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04.07.2022 r. 

Bernacki zapowiada zmiany w PAN: Demokratyzacja i 

wzmocnienie roli dyrektorów instytutów badawczych 

Rozwiązania dotyczące demokratyzacji w ustawie o Polskiej 

Akademii Nauk przygotowuje resort edukacji i nauki – powiedział 

PAP wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki. Mają one na celu 

wzmocnienie roli dyrektorów instytutów badawczych PAN – 

sprecyzował. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8484662,nowel

a-ustawa-pan-mein-bernacki.html 

 

 

05.07.2022 r. 

Ewaluacja uczelni wyższych. Prace w ministerstwie zostały 

zakończone 

1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji do końca 

lipca trafi do wszystkich uczelni, wtedy będzie też końcowy 

komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek 

minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8485540,ewalu

acja-uczelni-wyzszych-kategorie-naukowe.html 
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06.07.2022 r. 

Nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Nauki gotowa. Bernacki: 

Dalsze jego procedowanie zależy od decyzji politycznych 

Departament nauki w MEiN i specjalnie powołany do tego zespół 

przygotowały projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum 

Nauki. Dalsze jego procedowanie zależy od decyzji politycznych 

– powiedział PAP wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz 

Bernacki. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8486072,noweli

zacja-ustawy-o-narodowym-centrum-nauki-bernacki.html 

 

 

07.07.2022 r. 

Studenci wolą się nie zadłużać 

Na kredyty studenckie decyduje się niewiele osób. Niebawem 

studenci będą mogli wnioskować też o pożyczkę na studia 

medyczne. Resort zdrowia spodziewa się sporego 

zainteresowania. Eksperci mają wątpliwości. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8486557,studen

ci-wola-sie-nie-zadluzac.html 

 

 

13.07.2022 r. 

MZ podpisało umowę z Bankiem Pekao i BGK ws. kredytów 

na studia medyczne 

Od 18 lipca studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na 

studia medyczne. Preferencyjnych kredytów udzielać będzie Bank 

Pekao S.A. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem 
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Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomiło Fundusz 

Kredytowania Studiów Medycznych, poinformowało MZ. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8491130,umow

a-kredyty-na-studia-medyczne.html 

 

 

14.07.2022 r. 

Rząd szykuje rewolucję w nauce 

Gruntowna reforma obejmie Polską Akademię Nauk i Narodowe 

Centrum Nauki. Środowisko akademickie obawia się rządowych 

propozycji. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8491764,szkoln

ictwo-wyzsze-reforma-rewolucja.html 

 

Pomagałeś Ukraińcom? Uczelnia zaliczy zajęcia 

Studenci, którzy pomagali Ukraińcom np. w ramach wolontariatu, 

będą mogli wnioskować o zaliczenie praktyk zawodowych. 

Potrzebne będzie zaświadczenie. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8491774,pomoc

-dla-ukrainy-wolontariat-studia-praktyki-zawodowe.html 

 

 

19.07.2022 r. 

Bernacki: Są już wyniki ewaluacji. Najlepiej wypadły nauki 

ścisłe i teologiczne [WYWIAD] 

Niemal 85 proc. uczelni i instytutów biorących udział w ewaluacji 
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otrzymało oceny, które zapewnią uprawnienia np. do kształcenia 

doktorantów. Najlepszą kategorię A+ dostało 5,68 proc., a 

najsłabszą (C) 3,14 proc. - mówi prof. Włodzimierz Bernacki, 

wiceminister edukacji i nauki. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8494172,wynik

i-ewaluacji-uczelni-wyzszych-bernacki-wywiad.html 

 

Awaria systemu na Uniwersytecie Gdańskim. Kandydaci otrzymali 

błędne informacje o przyjęciu na studia 

Około 400 osób, ubiegających się o miejsce na Uniwersytecie 

Gdańskim, otrzymało błędne informacje o tym, że zostali przyjęci 

na studia mimo uzyskania niewystarczającej liczby punktów. 

Władze uczelni wskazują na awarię systemu informatycznego. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495093,awaria

-systemu-na-uniwersytecie-gdanskim-kandydaci-na-studia.html 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim 

Najpopularniejsze kierunki studiów wśród tegorocznych 

kandydatów na Uniwersytet Warszawski to psychologia, 

zarządzanie oraz trzy kierunki, na które kandydaci zapisywali się 

łącznie – ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka i 

ekonometria. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495277,uniwe

rsytet-warszawski-najpopularniejsze-kierunki-wyniki-rekrutacji-

na-studia-stacjonarne.html 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8494172,wyniki-ewaluacji-uczelni-wyzszych-bernacki-wywiad.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8494172,wyniki-ewaluacji-uczelni-wyzszych-bernacki-wywiad.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495093,awaria-systemu-na-uniwersytecie-gdanskim-kandydaci-na-studia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495093,awaria-systemu-na-uniwersytecie-gdanskim-kandydaci-na-studia.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495277,uniwersytet-warszawski-najpopularniejsze-kierunki-wyniki-rekrutacji-na-studia-stacjonarne.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495277,uniwersytet-warszawski-najpopularniejsze-kierunki-wyniki-rekrutacji-na-studia-stacjonarne.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495277,uniwersytet-warszawski-najpopularniejsze-kierunki-wyniki-rekrutacji-na-studia-stacjonarne.html


20.07.2022 r. 

