiązań z czasów pandemii pozostanie na 
uczelniach 

Część cyfrowych rozwiązań, które wdrożono w związku z COVID-
19, usprawniających pracę uczelnianej administracji, m.in. w 
dziekanatach, ma szansę pozostać również w okresie po pandemii 
– powiedziała PAP prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów dr 
hab. Katarzyna Górak-Sosnowska. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8176876,cyfry
zacja-uczelnie-aplikacje-obrona-pracy-legitymacje.html 

 

 

31.05.2021 r. 

RPO o pakiecie wolnościowym: Rozwiązania zbędne i szkodliwe 
m.in. dla badań naukowych 

Pakiet wolnościowy proponuje rozwiązania nie tylko zbędne dla 
wolności twórczości artystycznej i badań naukowych, ale 
szkodliwe dla pełnej realizacji tych wolności i godzące w 
autonomię uczelni wyższych – ocenił RPO Adam Bodnar projekt 
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8177724,rpo-
pakiet-wolnosciowy-badania-naukowe.html 
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