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Studia lekarskie na kredyt z opcją umorzenia 

 
Możliwość kredytowania płatnych studiów na kierunku lekarskim 

– z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej 

ochronie zdrowia – takie rozwiązanie wprowadzić ma przyjęty 

wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8235437,studia-

lekarskie-kredyt-na-studia-opcja-umorzenia.html 

 

 

Doradca od "cnót niewieścich" może zostać rektorem nowej 

akademii 

 

Jak nieoficjalnie dowiedział się DGP, dzisiaj dr hab. Paweł 

Skrzydlewski, doradca ministra nauki Przemysława Czarnka, 

spotka się z przedstawicielami zamojskiej uczelni, aby przejąć 

władzę. Zasłynął on w mediach wypowiedzią o „ugruntowaniu 

dziewcząt do cnót niewieścich”. Nowa akademia będzie kształciła 

w duchu „chrześcijańskiej tradycji narodowej”. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8235205,szkoln

ictwo-wyzsze-kierownictwo-uczelni.html 
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Stypendia rektorskie także na kolejnych studiach? 

 

Studenci, którzy ukończyli już jedne studia, powinni mieć prawo 

do otrzymywania stypendium za wyniki również na kolejnym 

fakultecie. Interpelację w sprawie takiej zmiany przepisów złożył 

do ministra edukacji jeden z posłów. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8235221,szkoln

ictwo-wyzsze-stypendia-rektorskie.html 

 

 

Czarnek: Akcja podnoszenia punktów polskim czasopismom 

naukowym 

 

Na przełomie września i października odbędzie się kolejna akcja 

podnoszenia punktów polskim czasopismom naukowych – 

zapowiedział w środę szef resortu edukacji i nauki Przemysław 

Czarnek. Szef MEiN zapewnił jednocześnie, że nie jest 

przeciwnikiem umiędzynarodowienia. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8235520,czarne

k-podnoszenie-punktow-czasopisma-naukowe.html 

 

 

02.09.2021 r. 

 

Zamrożone stypendia. Coraz mniej studentów z prawem do 

pomocy 

 

To kolejny rok, w którym nie zmieni się górny próg dochodowy 

uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego. Efekt? Spada 

liczba osób, które pobierają to wsparcie. Eksperci domagają się 

zmiany zasad przyznawania tych świadczeń. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8235746,stypen

dium-socjalne-studia-rok-akademicki-2021-2022.html 

 

 

06.09.2021 r. 

 

Koniec podróżowania bez nowego hologramu 

 

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy, którzy chcą nadal 

korzystać ze zniżek, muszą do połowy października br. przedłużyć 

ważność legitymacji. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8238196,koniec

-podrozowania-bez-nowego-hologramu.html 

 

 

Rząd sprawdzi, ile kosztuje punktoza 

 

Resort edukacji chce wiedzieć m.in., ile pieniędzy wydają 

uczelnie na publikowanie artykułów naukowych. Tak wynika z 

projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w 

sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, które jest w 

trakcie konsultacji. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8238197,mein-

punktowanie-artykulow-naukowych.html 
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09.09.2021 r. 

 

Rządowa przepychanka o oceny dla uczelni i instytutów 

 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Rolnictwa czy Obrony Narodowej 

domagają się zmiany zasad oceny placówek naukowych. Każde 

wnioskuje o takie modyfikacje, dzięki którym zyskają podległe 

mu instytuty. Tak wynika z uwag wniesionych do projektu 

nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej. Ma on doprecyzować 

zasady oceny dorobku naukowego uczelni i instytutów, której 

zostaną poddane już w przyszłym roku. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8240625,rozpor

zadzenie-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-

swws.html 

 

 

16.09.2021 r. 
 

Resort nauki sfinansuje działalność ambasadorów praw 

doktoranta [WYWIAD] 
 

Przewidujemy, że coraz więcej problemów pojawiać się będzie w 

szkołach doktorskich, choćby w związku z przeprowadzaną 

właśnie oceną śródokresową pracy doktorantów - mówi Wojciech 

Kiełbasiński, rzecznik praw doktoranta. Jakie problemy prawne 

najczęściej dotykają doktorantów? 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8246992,lokaln

y-ambasador-praw-doktoranta-wojciech-kielbasinski-rzecznik-

praw-doktoranta.html 

 

Nie każdy prorektor może wyrzucić studenta 
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Błędna parafka i zła podstawa prawna wystarczą, aby uchylić 

decyzję o skreśleniu studenta z listy – tak wynika z orzeczenia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8247229,czy-

kazdy-prorektor-moze-wyrzucic-studenta.html 

 

 

21.09.2021 r. 
 