Rząd chce podnieść jakość kształcenia i badań na polskich 

uczelniach 

Zwiększenie atrakcyjności kariery na uczelniach oraz poprawa 

wizerunku polskiej nauki – to niektóre priorytety Polityki 

naukowej państwa, którą wczoraj zajmowała się Rada Ministrów. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8495435,polity

ka-naukowa-panstwa-jakosc-ksztalcenia-i-badan-na-polskich-

uczelniach.html 

 

 

21.07.2022 r. 

Co warto studiować? System ELA monitoruje, po których 

kierunkach zarabia się najwięcej 

Kolejne roczniki absolwentów uczelni coraz lepiej radzą sobie na 

rynku pracy – zarabiają więcej, a ryzyko ich bezrobocia jest 

niskie. Pandemia wywołała jedynie krótkotrwałe negatywne 

skutki – wynika z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów 

Absolwentów. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8496100,co-

warto-studiowac-ela-zarobki-po-studiach.html 

 

Rektor UW: Wydział Medyczny da nam szansę zdobycia 

wyższej pozycji w rankingach międzynarodowych 

UW będzie wyróżniało nowe podejście do edukowania przyszłych 

lekarzy – zgodne z ideą humanizacji medycyny, która koncentruje 

się na wzmocnieniu aspektów komunikacji z pacjentem, 

kompleksowym podejściu, bezpieczeństwie oraz współpracy 
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zespołowej w ramach różnych grup zawodowych - mówi Prof. 

Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8496200,rektor-

uw-wydzial-medyczny-wywiad.html 

 

 

25.07.2022 r. 

Uczelnie wciąż jeszcze mają miejsca na darmowych studiach 

Nadal największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki 

jak: informatyka, psychologia, prawo. Studia w Polsce podejmuje 

coraz więcej cudzoziemców. Na kandydatów wciąż czeka sporo 

wolnych miejsc. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8498025,uczeln

ie-studia-kierunki-nabor-studenci-rekrutacja.html 

 

 

26.07.2022 r. 

27,3 tys. zł stypendium za studiowanie politologii czy 

dziennikarstwa 

Do końca sierpnia studenci m.in. informatyki, prawa, medycyny 

będą mogli wystąpić o 27,3 tys. zł rocznie dodatkowego 

stypendium. Warunek? Muszą być zainteresowani powołaniem do 

zawodowej służby wojskowej. Tak wynika z rozporządzenia 

ministra obrony narodowej z 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów 

dla kandydatów na żołnierzy (Dz.U. Poz. 1447). 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8498761,stypen

dia-273-tys-zl-za-studiowanie-politologii-czy-dziennikarstwa.html 
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27.07.2022 r. 

Urlop dziekański nie podlega zaskarżeniu do sądu 

Kwestia udzielenia urlopu od zajęć podlega weryfikacji tylko i 

wyłącznie w trybie i na zasadach określonych w statucie uczelni 

oraz regulaminie studiów, a zatem nie można ich uznać za akty o 

charakterze zewnętrznym. Nie wymagają one wydania 

indywidualnej decyzji administracyjnej, podlegającej kontroli 

sądowej – stwierdził w niedawno opublikowanym orzeczeniu 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8499607,urlop-

dziekanski-studia-uczelnia-regulamin-kontrola-sadowa-ciaza.html 

 

Uczelnie idą w zielone. Jakie kierunki cieszą się największą 

popularnością? 

Czarnym koniem tegorocznej rekrutacji na studia są kierunki 

związane z ekologią i odnawialnymi źródłami energii. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8499664,eduka

cja-oze-ekologia-kierunki-studiow.html 

 

 

28.07.2022 r. 

Jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy? Do systemu ELA 

trafi więcej danych 

Rząd prześwietli kariery studentów od szkoły średniej po doktorat. 

Chce też dowiedzieć się np., czy wysoki wynik na maturze 

zapewnia sukces na rynku pracy. Eksperci popierają ten pomysł. 

 

Podajemy za: 
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8500237,syste

m-ela-absolwenci-kariera-zawodowa-zarobki.html 
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