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01.06.2021 r. 
 

Sąd oceni, czy prezydent za długo zwleka z nadaniem profesury 

 
Naukowcy, którzy latami czekają na decyzję w sprawie nadania 
tytułu profesorskiego, mają prawo do kontroli sądowo-
administracyjnej przewlekłości w rozpatrywaniu wniosku przez 
Prezydenta RP. Tak wynika z postanowienia NSA. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8178473,sad-
oceni-czy-prezydent-za-dlugo-zwleka-z-nadaniem-profesury.html 
 
 

Praktyki studenckie tylko dla zaszczepionych? RPO interweniuje 

 
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. decyzji Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie o praktykach studenckich tylko dla 
zaszczepionych, a zwłaszcza ws. decyzji uczelni o gromadzeniu 
danych studentów i pracowników dotyczących faktu zaszczepienia 
się. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8179015,prak
tyki-studenckie-na-agh-tylko-dla-zaszczepionych-rpo-
interweniuje.html 
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07.06.2021 r. 
 

Pieniądze z NCBR dla uczelni: 60 mln zł na dostosowanie 
studiów dla osób niepełnosprawnych 

 

Uczelnie zainteresowane pieniędzmi na likwidację barier dla osób 
z niepełnosprawnościami mogą już składać wnioski do 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wnioskować 
mogą zarówno placówki publiczne, jak i prywatne. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8182198,konk
urs-uczelnia-dostepna-ncbr-studia-niepelnosprawni.html 

 

 

08.06.2021 r. 

 

Trzykrotnie wzrosła liczba studentów korzystających z zapomóg. 
Rząd szykuje reformę systemu przyznawania pomocy 

 

Rząd chce, żeby biedni studenci nie musieli pracować, aby się 
utrzymać na studiach. Planuje skierować dla nich dodatkową 
pomoc. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8185062,szkol
nictwo-wyzsze-zapomogi-reforma-mein.html 

 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8182198,konkurs-uczelnia-dostepna-ncbr-studia-niepelnosprawni.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8182198,konkurs-uczelnia-dostepna-ncbr-studia-niepelnosprawni.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8185062,szkolnictwo-wyzsze-zapomogi-reforma-mein.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8185062,szkolnictwo-wyzsze-zapomogi-reforma-mein.html


 

Kuźnia kadr dla skarbówki. Kościński i Czarnek chcą powołać 
nową uczelnię 

 

W roku akademickim 2022/2023 ma ruszyć uczelnia kształcąca 
kadry resortu finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8185429,ucze
lnia-krajowa-szkola-skarbowosci-koscinski-czarnek.html 

 

 

10.06.2021 r. 

 

Punktoza na uczelniach pochłania miliony. Niektóre czasopisma 
publikują byle co, byle zarobić 

 

Nawet 170 mln zł rocznie kosztuje publikowanie prac naukowych 
– szacuje resort edukacji. Niektóre czasopisma produkują po 
kilkanaście tomów miesięcznie. Publikują byle co. Głównie po to, 
aby zarobić. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8186994,czas
opisma-naukowe-koszty-utrzymania.html 

 

Czy uczelnia może zmusić studenta do szczepienia [WYWIAD] 

 

Rektorzy oczekują klarownej instrukcji od ministerstwa nauki, 
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jakie działania może podjąć uczelnia, gdy student nie chce się 
zaszczepić - uważa prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, członek prezydium Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8187026,szcz
epienia-covid-19-uczelnie-studenci.html 
 
 
15.06.2021 r. 
 

Starcie Czarnka z rządem. O nazwy uczelni i prestiż 

 

Posłowie oraz resorty obrony i zdrowia mają zastrzeżenia do 
pomysłu Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby powołać akademie 
praktyczne. Mimo oporu nie zamierza ono jednak się z niego 
wycofać. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8191015,zastr
zezenia-do-pomyslu-mein-aby-powolac-akademie-
praktyczne.html 
 
 
17.06.2021 r. 
 

Zbyt bogaci naukowcy? Rząd chce pozbawić stypendiów tych, 
którzy będą zarabiać za dużo 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje wprowadzić limit na 
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świadczenia dla doktorantów. Ci, którzy będą zarabiać zbyt dużo 
przy projektach badawczych, nie dostaną stypendium. Tak wynika 
z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, nad którym pracuje już Rada Ministrów. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8192475,limit
-na-swiadczenia-dla-doktorantow-stypendia.html 

 

 

Rząd szerzej uchyli drzwi do kształcenia pedagogów 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki poluzuje wymogi dla uczelni 
prowadzących studia nauczycielskie bardziej, niż pierwotnie 
zamierzało. Zapowiada też gruntowną analizę całego systemu – 
tak wynika z rządowej korespondencji, do której dotarł DGP. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8192691,ucze
lnie-szkolenie-pedagogow-wymogi-studia-nauczycielskie.html 

 

 

Czarnek chce wyjaśnień UJ w sprawie ankiety dotyczącej 
równego traktowania 

 

Kieruję pismo do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie z prośbą o pilne wyjaśnienie tej sprawy – poinformował 
w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, 
odnosząc się do ankiety przygotowanej przez działającą na rzecz 
równego traktowania jednostkę uczelni. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8193072,czar
nek-chce-wyjasnien-uj-w-sprawie-ankiety-dotyczacej-rownego-
traktowania.html 

 

 

18.06.2021 r. 

