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03.03.2022 r. 

Naukowcy na wagę złota. Miliony za powrót do kraju 

Tylko najlepsi naukowcy mają szansę na otrzymanie pieniędzy na 

powrót do Polski. Eksperci obawiają się, że gdy fundusze się 

skończą, ponownie wyjadą za granicę. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8371045,szkoln

ictwo-wyzsze-naukowcy-miliony-za-powrot-do-kraju.html 

 

Projekt widmo wraca. Akademia Kopernikańska jednak 

powstanie 

Stypendia, granty oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w 

wysokości po 500 tys. zł, a także utworzenie Szkoły Głównej im. 

Mikołaja Kopernika – to m.in. znajdzie się w ustawie o powołaniu 

Akademii Kopernikańskiej. Wczoraj prezydent skierował do 

Sejmu projekt w tej sprawie. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8371265,akade

mia-kopernikanska-jednak-powstanie-szkolnictwo-wyzsze.html 

 

 

08.03.2022 r. 

Ukraińscy nauczyciele akademiccy z etatem, studenci ze 

stypendium 

Nauczyciele akademiccy z Ukrainy będą mogli podejmować 

zatrudnienie na polskich uczelniach bez konieczności 

przeprowadzania konkursów. Niektórzy studenci z tego kraju 
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zyskają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne i kredyty 

studenckie. Takie rozwiązania w zakresie szkolnictwa wyższego 

przewiduje projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(wczoraj przyjął go rząd). 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8374318,specus

tawa-ukrainska-szkolnictwo-wyzsze-studenci.html 

 

 

09.03.2022 r. 

Polscy studenci na zagranicznych uczelniach. Odpływ 

talentów czy szansa na nowy model współpracy z krajem 

Wizja exodusu młodego pokolenia, które wyjeżdżając za granicę, 

porzuca Polskę, jest niepełna i nie bierze pod uwagę potencjału 

jaki tworzy dla kraju silna, zintegrowana emigracja - piszą z 

Londynu Adrian Matak i Józef Bartosz. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8376116,polscy

-studenci-na-zagranicznych-uczelniach-odplyw-talentow-czy-

szansa-na-nowy-model-wspolpracy-z-krajem.html 

 

 

10.03.2022 r. 

Nowy przewrót kopernikański w polskiej nauce. Za grube 

miliony 

25 mln zł rocznie wyniesie koszt utrzymania Akademii 

Kopernikańskiej. Ma ona powstać już we wrześniu tego roku. 

Eksperci ostrzegają, że nowa instytucja ma zapewniać pieniądze i 

stanowiska dla swoich. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8376344,szkoln

ictwo-wyzsze-akademia-kopernikanska-koszt-utrzymania.html 
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Bezpieczeństwo studentów i wykładowców ważniejsze niż 

studia 

Niektóre uczelnie nadużywają możliwości kształcenia zdalnego – 

kosztem jakości edukacji. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8376718,punkt

y-ects-nauka-zdalna-bezpieczenstwo-studentow-i-

wykladowcow.html 

 

Skąd się biorą wysokie pozycje w rankingach wyższych 

uczelni? [OPINIA] 

Edukacja jest produktem eksportowym. Warto przyjrzeć się, jak 

Wielka Brytania wykreowała fenomen bycia liderem światowych 

rankingów edukacyjnych i czego brakuje polskim uczelniom. 

Autorka, Marta Stępniewska jest studentką prawa na London 

School of Economics, współorganizatorką LSE SU Polish 

Economic Forum. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8376719,studia-

wysokie-pozycje-w-rankingach-wyzszych-uczelni.html 

 

 

13.03.2022 r. 

Specustawa ukraińska: Opłaty, stypendia i weryfikacja okresu 

studiów dla studentów z Ukrainy 

Specustawa ukraińska reguluje m.in. opłaty za usługi edukacyjne 

związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo 

studiach w języku obcym, kwestie stypendiów dla studentów – 

obywateli Ukrainy oraz weryfikację okresu studiów studentów nie 

posiadających dokumentów to potwierdzających. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8378401,specus

tawa-ukrainska-oplaty-dla-obywateli-polskich-studiujacych-na-
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ukrainie.html 

 

 

17.03.2022 r. 

