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02.07.2021 r. 
 

Bernacki: W czasie pandemii upowszechniły się na uczelniach 
narzędzia komunikacji na odległość 

 
Pozytywnym efektem pandemii jest upowszechnienie się narzędzi 
komunikacji na odległość wykorzystywanych na potrzeby 
dydaktyki akademickiej. Resort będzie wspierał takie rozwiązania 
również po pandemii - powiedział PAP wiceminister edukacji i 
nauki Włodzimierz Bernacki. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8202306,bern
acki-pandemia-uczelnie-narzedzia-do-komunikacji-na-
odleglosc.html 
 
 
07.07.2021 r. 
 

Internetowa sesja pod nadzorem 

 
Oświadczenia o samodzielności przy pisaniu pracy, wgląd na 
pulpit studenta, nagrywanie egzaminu lub obserwowanie go przez 
dodatkowe osoby – to niektóre pomysły, jak zapobiec ściąganiu na 
zdalnych zaliczeniach. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8204772,sesja
-uniwersytet-sciaganie-nagrywanie-egzaminu.html 
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Sejmowe poparcie dla pakietu wolności akademickiej niepewne 

 
Mimo sprzeciwu części środowiska akademickiego, a nawet 
krytycznej opinii wicepremiera Jarosława Gowina, byłego ministra 
nauki, rząd przyjął wczoraj pakiet wolności akademickiej. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8204764,paki
et-wolnosci-akademickiej-szkolnictwo-wyzsze.html 
 
 
08.07.2021 r. 
 

Sejmowy spór o nazwy szkół wyższych 

 
Akademie praktyczne jednak nie powstaną. Będą akademie nauk 
stosowanych – to jedna ze zmian, którą zaproponowali posłowie 
do projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. Nowela zakłada, że uczelnie zawodowe, które nie skupiają 
się na działalności naukowej, ale kształcą na potrzeby rynku pracy, 
będą mogły podnieść prestiż przez zmianę nazwy. Rząd 
proponował, aby mogły legitymować się nazwą „akademia 
praktyczna”. Posłowie zaproponowali jednak inną – akademia 
nauk stosowanych. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8205443,sejm
owy-spor-o-nazwy-szkol-wyzszych.html 
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14.07.2021 r. 
 

Posłowie kwestionują opłaty za rekrutację na studia 

 

Studenci oraz posłowie uważają, że ceny za przeprowadzenie 
naboru na studia wymagają weryfikacji. Domagają się zmiany 
prawa. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8208919,posl
owie-kwestionuja-oplaty-za-rekrutacje-na-studia.html 
 
 
15.07.2021 r. 
 

Minister zmienia zasady gry w jej trakcie 

 
Komisja Ewaluacji Nauki jedynie zarekomenduje kryteria, które 
trzeba będzie wziąć pod uwagę, przyznając kategorię uczelni. 
Ostatecznie jednak określać je i zatwierdzać ma minister – wynika 
z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w 
sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8209879,mini
ster-zmienia-zasady-gry-w-jej-trakcie.html 
 
 
16.07.2021 r. 
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Polska zaprasza naukowców 

 
 
W jaki sposób przyciągać naukowe talenty z zagranicy – 
zastanawiali się uczestnicy debaty „Research in Poland – w 
kierunku umiędzynarodowienia polskiej nauki” zorganizowanej 
przez Dziennik Gazetę Prawną i Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej (NAWA). 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8210108,pols
ka-zaprasza-naukowcow.html 
 
 
18.07.2021 r. 
 

