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01.10.2021 r. 
 

Czarnek: Wracamy do nauki stacjonarnej na uczelniach w 

całym kraju 

 
Wracamy na uczelniach w całym kraju do nauki stacjonarnej. Dziś 

do wszystkich uniwersytetów przekazaliśmy wytyczne i zalecenia 

opracowane przez MEiN, MZ i służby sanitarne – powiedział 

minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na piątkowej 

inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8260589,czarne

k-powrot-do-nauki-stacjonarnej.html 

 

 

Czarnek: Nie ma innej możliwości uzupełnienia braku lekarzy 

niż zwiększanie liczby studentów 

 

Nie ma innej możliwości uzupełnienia braku lekarzy niż 

zwiększenie liczby studentów – powiedział w piątek w Lublinie 

szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do koncepcji 

kształcenia lekarzy na uczelniach zawodowych i rosnących 

limitów na innych. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8260729,czarne

k-nie-ma-innej-mozliwosci-uzupelnienia-braku-lekarzy-niz-

zwiekszanie-liczby-studentow.html 
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Sejm uchwalił pakiet wolności akademickiej 

 

Wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, 

światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło 

przewinienia dyscyplinarnego – zdecydował Sejm, uchwalając w 

piątek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8260763,sejm-

uchwalil-pakiet-wolnosci-akademickiej.html 

 

 

02.10.2021 r. 

 

Czarnek: Będziemy krajem z pełną wolnością akademicką 

 

Pakiet wolności akademickiej to rzecz, która będzie nas 

charakteryzowała w Europie na skalę niespotykaną; będziemy 

krajem z pełną wolnością akademicką - powiedział minister 

edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8260820,czarne

k-bedziemy-krajem-z-pelna-wolnoscia-akademicka.html 

 

 

Czarnek: Dodatkowy miliard złotych będzie dzielony według 

algorytmu. Trafi do wszystkich uczelni 

 

Dodatkowy miliard złotych dla na naukę i szkolnictwo wyższe 

będzie dzielony według algorytmu, trafi do wszystkich uczelni - 

powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Wyraził 

nadzieję, że środki trafią do nich jeszcze w listopadzie. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8260929,czarne

k-dodatkowy-miliard-zlotych-bedzie-dzielony-wedlug-algorytmu-

trafi-do-wszystkich-uczelni.html 

 

 

04.102021 r. 

 

Pakiet wolności akademickiej już niebawem na uczelniach 

 

Nauczyciel akademicki nie będzie mógł zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażanie przekonań 

religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Jeżeli takie 

postępowanie zostałoby wszczęte, sprawa trafi do komisji przy 

ministrze nauki, która je uchyli. Tak wynika z nowelizacji ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8261997,uczeln

ia-nauczyciel-pakiet-wolnosci-akademickiej.html 

 

 

Diagnoza słuszna, leczenie złe. Tak zmiany w kształceniu 

medyków ocenia opozycja 

 

Program Felczer+ zamiast reformy służby zdrowia – tak posłowie 

opozycji ocenili rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8262001,ksztal

cenie-medykow-studia-lekarskie-kredyty-kierunki-uczelnie.html 
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05.10.2021 r. 

 

Pisuliński: Są już przypadki zawiadomień do prokuratury w związku 

z decyzjami dotyczącymi organizacji działalności dydaktycznej 

[WYWIAD] 

 

Brak odpowiednich regulacji prawnych prowadzi do niepewności. 

Władze uczelni - nie mając pełnej informacji, jakim zasadom 

powinny odpowiadać zajęcia dydaktyczne prowadzone w sposób 

stacjonarny - mogą obawiać się rozszerzania takich zajęć. Przede 

wszystkim uczelnia musi bowiem zapewnić bezpieczne warunki 

uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych zarówno studentom, 

jak i nauczycielom akademickim. Bez jasno określonych zasad 

podejmowanie decyzji dotyczących organizacji zajęć 

stacjonarnych obarczone jest ryzykiem. Mamy już przypadki 

kierowania zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez władze uczelni właśnie w związku 

z decyzjami dotyczącymi organizacji działalności dydaktycznej - 

mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8262867,koron

awirus-organizacja-dzialanosci-dydaktycznej-na-uczelniach.html 
 

 

06.10.2021 r. 
 

