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01.02.2022 r. 

Depresja nie uzasadnia wiecznych studiów 

Uczelnia ma prawo skreślić z listy studentów osobę, której przez 

20 lat nie udaje się zaliczyć wymaganych wykładów i zajęć. 

Problemy rodzinne i choroba nie wystarczą, aby przywrócić ją na 

studia. Tak wynika z rozstrzygnięcia sądu. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8346444,wiecz

ni-studenci-uczelnie-depresja.html 

 

03.02.2022 r. 

Pakiet wolności akademickiej, czyli burza w szklance wody 

Do tej pory nie wpłynęła żadna sprawa dotycząca naruszenia 

wolności wyrażania przekonań przez wykładowców. Zdaniem 

wielu uczelni pakiet wolności akademickiej nie był potrzebny, ale 

resort uważa, że dane te potwierdzają jego skuteczność. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8348512,pakiet

-wolnosci-akademickiej-statystyki.html 

 

Resort edukacji i nauki analizuje wzrosty cen energii na 

uczelniach publicznych 

Ze względu na to, że w ostatnim czasie widoczny jest wzrost cen 

nośników energii, MEiN zwróciło się do nadzorowanych przez 

siebie uczelni publicznych z prośbą o informacje na temat 

przewidywanych wzrostów kosztów prądu i gazu. Żadne decyzje 

dotyczące ewentualnego wsparcia uczelni jeszcze nie zapadły. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8348766,mein-

analizuje-ceny-energii-uczelnie-publiczne.html 

 

Prestiż skłania coraz więcej uczelni do zmiany nazw 

Dziewięć uczelni zawodowych przekształci się w akademie nauk 

stosowanych. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i 

nauki z 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych 

publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. poz. 136), które wejdzie 

w życie w piątek. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8348515,akade

mia-nauk-stosowanych-zmiana-nazwy-uczelni.html 

 

22.02.2022 r. 

RPO kieruje do UODO sprawę szczepień na uczelniach 

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w sprawie 

pozyskania przez resort nauki informacji na temat zaszczepienia 

nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8363012,szczep

ienia-na-uczelniach-dane-osobowe-rpo-uodo.html 

 

23.02.2022 r. 

15 uczelni zawodowych otrzyma 15 mln zł na zwiększenie 

potencjału dydaktycznego w ramach programu "Dydaktyczna 

inicjatywa doskonałości" – poinformował w środę szef MEiN 

Przemysław Czarnek. "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości". 15 

uczelni zawodowych otrzyma 15 mln zł. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8364237,czarne

k-mein-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-
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dofinansowanie.html 

 

Depresja studenta. Poradnie zdrowia psychicznego na 

uczelniach pękają w szwach 

Studenci coraz częściej potrzebują wsparcia psychologa. 

Uczelniane poradnie pękają w szwach. W wielu przypadkach 

liczba osób, które skorzystały z pomocy w pierwszych tygodniach 

2022 roku zbliża się do całorocznych wyników za 2021. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8364213,studen

ci-problemy-psychiczne-koronawirus-depresja.html 

 

28.02.2022 r. 

Studenci w kamasze. Stypendia w zamian za służbę 

Rząd chce zapewnić wojsku dopływ młodych kandydatów na 

żołnierzy, werbując ich w szkołach wyższych – wynika z projektu 

ustawy o obronie Ojczyzny. Wśród proponowanych rozwiązań są 

m.in. stypendia dla tych, którzy się zdecydują wstąpić do armii. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8368190,ustaw

a-o-obronie-ojczyzny-studenci-wojsko-stypendium-za-sluzbe.html 

 

Studenci studiów medycznych z Ukrainy mogą kontynuować 

naukę w Polsce 

Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą 

kontynuować naukę w Polsce – napisało w poniedziałek na 

Twitterze Ministerstwo Zdrowia. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8368558,studen
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ci-studia-medyczne-ukraina-nauka-w-polsce.html 