Wiceszef MEiN: Chcemy, aby doktoranci mogli ukończyć studia 
na uniwersytetach, które utracą uprawnienia do prowadzenia 
szkół doktorskich 

 
Na jesieni planujemy nowelizację przepisów, tak, aby doktoranci 
studiujący w szkołach doktorskich na uniwersytetach, które utracą 
uprawnienie do ich prowadzenia, mieli możliwość ukończenia tam 
studiów i obrony pracy doktorskiej - przekazał PAP wiceszef MEiN 
Włodzimierz Bernacki. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8210818,dokt
oranci-studia-na-uniwersytetach.html 
 
 
20.07.2021 r. 
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Rektorzy chcieliby sprawdzić, którzy studenci i pracownicy są 
zaszczepieni 

 
Rektorzy wnioskują o nowe przepisy pozwalające na weryfikację, 
którzy studenci i pracownicy są zaszczepieni. Rząd zwleka z 
przyszykowaniem takich regulacji. 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8211883,studi
a-rok-akademicki-szczepienia-studentow.html 
 
 
21.07.2021 r. 
 

Ofensywa studentów ze Wschodu. Jak UAM znalazł sposób na 
poprawę pozycji w międzynarodowych rankingach 

 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł sposób 
na poprawę pozycji w międzynarodowych rankingach. 
Obcokrajowców, których obecność jest premiowana, nie 
obejmują limity przyjęć. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8212694,uam
-ukraincy-studenci-pierwszego-roku-rankingi-
miedzynarodowe.html 
 
 

Nowy rok akademicki stacjonarnie? Rzecznik MEiN: Kształcenie 
doktorantów możliwe na uczelniach 

 

Zakładamy, że od nowego roku akademickiego kształcenie w 
szkołach doktorskich rozpocznie się w zwykłym trybie; będzie to 
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uzależnione od sytuacji epidemicznej - przekazała PAP rzecznik 
MEiN Anna Ostrowska. Podkreśliła, że resort nie podejmuje prac 
w kierunku zmian w organizacji kształcenia doktorantów. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8212849,rzec
znik-mein-nowy-rok-akademicki-ksztaltowanie-doktorantow-na-
uczelni-koronawirus.html 
 
 
22.07.2021 r. 
 

Samborski: Nowa akademia będzie kuźnią partyjnych kadr 
[WYWIAD] 

 
Status akademii można osiągnąć w drodze naturalnego rozwoju, 
ewolucji, a nie wyłomu w prawie i rewolucji. To jest zamach na 
autonomię uczelni - mówi w rozmowie z DGP Prof. Andrzej 
Samborski, rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica 
w Zamościu. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8213959,akad
emia-zamojska-samborski-uczelnia-zawodowa.html 
 
 
23.07.2021 r. 
 

Studenci w Polsce. Czarnek: W ciągu 10 lat ich liczba zmniejszyła 
się z 2 mln do 1,1 mln 

 
W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się 
z 2 mln do 1,1 mln - powiedział w piątek minister edukacji i nauki 
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Przemysław Czarnek. Umiędzynarodowienie na uczelniach w 
Polsce jest wartością, ale nie można przesadzić; na razie przesady 
nie widzę – dodał. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8214567,stud
enci-w-polsce-edukacja-uczelnie-czarnek.html 
 
 
 
 
 
26.07.2021 r. 
 

Szapiro: Nie nauka polska, tylko nauka w Polsce [WYWIAD] 

 
Dziwi mnie zaskoczenie szczególnie dużą liczbą chętnych do 
studiowania ze wschodnich krajów ościennych. Tak jak polska 
nauka jest dla Polski, bo jest finansowana przez Polaków, tak 
polskie uczelnie są dla polskich studentów – mówił w Polskim 
Radiu minister edukacji Przemysław Czarnek, odnosząc się do 
dyskusji wokół miejsc zajmowanych przez kandydatów z zagranicy, 
m.in. na UAM w Poznaniu - uważa prof. Tomasz Szapiro. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8215230,czar
nek-uam-dla-polakow-nauka-w-polsce.html 
 
 

To nie koniec batalii o nazwy uczelni. Akademicy boją się 
samowoli ministra 

 
Rządowi eksperci rozważają kolejne zmiany w zasadach 
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przydzielania nazw uczelniom. Środowisko akademickie obawia 
się samowoli ministra edukacji. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8215382,przy
dzielanie-nazw-uczelniom-mein-kryteria-politechnika-
uniwersytet.html 
 
 
 
 
 
 
28.07.2021 r. 
 

