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06.04.2022 r. 

 

Akademia Kopernikańska – wraca horror z czasów 

komunizmu [WYWIAD] 

 

Mam wrażenie, że wpuszczono prezydenta w maliny, a 

zaproponowany projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej jest 

elementem politycznego dealu - uważa prof. Jerzy Langer fizyk, 

prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8395265,akade

mia-kopernikanska-prezydent-zostal-wprowadzony-w-blad.html 

 

 

07.04.2022 r. 

 

Sejm przyjął nowelizację ustawy o doktorantach i szkołach 

doktorskich 

 

Nowelizację ustawy o doktorantach i szkołach doktorskich, 

mającą na celu złagodzenie konsekwencji związanych z efektami 

ewaluacji jakości działalności naukowej, przyjął w czwartek Sejm. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8397059,sejm-

przyjal-nowelizacje-ustawy-o-doktorantach-i-szkolach-

doktorskich.html 
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09.04.2022 r. 

 

Polskie uczelnie przyjęły na studia 123 ukraińskich uchodźców 

 

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę polskie uczelnie przyjęły na 

studia lub na kontynuację studiów 123 studentów - uchodźców z 

Ukrainy - wynika z danych przekazanych PAP przez resort 

edukacji i nauki. Zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów 

wyraziło blisko 2 800 osób. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8398006,polski

e-uczelnie-przyjely-na-studia-123-ukrainskich-uchodzcow.html 

 

 

12.04.2022 r. 

Studia prywatne na koszt państwa? Jest taki pomysł 

 

Minister edukacji i nauki bierze pod uwagę zmianę systemu 

finansowania szkolnictwa wyższego. Chce wspomóc studentów 

prywatnych uczelni. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8399695,finans

owanie-prywatnego-szkolnictwa-wyzszego-studia-prywatne-na-

koszt-panstwa.html 

 

 

14.04.2022 r. 

 

Dla studenta z Ukrainy zapomogi bez limitu 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8398006,polskie-uczelnie-przyjely-na-studia-123-ukrainskich-uchodzcow.html
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Dodatkowy przywilej dla obywateli Ukrainy może być 

nadużywany zarówno przez studentów, jak i uczelnie. Zdaniem 

ekspertów jest on niepotrzebny. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8401638,zapom

ogi-dla-studenta-z-ukrainy-bez-limitu.html 

 

 

19.04.2022 r. 

 

Reforma stypendialna coraz bliżej 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada rewolucję w 

przyznawaniu stypendiów. Zamiast w dziekanacie, student złoży 

wniosek o pieniądze za pomocą specjalnej elektronicznej 

platformy. Będą też obowiązywały takie same stawki stypendialne 

w całej Polsce. Tak wynika z informacji przekazanych podczas 

XXVII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8403306,reform

a-stypendialna-coraz-blizej.html 

 

 

21.04.2022 r. 

 

Wielu Ukraińców nie stać na nostryfikację dyplomów 

 

Wysokie opłaty za potwierdzenie wykształcenia i długie 

procedury utrudniają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie 

pracy w zawodzie. Mogą wnioskować o zniżkę na nostryfikację w 

uczelni albo dopłatę z urzędu pracy. 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8404629,nostry

fikacja-dyplomu-ukraina-w-polsce-specustawa.html 

 

Czarnek: Od 1 października podwyżki dla nauczycieli 

akademickich 

 

Od 1 października będą dodatkowe podwyżki dla nauczycieli 

akademickich. To kolejne kilkadziesiąt milionów złotych – 

przekazał w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław 

Czarnek. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8404960,naucz

yciele-akademiccy-podwyzki-czarnek.html 

 

 

26.04.2022 r. 

 

Kosztowna i kontrowersyjna Akademia Kopernikańska 

 

Dublowanie instytucji, tworzenie wyłomów w prawie, 

niedoszacowanie kosztów – to tylko niektóre zarzuty do 

propozycji utworzenia Akademii Kopernikańskiej. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8407531,akade

mia-kopernikanska-kontrowersje-nowa-instytucja-naukowa.html 

 

 

28.04.2022 r. 

 

Akademia Kopernikańska. Prezydent przygotował ustawę 

niezgodną z konstytucją? 
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Biuro legislacyjne Sejmu ma wątpliwości, czy przepisy 

prezydenckiego projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej są 

zgodne z konstytucją. Takie zastrzeżenia przedstawiło podczas 

posiedzenia komisji edukacji, nauki i młodzieży. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8409462,akade

mia-kopernikanska-prezydent-projekt-ustawy-niezgodny-z-

konstytucja.html 

 

 

Senat za nowelizacją przepisów o doktorantach i szkołach 

doktorskich 

 

Złagodzenie konsekwencji związanych z wynikami oceny jakości 

działalności naukowej ma na celu nowela ustawy, którą w 

czwartek poparł Senat. Do ustawy nie zgłoszono poprawek. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8409905,senat-

nowelizacja-przepisow-doktoranci-szkoly-doktorskie.html 

 

Sejm przyjął ustawę o Akademii Kopernikańskiej 

 

Sejm przyjął w czwartek ustawę o Akademii Kopernikańskiej. 

Nowa instytucja ma – według założeń – wzmocnić polską kadrę 

akademicką i zapraszać do współpracy naukowców z całego 

świata. Przeciwko jej powołaniu wystąpiło środowisko 

akademickie i naukowe oraz opozycja. 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8410214,sejm-

przyjal-ustawe-o-akademii-kopernikanskiej.html 
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