Polskie uczelnie tylko dla… obcokrajowców 

 

Niektóre krajowe prywatne uczelnie kształcą więcej 

cudzoziemców niż Polaków. Utrzymują się głównie dzięki 

zagranicznym studentom. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8263902,polski
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e-uczelnie-liczba-obcokrajowcow.html 
 

 

Minister Czarnek znowu namiesza w wykazie czasopism 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza przedstawić kolejne 

zmiany w wykazie czasopism naukowych – dowiedział się DGP. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8264558,wykaz

-czasopism-zmiana-punktacji.html 
 

 

07.10.2021 r. 
 

Ściąga dla studentów. Jak korzystać z pomocy finansowej 

 

Stypendia, zapomogi, kredyty czy ulgi – to formy wsparcia, z 

których mogą korzystać osoby kształcące się w szkołach 

wyższych. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8265230,studen

t-jak-korzystac-z-pomocy-finansowej.html 
 

 

Czarnek zaapelował do rektorów o organizację studiów w 

formie stacjonarnej 

 

O organizację studiów w formie stacjonarnej zaapelował do 

rektorów uczelni w czwartek w Radomiu szef MEiN Przemysław 

Czarnek. Nie bójmy się, dzisiaj mamy warunki, żeby studiować 

stacjonarnie. Nauczanie zdalne nie zastąpi bezpośredniej relacji 

mistrz uczeń – przekonywał Czarnek. 
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k-studia-stacjonarne-radom.html 
 

 

12.102021 r. 

Nie mów do mnie „dziunia”. Na uczelniach przybywa 

oskarżeń o mobbing 

 

Żarty z podtekstem, propozycje seksualne, oskarżenia o gwałt – 

uczelnie zajmują się coraz szerszą paletą nieprawidłowości. 

Jednak skala ujawnianych przypadków nadal jest niewielka. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8269035,mobbi

ng-na-uczelniach-studenci.html 
 

 

13.10.2021 r. 
 

Nietrafione decyzje słono kosztują. Co czwarty student rzuca 

studia 

 

Co czwarta osoba, która podjęła naukę w szkole wyższej, 

rezygnuje ze studiów, a drugie tyle decyduje się zmienić wybrany 

kierunek. Na nieprzemyślanych wyborach cierpią uczelnie i 

budżet państwa. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8270163,studen

ci-decyzje-rzucenie-studiow-rezygnacja-szkolnictwo-wyzsze-

studia.html 
 

Protasiewicz: Na rynku pracy najwięcej zyskują doktorzy 

nauk społecznych [WYWIAD] 

 

Najmniej studentów rezygnuje z kierunków w dziedzinie nauk 
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ścisłych i przyrodniczych, więcej np. z kierunków w dziedzinie 

sztuki. Analiza tych informacji ułatwi podejmowanie racjonalnych 

decyzji - mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka 

Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8269959,monit

orowanie-ekonomicznych-losow-absolwentow-szkol-wyzszych-

protasiewicz.html 
 

 

14.10.2021 r. 
 

Będą kolejne zmiany na liście czasopism naukowych 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad zmianami w wykazie 

czasopism. Eksperci obawiają się, że zyskają wybrane uczelnie i 

instytuty. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8271074,zmian

y-na-liscie-czasopism-naukowych-szkolnictwo-wyzsze.html 

 

 

Celów statutowych nie trzeba realizować samemu 

 

Uniwersytet nie straci zwolnienia z CIT, jeżeli przekaże 

darowiznę na rzecz fundacji, która z kolei przeznaczy otrzymane 

pieniądze na wspieranie utalentowanej młodzieży – orzekł 

Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8271094,celow-

statutowych-nie-trzeba-realizowac-samemu.html 
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Studia lekarskie na kredyt z obowiązkiem odpracowania. 

Sejm przyjął ustawę 

 

Sejm przyjął nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, 

wprowadzającą możliwość kredytowania odpłatnych studiów na 

kierunku lekarskim i obowiązek późniejszego odpracowania 

kredytu w publicznej służbie zdrowia. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8271840,studia-

lekarskie-kredyt-odpracowanie.html 

 

 

Niezaszczepieni studenci bez prawa do praktyk w szpitalach. 