Tylko zmiana prawa pozwoli na wprowadzenie stref wolnych od 
COVID-19 na uczelniach 

 
Szkoły wyższe nie mogą wprowadzać samodzielnie ograniczeń w 
dostępnie do akademików czy zajęć stacjonarnych tylko dla 
studentów zaszczepionych. Musiałoby się zmienić prawo - ocenia 
Przemysław Urbański radca prawny. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8216583,stref
y-wolne-od-covid-19-na-uczelniach.html 
 
 
29.07.2021 r. 
 

Nie ma zgody co do kształtu reformy stypendiów studenckich 

 
Rządowi eksperci pracują nad dwoma projektami zmian w 
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zasadach przyznawania wsparcia na studiach. Jeden ma 
wprowadzić nowe regulacje już od 1 października br., a drugi – 
bardziej radykalny – dopiero za dwa lata. W kontrze powstaje też 
propozycja środowiska akademickiego. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8217535,szkol
nictwo-wyzsze-reformy-stypendiow-studenckich.html 
 
 

Rewolucja w przyznawaniu wsparcia na studiach niepotrzebna 
[WYWIAD] 

 
Propozycje, nad którymi obecnie pracują rządowi eksperci, nie 
rozwiążą wielu problemów i tylko pogłębią chaos. Dlatego 
przygotujemy własny projekt założeń ustawy o stypendiach - 
mówi w rozmowie z DGP Jacek Pakuła, prawnik, pomysłodawca 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pomoc 
materialna dla studentów i doktorantów”. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8217578,paku
la-stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-projekt-ustawy-
pomoc-materialna.html 
 
 
05.08.2021 r. 
 

Naukowcy krytycznie o projekcie rozporządzenia dot. ewaluacji 
jakości działalności naukowej 

 
Wprowadzanie zmian w rozporządzeniu dot. ewaluacji jakości 
działalności naukowej 5 miesięcy przed końcem okresu 
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sprawozdawczego za lata 2017-2021 jest działaniem 
niedopuszczalnym - wskazuje część naukowców, opiniujących 
projekt noweli. Według nich przepisy ingerują w proces ewaluacji, 
uzgodniony ze środowiskiem. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8221562,nauk
owcy-ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-
rozporzadzenie.html 
 
 
06.08.2021 r. 
 

Akademiki tylko dla zaszczepionych? Uczelnie wyższe 
przygotowują się do nowego roku i czwartej fali 

 
Uczelnie wyższe mają jeszcze dwa miesiące na przygotowanie się 
do powrotu studentów na uczelnie. Większość nie planuje 
wprowadzania ograniczeń dla niezaszczepionych studentów, ale 
są wyjątki. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8221815,akad
emiki-tylko-dla-zaszczepionych-uczelnie-wyzsze-przygotowuja-sie-
do-nowego-roku-i-czwartej-fali.html 
 
 
10.08.2021 r. 
 

Studenci wracają na uczelnie. Przynajmniej na razie 

 
Resort edukacji i nauki chce znieść ograniczenia dotyczące 
funkcjonowania szkół wyższych, które wprowadził w związku z 
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epidemią – wynika z projektu uchylającego rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Wprowadziło ono restrykcje w funkcjonowaniu uczelni w 
minionym roku akademickim, tak aby w warunkach 
pandemicznych studenci mogli bezpiecznie kształcić się na 
studiach i w szkołach doktorskich, a naukowcy prowadzić 
działalność naukową. Zdecydowano się wówczas na ograniczenie 
zajęć stacjonarnych, złagodzono też trudności organizacyjne 
wynikające z wprowadzonych ograniczeń, np. rezygnowano z 
przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich. 
Przepisy były odpowiedzią na dużą liczbę nowych przypadków 
zakażeń koronawirusem w tamtym czasie. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8223410,stud
enci-wracaja-na-uczelnie-przynajmniej-na-razie.html 
 
13.08.2021 r. 
 