 

Resort edukacji i nauki odniósł się do uwag do pakietu wolności 
akademickiej 

 

Resort edukacji i nauki odniósł się do uwag do pakietu wolności 
akademickiejMinisterstwo edukacji i nauki odniosło się do uwag 

do pakietu wolności akademickiej, zgłoszonych w ramach 

konsultacji publicznych i opiniowania. W ocenie projektodawcy 

dzięki zaproponowanym regulacjom możliwe będzie m.in. 

wzmocnienia gwarancji wolności nauczania i debaty 

akademickiej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8193347,mei
n-pakiet-wolnosci-akademickiej.html 

 

 

21.06.2021 r. 

 

Spór o pakiet wolności akademickiej. Gowin murem za 
uczelniami 
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Niebezpieczny, blankietowy, niepotrzebny – tak Jarosław Gowin, 
poprzedni minister nauki, a obecnie szef resortu rozwoju, pracy i 
technologii, ocenił pakiet wolności akademickiej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8194327,paki
et-wolnosci-akademickiej-gowin.html 

22.06.2021 r. 

 

Rząd przyjął projekt noweli dot. uczelni zawodowych 

 

Umożliwienie uczelni posiadającej status uczelni zawodowej i 
spełniającej określone warunki używania w swojej nazwie 
wyrazów "akademia praktyczna" - przewiduje m.in. projekt 
noweli, który we wtorek przyjęła rada ministrów. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8195553,rzad
-uczelnie-zawodowe.html 

 

 

23.06.2021 r. 

 

Miano akademii także dla uczelni zawodowych 

 

Mimo nieprzychylnych głosów m.in. części środowiska 
akademickiego, rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nim uczelnie 
zawodowe (publiczne i niepubliczne) będą mogły przekształcić się 
w nowy typ szkół – akademie praktyczne. Zdaniem Ministerstwa 
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Edukacji i Nauki, które jest autorem projektu, wzmocni to ich 
pozycję na rynku edukacyjnym i przyczyni się do pozytywnego 
odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196307,mia
no-akademii-takze-dla-uczelni-zawodowych.html 

 

5390 zł miesięcznie przez trzy lata. Wsparcie dla 217 najlepszych 
młodych naukowców 

 

217 najlepszych z najlepszych polskich naukowców otrzyma 
łącznie 42 mln zł – powiedział w środę minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek w czasie uroczystości wręczenia stypendiów 
wybitnym młodym naukowcom. Będą oni otrzymywać 
miesięcznie przez trzy lata 5390 zł. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196575,styp
endia-wsparcie-mlodych-naukowcow-czarnek-5390-zl-
miesiecznie.html 

 

 

30.06.2021 r. 

 

„Research in Poland” – w kierunku umiędzynarodowienia 
polskiej nauki [DEBATA] 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA już w krótce 
uruchomi nowe narzędzie dedykowane naukowcom zagranicznym 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196307,miano-akademii-takze-dla-uczelni-zawodowych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196307,miano-akademii-takze-dla-uczelni-zawodowych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196575,stypendia-wsparcie-mlodych-naukowcow-czarnek-5390-zl-miesiecznie.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196575,stypendia-wsparcie-mlodych-naukowcow-czarnek-5390-zl-miesiecznie.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8196575,stypendia-wsparcie-mlodych-naukowcow-czarnek-5390-zl-miesiecznie.html


a służące umiędzynarodowieniu polskiej nauki i szkolnictwa 
wyższego z perspektywy szerokiego grona odbiorców. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8201254,rese
arch-in-poland-w-kierunku-umiedzynarodowienia-polskiej-
nauki.html 

 

 

Czarnek: W krajach Trójmorza jest większa wolność nauki niż na 
Zachodzie 

 

W krajach Trójmorza jest większa wolność nauki i poszukiwania 
prawdy niż na zachodzie Europy – mówił w środę w Lublinie 
minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że 
Trójmorze chce być wzmocnieniem dla Unii Europejskiej, a nie jej 
alternatywą. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8201340,czar
nek-w-krajach-trojmorza-jest-wieksza-wolnosc-nauki-niz-na-
zachodzie.html 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8201254,research-in-poland-w-kierunku-umiedzynarodowienia-polskiej-nauki.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8201254,research-in-poland-w-kierunku-umiedzynarodowienia-polskiej-nauki.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8201254,research-in-poland-w-kierunku-umiedzynarodowienia-polskiej-nauki.html