Bezpłatna pomoc psychologiczna online dla studentów z 

Ukrainy 

Bezpłatną telefoniczną pomoc psychologiczną dla studentów z 

Ukrainy, udzielaną jest w języku ukraińskim, oferuje Parlament 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu "Strefa 

komfortu PSRP". Eksperci poradzą na przykład, jak radzić sobie z 

lękiem. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8382063,ukrain

a-studenci-bezplatna-pomoc-psychologiczna.html 

 

Naukowcy przeciwni Akademii Kopernikańskiej 

Towarzystwo Naukowe Warszawskie apeluje o zaprzestanie 

dalszego procedowania przez Sejm prezydenckiego projektu 

ustawy o Akademii Kopernikańskiej, który powstał we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8381389,nauko

wcy-przeciwni-akademii-kopernikanskiej.html 

 

 

18.03.2022 r. 

NCN przewiduje możliwość zatrudniania badaczy z Ukrainy 

w ramach grantów 

Laureaci grantów Narodowego Centrum Nauki mogą w swoich 

projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy - 

przekazała agencja w piątek. Fundusze na ten cel mogą pochodzić 

z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z 
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NCN. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8382508,ncn-

badacze-z-ukrainy-granty.html 

 

 

24.03.2022 r. 

Jak wykształcić, a nie zabrać Ukrainie lekarzy i inżynierów 

Na uczelnie wpłynęły tysiące zapytań od studentów z Ukrainy. 

Nie wszyscy dostaną miejsce – wymogiem jest obywatelstwo 

ukraińskie. Wyjątkiem są Polacy studiujący za wschodnią granicą. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8386130,specus

tawa-ukrainska-studia.html 

 

Wiosenne porządki na uczelniach. Trzy procedowane obecnie 

nowelizacje mają poprawić wadliwe przepisy 

Ułatwienia w dostępie do świadczeń socjalnych dla studentów, 

przygotowaniu doktoratów czy zatrudnianiu nauczycieli 

akademickich – nad takimi zmianami pracują z rząd i Sejm. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8386331,uczeln

ie-nowelizacje-maja-poprawic-wadliwe-przepisy-swiadczenia-

socjalne-dla-studentow.html 

 

 

25.03.2022 r. 

Polskie uczelnie zawieszają współpracę naukową z Rosją 

Uniwersytet Łódzki, Opolski oraz Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (UAM), a także Politechnika 

Warszawska są wśród polskich uczelni, które zawiesiły 

współpracę z instytucjami naukowymi z Federacji Rosyjskiej. Jest 
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to spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8387053,polski

e-uczelnie-zawieszaja-wspolprace-naukowa-z-rosja.html 

 

 

30.03.2022 r. 

Rektor AGH: Chcemy pomóc, a nie dokonywać drenażu 

najlepszych [WYWIAD] 

Nauczanie akademickie nie jest działalnością charytatywną. 

Przyjmowanie na studia może być ułatwione, ale już dalsze 

studiowanie będzie się odbywało na zwykłych zasadach. Nie ma 

mowy o dyplomach za darmo - uważa prof. Jerzy Lis, rektor 

AGH, koordynator międzyuczelnianej akcji pomocowej dla 

Ukrainy z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8390397,studen

ci-z-ukrainy-agh-nauczanie-akademickie-nie-jest-dzialalnoscia-

charytatywna.html 

 

 

31.04.2022 r. 

Rząd poprawia procedury awansu naukowego 

Obrona rozprawy doktorskiej oraz kolokwium habilitacyjne mają 

być przeprowadzane publicznie. Tak wynika z projektu 

nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo 

Edukacji i Nauki (pisaliśmy o nim: „Wiosenne porządki na 

uczelniach”, DGP nr 58/2022). 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8391381,doktor

at-habilitacja-nowelizacja-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym.html 
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