Czarnek: Nie sądzę, by były do tego podstawy prawne 

 

Szczepienie przeciwko COVID-19 powinno być dobrowolne. Nie 

sądzę, żeby były podstawy prawne do tego, by nie dopuszczać 

studentów do praktyk w szpitalach. Będę na pewno badał tę 

sprawę - zapewnił w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8271908,szczep

ienia-szpitale-studenci-czarnek.html 

 

 

18.10.2021 r. 

 

36 mln zł na poprawianie wiedzy po maturze 

 

Uczelnie organizują zajęcia wyrównawcze dla 

pierwszoroczniaków. Przekonują, że to konieczne, by nie wstydzić 

się za przyszłych absolwentów. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8272928,studia-
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poprawianie-wiedzy-po-maturze-zajecia-wyrownawcze.html 

 

 

19.10.2021 r. 

 

Doktoranci walczą o wyższe stypendia 

 

Osoby, które podjęły studia doktoranckie przed 1 października 

2019 r., domagają się podwyższenia uzyskiwanych świadczeń. 

Naczelny Sąd Administracyjny jednak nie przyznaje im racji. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8273628,doktor

anci-walcza-o-wyzsze-stypendia.html 

 

 

21.10.2021 r. 

 

Studenci skarżą się na bezpieczeństwo podczas zajęć 

 

W szkołach wyższych nie są przestrzegane zasady ochrony 

sanitarnej w związku z pandemią. Eksperci obawiają się, że 

niebawem czeka je kolejny lockdown. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8276041,studen

ci-skarza-sie-na-bezpieczenstwo-podczas-zajec.html 

 

 

 

27.10.2021 r. 

 

Sposób oceny szkół doktorskich wywołuje kontrowersje 
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Zbiurokratyzowana, niejasna, arbitralna – tak zdaniem ekspertów 

będzie wyglądała ocena uczelni kształcących doktorantów. Zasady 

jej przeprowadzenia określa rozporządzenie ministra edukacji i 

nauki z 27 września 2021 r. w sprawie ewaluacji jakości 

kształcenia w szkole doktorskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1847), które 

dzisiaj weszło w życie. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8279963,szkoly

-doktorskie-jakie-kontrowersje.html 

 

 

28.10.2021 r. 

 

Czarnek poprawia ustawę Gowina. Uczelnie też mają swoje 

propozycje 

 

Sztandarowa ustawa Jarosława Gowina, czyli tzw. Konstytucja dla 

Nauki (nazywana też ustawą 2.0), zostanie poprawiona, bo 

zawiera wiele mankamentów i luk. Najpierw projektem 

poselskim, a potem rządowym. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8280951,ustaw

a-gowina-czarnek-uczelnie-maja-swoje-propozycje.html 

 

 

Pakiet wolności akademickiej uderza w konstytucję 

 

Niejasna, nieprzewidywalna, naruszająca autonomię uczelni – to 

tylko część z uwag wskazanych przez biuro legislacyjne Senatu do 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8279963,szkoly-doktorskie-jakie-kontrowersje.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8279963,szkoly-doktorskie-jakie-kontrowersje.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8280951,ustawa-gowina-czarnek-uczelnie-maja-swoje-propozycje.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8280951,ustawa-gowina-czarnek-uczelnie-maja-swoje-propozycje.html


 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8280956,pakiet

-wolnosci-akademickiej-uderza-w-konstytucje.html 

 

 

29.10.2021 r. 

 

Komitet kryzysowy: Wzywamy do okrągłego stołu na temat 

sytuacji epidemicznej na uczelniach 

 

O powołanie "awaryjnego okrągłego stołu" w sprawie 

przestrzegania procedur związanych z COVID-19 na uczelniach 

apeluje Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. Zdaniem 

KKHP obostrzenia sanitarne na szkołach wyższych są 

minimalistyczne, a i tak zazwyczaj nieprzestrzegane. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8282284,komit

et-kryzysowy-humanistyki-polskiej-okragly-stol-na-temat-

sytuacji-epidemicznej-na-uczelniach.html 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8280956,pakiet-wolnosci-akademickiej-uderza-w-konstytucje.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8280956,pakiet-wolnosci-akademickiej-uderza-w-konstytucje.html

