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02.05.2022 r. 

Ile zarabiają studenci w Polsce? opublikowano raport z 

badania 

Większość pracujących studentów zarabia między 2 a 3 tys. zł 

netto, czyli tyle samo co przed rokiem – wynika z badania 

"Student w pracy", przeprowadzonego przez pracownię SW 

Research w ramach programu "Kariera Polskiej Rady 

Biznesu". 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8411357,ile

-zarabiaja-studenci-wynagrodzenia-raport.html 

 

04.05.2022 r. 

Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne, 

kosmiczne górnictwo odwiertowe. Uczelnie szykują się do 

rekrutacji 

Ekobiznes, studia śródziemnomorskie – podróże historyczne, 

kosmiczne górnictwo odwiertowe – to nowości na rok 

akademicki 2022/2023. Uczelnie przygotowują również 

propozycje dla Ukraińców. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8411809,re

krutacja-na-studia-2022-2023.html 



05.05.2022 r. 

Uczelnia musi studentowi udowodnić plagiat 

Rektor nie może podjąć decyzji o wyrzuceniu studenta z 

uczelni np. za plagiat, nie odnosząc się do wszystkich 

okoliczności sprawy i podpierając lakonicznym 

uzasadnieniem – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8412635,uc

zelnia-musi-udowodnic-studentowi-plagiat-nsa-kpa.html 

 

09.05.2022 r. 

Plagiat w pracy zaliczeniowej. Potrzebne są przepisy 

szczególne dla decyzji wydawanych przez uczelnie [TRZY 

PYTANIA] 

To, że przy zarzucaniu plagiatu w pracy zaliczeniowej w 

aktach sprawy nie znalazła się nawet ta praca z oznaczeniem 

miejsca plagiatu i jego źródła, może być uznane za naruszenie 

podstawowych reguł postępowania, także gdyby k.p.a. miało 

być stosowane „odpowiednio”.- mówi prof. Hubert Izdebski, 

Uniwersytet SWPS. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8414088,pl

agiat-praca-zaliczeniowa-decyzja-uczelni-orzeczenie-

izdebski.html 

 

 



Minister Czarnek zapowiedział podwyżki na uczelniach 

Od 1 października proponujemy podwyżki wynagrodzeń na 

uczelniach o 4,4 proc. - powiedział w poniedziałek minister 

edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że to 

rektorzy na uczelniach decydują o wynagrodzeniach i 

podwyżki już teraz na części uczelni stały się faktem. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8414828,po

dwyzki-wynagrodzen-na-uczelniach.html 

 

10.05.2022 r. 

Na pomoc studentom i naukowcom z Ukrainy 

Mobilność naukowa w czasach wojny, przyszłość wspólnych 

projektów badawczych, uznawanie wykształcenia, studencki 

wolontariat w obliczu napływu uchodźców - to tylko niektóre 

z tematów, o których dyskutować będą 12 i 13 maja w 

Gdańsku przedstawiciele środowiska naukowców i studentów. 

Wszystko dzięki konferencji „Solidarni z Ukrainą. Studenci, 

naukowcy, instytucje”, którą organizują Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8415041,na

-pomoc-studentom-i-naukowcom-z-ukrainy.html 

 

11.05.2022 r. 

Prezydent podpisał nowelę przepisów o doktorantach i 

szkołach doktorskich 



Złagodzenie konsekwencji związanych z wynikami oceny 

jakości działalności naukowej ma na celu nowela ustawy, 

którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Dotyczy ona 

doktorantów i działania szkół doktorskich oraz kontynuacji 

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8416198,no

wela-przepisow-o-doktorantach-i-szkolach-doktorskich.html 

 

19.05.2022 r. 

Senat sceptycznie o Akademii Kopernikańskiej 

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej może godzić w 

konstytucyjne zasady, takie jak: autonomia uczelni, wolność 

badań naukowych oraz równość – wynika z opinii biura 

legislacyjnego Senatu. Za jej odrzuceniem opowiedziała się 

senacka komisja nauki, edukacji i sportu. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8421103,ak

ademia-kopernikanska-senat-sceptyczny.html 

 

MEiN: Chcemy uchronić uczelnie przed skandalem 

Do końca lipca Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmie 

decyzję w sprawie kategorii naukowych, które otrzymają 

placówki. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8420665,ch

cemy-uchronic-uczelnie-przed-skandalem-szkolnictwo-

wyzsze-mein.html 



"Najważniejsze to być elastycznym", czyli o pomocy 

ukraińskim studentom i naukowcom 

Organizowana przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej i Uniwersytet Gdański konferencja „Solidarni z 

Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje” okazała się 

sukcesem – zarówno frekwencyjnym, jak i merytorycznym. 

Dyskutujący w Gdańsku przedstawiciele środowiska 

akademickiego przedstawili nie tylko działania, które do tej 

pory zrealizowano, lecz także pomysły i przewidywania na 

przyszłość. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8421816,na

jwazniejsze-to-byc-elastycznym-czyli-o-pomocy-ukrainskim-

studentom-i-naukowcom.html 

 

26.05.2022 r. 

Doktoraty na ulgowych zasadach, ale nie dla wszystkich 

Doktoranci, którzy wszczęli przewody doktorskie w starym 

trybie, będą mieli dodatkowy rok na zakończenie kształcenia. 

Tak wynika z ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1010), która wejdzie w życie w 

sobotę. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8426268,do

ktoranci-stary-tryb-przewod-doktorski-szkolnictwo-

wyzsze.html 

 



30.05.2022 r. 

Elektryzujące rachunki szkół wyższych. Uczelnie proszą 

MEiN o dialog 

Uczelnie od miesięcy alarmują o rosnących rachunkach za 

prąd, gaz i skutkach inflacji. Proszą MEiN o dialog. Resort 

edukacji odpowiada DGP, że dostrzega problem i daje 

rozwiązanie. Rektorzy mówią, że to tylko gaszenie pożaru. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8427828,ra

chunki-uczelnie-szkoly-wyzsze-podwyzki-ceny-gazu-energii-

mein.html 


