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08.06.2022 r. 

Sejm ponownie opowiedział się za powołaniem Akademii 

Kopernikańskiej 
Sejm ponownie opowiedział się w głosowaniu za powołaniem 

Akademii Kopernikańskiej. Nie poparł uchwały Senatu o 

odrzuceniu ustawy o utworzeniu nowej instytucji. Tym samym 

ustawa o Akademii Kopernikańskiej trafi teraz do prezydenta. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8444987,sejm-

glosowanie-powolanie-akademii-kopernikanskiej.html 

 

 

09.06.2022 r. 

Plagiat na studiach? Takie zachowanie wobec studenta jest 

nieadekwatne [OPINIA] 
Kwestia plagiatu to problem od lat stanowiący fundament 

nieporozumień i kłopotów naszej edukacji, związany głównie ze 

sposobem nauczania, tworzenia i kształtowania prawidłowej 

wypowiedzi przez ucznia bądź studenta, do tego z poprawnym 

wykorzystaniem materiałów źródłowych. Trudność sprowadza się 

też do tego, że prawie cały dorobek intelektualny ludzkości 

powstał, w jakimś sensie, poprzez inspirację bądź wprost 

wykorzystanie wyników aktywności poprzedników. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8446294,plagiat

-studia-postepowanie-nsa.html 

 

 

 

14.06.2022 r. 

Więcej lekarzy, mniej dentystów. Nowe limity przyjęć na 
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studia medyczne 
Zwiększenie liczby studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-

dentystycznego o prawie 300 miejsc, zapewnienie puli dla 

cudzoziemców chcących studiować w języku polskim i 

ograniczenie miejsc niestacjonarnych dla dentystów – to główne 

założenia nowych przepisów. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8457008,ochro

na-zdrowia-limity-przyjec-na-studia-lekarz-dentysta-

medycyna.html 

 

 

15.06.2022 r. 

"Ocena uczelni jest trudniejsza niż ocena skoków 

narciarskich". Czarnek zapowiada zmiany w ewaluacji 
Sposób oceny uczelni jest bardziej skomplikowany niż sposób 

oceny skoków narciarskich, dlatego zdecydowanie go uprościmy – 

zapowiedział w środę w Bydgoszczy minister edukacji i nauki 

Przemysław Czarnek. Jak mówił, pracuje nad tym zespół 

profesorów z całej Polski. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8462592,czarne

k-uproscimy-sposob-oceny-uczelni.html 

 

 

21.06.2022 r. 

Coraz więcej studentów kształci się w Polsce. Przybywa 

zwłaszcza cudzoziemców 
Przybywa kształcących się na polskich uczelniach, jest ich o 2,9 

tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych 

GUS zawartych w informacji „Szkolnictwo wyższe w roku 

akademickim 2021/2022”. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8465810,szkoln

ictwo-wyzsze-studencie-cudzoziemcy.html 
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22.06.2022 r. 

Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią 

[RANKING PERSPEKTYW] 
Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XXIII 

Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Na drugiej pozycji 

uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim miejscu – 

Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8466745,uniwe

rsytet-warszawski-najlepsza-polska-uczelnia-ranking-

perspektyw.html 

 

 

Prezydent podpisał ustawę o Akademii Kopernikańskiej 
Zwiększenia konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności 

polskiej nauki w świecie – to cele ustawy o Akademii 

Kopernikańskiej, którą podpisał prezydent – poinformowano w 

środę na stronie internetowej głowy państwa. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8469069,akade

mia-kopernikanska-prezydent-ustawa.html 

 

 

 

 

24.06.2022 r. 

Akademickie drogi kobiet. Prestiżowe kierunki od zawsze były 

zdominowane przez mężczyzn 
Świat uniwersytecki przez wieki był zdominowany przez 

mężczyzn – i ten stan pod wieloma względami utrzymuje się do 

dziś. Na zachodnich uczelniach hasło równouprawnienia 

odmieniane jest teraz przez wszystkie przypadki. Cóż z tego, 
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skoro w dyscyplinach uważanych za najbardziej prestiżowe, jak 

nauki ścisłe, kierunki inżynieryjne czy technologiczne kobiety 

wciąż są w mniejszości. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8477829,karier

a-studia-kobiety-historia-nauki-scisle.html 

 

 

27.06.2022 r. 

MEiN zwiększa subwencję dla publicznych uczelni 

zawodowych 
O 136 mln zł minister edukacji i nauki zwiększa subwencję na rok 

2022 dla publicznych uczelni zawodowych. Pieniądze te pozwolą 

na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego w różnych 

regionach Polski. Wsparcie otrzymają 34 uczelnie – 

poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8479770,mein-

zwieksza-subwencja-publiczne-uczelnie-zawodowe.html 

 

 

28.06.2022 r. 

Uczelnie czekają na wyniki ewaluacji. Będzie fala odwołań? 
 

Już w lipcu Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmie decyzję, 

jakie kategorie otrzymają placówki naukowe. W przyszłości 

zamierza jednak uprościć zasady ewaluacji, bo uważa obecny 

sposób oceny za zbyt skomplikowany. 
 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8480035,szkoln

ictwo-wyzsze-uczelnie-ewaluacja-fala-odwolan.html 
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