Akademie będą powstawać jak grzyby po deszczu 
 

Niewielkie uczelnie nawet o zerowym dorobku naukowym 

niebawem będą mogły pochwalić się nową nazwą: akademia nauk 

stosowanych. Łatwiej będzie też prowadzić studia nauczycielskie. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8250341,akade

mie-szkolnictwo-wyzsze-nazwa-ulatwienia-dorobek-

naukowy.html 

 

 

Jest porozumienie FRSE i uczelni w sprawie organizacji 

EuroSkills 2027 
 

Politechnika Poznańska, krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza 

i Politechnika Śląska dołączają do grona partnerów organizacji 

zawodów EuroSkills 2027. We poniedziałek podczas XIII 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 

przedstawiciele uczelni zawarli porozumienie o współpracy z 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która pilotuje 

przygotowania. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8250976,jest-

porozumienie-frse-i-uczelni-w-sprawie-organizacji-euroskills-

2027.html 

 

 

22.09.2021 r. 
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Więcej cudzoziemców na studiach 
 

Krajowe uczelnie otwierają się szeroko na zagranicznych 

studentów, w zdecydowanej większości na chętnych z Ukrainy. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8252000,cudzo

ziemcy-studia-w-polsce-zasady-koronawirus.html 

 

 

Posłowie Lewicy zwrócili się do premiera o kontrolę na 

Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 
 

O przeprowadzenie kontroli na Uniwersytecie Pedagogicznym w 

Krakowie zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego 

posłowie Lewicy Daria Gosek-Popiołek i Maciej Gdula. Władzom 

uczelni zarzucają oni m.in. wadliwe zatrudnienie co najmniej 350 

pracowników na czas określony i utrudnianie działalności związku 

zawodowego. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8252341,poslo

wie-lewicy-zwrocili-sie-o-kontrole-na-uniwersytecie-

pedagogicznym-w-krakowie.html 

 

 

 

 

27.09.2021 r. 
 

Rządowa zmiana w kształceniu medyków bez konsultacji z 

zainteresowanymi 
 

Już w tym tygodniu Sejm ma pracować nad propozycją, zgodnie z 

którą również uczelnie zawodowe będą mogły prowadzić studia 

lekarskie. Przepisy wprowadzające taką możliwość zostały 

dopisane do projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie 
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wyższym i nauce, dotyczącej m.in. kredytów na studia medyczne. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8255678,studia-

lekarskie-uczelnie-zawodowe-prawo-o-szkolnictwie-

wyzszym.html 

 

 

30.09.2021 r. 
 

Ocena śródokresowa doktorantów: Bat nie taki straszny, jak 

się obawiali 
 

Uczelnie, które oceniają prace doktorantów, wezmą pod uwagę to, 

że w zrealizowaniu badań mogła przeszkodzć im pandemia. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8259031,ocena-

srodokresowa-doktorantow-pandemia.html 

 

 

Szkoły zawodowe dla lekarzy? To (nie) żart [OPINIA] 
 

Odkąd 21 września br. minister zdrowia Adam Niedzielski na 

Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych 

Szkół Zawodowych ogłosił, że przygotowany został „projekt o 

kształceniu lekarzy w szkołach zawodowych”, trwa ożywiona 

dyskusja nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, której projekt pod 

obrady Sejmu skierowano już 2 września br. (druk nr 1569). 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8259467,szkoly

-zawodowe-dla-lekarzy-szkolnictwo-wyzsze.html 

 

 

Czarnek: Na uczelnie trafi w tym roku dodatkowy miliard 

złotych 
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Za kilka tygodni będziemy prosić prezydenta Andrzeja Duda o 

podpis pod nowelą budżetu. Ta nowela spowoduje, że jeszcze z 

tegorocznych środków i w tym roku, do polskich uczelni, w tym 

tutaj - do SGGW, trafi dodatkowy miliard złotych - powiedział w 

czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8259602,czarne

k-uczelnie-dodatkowy-miliard-zlotych.html 

 

 

Resortu edukacji i nauki opublikował wytyczne dla uczelni w 

okresie pandemii 
 

Co do zasady, kształcenie studentów odbywać będzie się w 

murach uczelni - przewiduje Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Dlatego resort, wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, 

opracowali wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w 

okresie pandemii. Dokument opublikowano w czwartek. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8259802,mein-

wytyczne-dla-uczelni-w-okresie-pandemii.html 

 

 

Przedstawiciele MeiN:Możliwość weryfikacji zaszczepienia 

studentów mogą dać tylko zmiany ustawowe 
 

MEiN powinno zachęcać studentów do szczepień, a uczelnie mieć 

możliwość weryfikacji zaszczepienia studentów – przekonywali w 

czwartek w Sejmie posłowie opozycji. Według przedstawicieli 

resortu przywilej sprawdzenia szczepienia mogą dać tylko zmiany 

systemowe na poziomie ustawy. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8259840,mein-

szczepienie-studentow-uczelnia.html 
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