Minister chce ręcznie sterować ocenianiem szkół wyższych 

 
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek chce ręcznie 
sterować ocenianiem szkół wyższych; sam ustali, kiedy jednostka 
powinna otrzymać kategorię A, a kiedy B+ lub B - podaje piątkowa 
"Rzeczpospolita". 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8225629,czar
nek-chce-recznie-sterowac-ocenianiem-szkol-wyzszych.html 
 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8223410,studenci-wracaja-na-uczelnie-przynajmniej-na-razie.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8223410,studenci-wracaja-na-uczelnie-przynajmniej-na-razie.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8225629,czarnek-chce-recznie-sterowac-ocenianiem-szkol-wyzszych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8225629,czarnek-chce-recznie-sterowac-ocenianiem-szkol-wyzszych.html


RPO pisze do MEiN oraz KRASP ws. ograniczeń na uczelniach dla 
osób niezaszczepionych 

 
RPO Marcin Wiącek skierował pisma do MEiN oraz Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w których porusza 
problem obowiązujących na niektórych uczelniach ograniczeń dla 
osób niezaszczepionych. Decyzje te nie były skonsultowane ze 
studentami i mogą naruszać ich prawa – podkreślił. 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8225662,rpo-
mein-krasp-ograniczenia-niezaszczepieni-uczelnie.html 
 
 
16.08.2021 r. 
 

Lista Szanghajska: 10 polskich uczelni wśród 1000 najlepszych 

 
Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 10 
polskich. Najwyżej w rankingu są Uniwersytet Warszawski i 
Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w piątej setce - wynika 
z opublikowanej w połowie sierpnia Listy Szanghajskiej (ARWU). 
 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8226574,lista-
szanghajska-polskie-uczelnie-wsrod-najlepszych.html 
 
 
26.08.2021 r. 
 

Boom na studia. Uczelnie wracają do łask 

 
Rośnie liczba osób zainteresowanych nauką w szkołach wyższych. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8225662,rpo-mein-krasp-ograniczenia-niezaszczepieni-uczelnie.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8225662,rpo-mein-krasp-ograniczenia-niezaszczepieni-uczelnie.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8226574,lista-szanghajska-polskie-uczelnie-wsrod-najlepszych.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8226574,lista-szanghajska-polskie-uczelnie-wsrod-najlepszych.html


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie (UWM) odnotował 

2 tys. więcej kandydatów niż w poprzednim roku. Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) – około 

tysiąca. Uniwersytet Jagielloński (UJ) ma niemal 400 więcej 

zgłoszeń. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8232143,studia-

uczelnie-wzrost-kandydatow-edukacja.html 

 

 

29.08.2021 r. 

 

Ekspert o ewaluacji uczelni i instytutów: Mamy mechanizm 

do ich oceny, ale brakuje celu 

 

Ewaluacja uczelni i instytutów naukowych w nowej odsłonie 

rozpocznie się w styczniu 2022 r. Mamy mechanizm do ich oceny, 

ale zabrakło celu, przed którym stawiamy oceniane instytucje - 

uważa dr hab. Emanuel Kulczycki z Komisji Ewaluacji Nauki. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8233227,ewalu

acja-uczelni-i-instytutow-kulczycki-jakosc-ocena-

mechanizm.html 

 

 

31.08.2021 r. 

 

Polskie szkoły wyższe, czyli ostatni relikt PRL [OPINIA] 

 

Uczelniom daleko do sukcesów olimpijczyków. Osiem 

najlepszych plasuje się między 300. a 1000. miejscem w rankingu 

szanghajski - pisze dr hab. inż. Paweł Wawrzyński, nauczyciel 

akademicki, publicysta. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8234240,wawrz

ynski-uczelnie-wyzsze-relikt-prl-opinia.html 


