
     SYTUACJA  W SZKOLNICTWIE  WYŻSZYM      

"DZIENNIK  GAZETA  PRAWNA"  sierpień  2022 r. 

 

 

 

01.08.2022 r. 

Uczelnie znają już wyniki ewaluacji. Rusza fala odwołań 

Większość placówek naukowych może odetchnąć z ulgą – będą 

miały zapewnione uprawnienia i fundusze z budżetu państwa 

przez najbliższych kilka lat. Dla kilkunastu procent ostatnią deską 

ratunku będzie odwołanie. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8502494,uczeln

ie-znaja-wyniki-ewaluacji-odwolania.html 

 

Nowy potencjał europejskich uczelni 

W Europie istnieje ok. 5 tys. wyższych uczelni. To dzięki nim 

nasz kontynent jest uznawany na całym świecie za siłę napędową 

wiedzy i innowacji, co zachęca utalentowanych młodych ludzi, 

aby tu przybyli i pozostali. Nasze uczelnie to kopalnie 

umiejętności i motory trwałego wzrostu gospodarczego, które 

stymulują przedsiębiorczość i tworzenie wysokiej jakości miejsc 

pracy w całej Europie. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8502605,europe

jskie-uczelnie-potencjal-miejsca-pracy.html 
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02.08.2022 r. 

MEiN podało wyniki oceny działalności naukowej za lata 

2017-2021 

Resort edukacji i nauki opublikował we wtorek wyniki ewaluacji 

działalności naukowej za lata 2017-2021. W sumie przyznano 65 

kategorii naukowych A+, 323 kategorii A, 582 kategorii B+, 139 

kategorii B i 36 kategorii C w ramach poszczególnych dyscyplin. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8505512,mein-

wyniki-oceny-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021.html 

 

 

03.08.2022 r. 

Rekrutacja na studia. Spora konkurencja na medycynę, 

oblegane młode kierunki 

Niemal na każde miejsce na stacjonarnych kierunkach lekarskich 

przypadało więcej niż 10 kandydatów – wynika z danych uczelni 

medycznych. Dotychczasowym rekordem jest 46 chętnych na 

jedno miejsce. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8506135,rekrut

acja-na-studia-medycyna.html 
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04.08.2022 r. 

Timeo Danaos et dona ferentes. Czy i jak zreformować naukę? 

[OPINIA] 

 
Nie miałem zamiaru pisania raz jeszcze o kwestiach reformy 

nauki – za często ją reformowano, podobnie jak szkolnictwo w 

ogóle – ale ostatnia wypowiedź ministra Przemysława Czarnka w 

pewnym sensie sprowokowała mnie do tego. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8508648,reform

a-nauki-uczelnia-czasopisma-punktowane-ewaluacja.html 

 

 

08.08.2022 r. 

 

Najlepsze uczelnie z gorszą notą. Placówki mają zastrzeżenia 

do MEiN 

 

Od kilku dni uczelnie i instytuty badawcze analizują 

opublikowane przez MEiN wyniki ewaluacji działalności 

naukowej za lata 2017–2021. Mają wiele zastrzeżeń, dlatego 

szykują odwołania. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8511517,eduka

cja-uczelnie-ewaluacja-zastrzezenia-ocena-dzialalnosci.html 
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09.08.2022 r. 

 

Kredyt studencki 2022/2023. Minister ogłosił wysokość progu 

dochodowego 

 

3 tys. zł to maksymalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, 

który uprawnia do otrzymania kredytu studenckiego w roku 

akademickim 2022/2023 – zdecydował minister edukacji i nauki. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8513465,kredyt

-studencki-2022-2023-prog-dochodowy.html 

 

 

17.08.2022 r. 

 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 

Pracownicy uczelni domagają się wyższych pensji i odchodzą 

[WYWIAD] 

 

Rektorzy zmuszeni są szukać oszczędności, np. nie odtwarzać 

etatów czy wręcz je likwidować - informuje prof. Stanisław 

Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

przewodniczący komisji ds. ekonomicznych Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8519252,uczeln

ie-wyzsze-mein-oszczednosci-etaty-na-uczelniach.html 
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Uczelnie: Zmierzamy ku finansowej zapaści 

 

Tak złej sytuacji finansowej na uczelniach jeszcze nie było – 

wynika z najnowszej analizy Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8519247,szkoln

ictwo-wyzsze-sytuacja-finansowa.html 

 

 

22.08.2022 r. 

 

Wyniki ewaluacji uczelni wyższych. Prezes PAN: Wiele 

instytutów będzie się odwoływać 

 

Wyniki Polskiej Akademii Nauk w ewaluacji jakości działalności 

naukowej są dobre. Mamy jednak duży niedosyt. Wiem, że bardzo 

dużo jednostek będzie się odwoływać, bo czuły się pokrzywdzone 

- powiedział PAP prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8521887,wynik

i-ewaluacji-uczelni-wyzszych-pan-odwolania.html 

 

 

23.08.2022 r. 

 

Ponad milion studentów porzuciło studia. Najczęściej z 

kierunków ścisłych 

 

Około 40 proc. studentów rezygnuje ze studiów. Najczęściej z 

kierunków ścisłych. Takie wnioski płyną z najnowszego badania 

Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu 

Badawczego (OPI PIB). 
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Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8522435,szkoln

ictwo-wyzsze-porzucenie-studiow-kierunki-scisle.html 

 

 

24.08.2022 r. 

 

ZNP ogłasza pogotowie protestacyjne 

 

Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło w środę uchwałę, w 

której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we 

wszystkich ogniwach związku, m.in. przez oflagowanie placówek, 

a także zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję 

informacyjną o narastających problemach systemu edukacji. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8523590,znp-

pogotowie-protestacyjne-akcja-protestacyjna-nauczyciele.html 

 

 

25.08.2022 r. 

 

System boloński niełatwy do zmiany 

 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) nie 

zgadza się na dodanie do listy kierunków, które mogą być 

prowadzone w trybie jednolitych studiów magisterskich, m.in. 

architektury wnętrz, psychologii i biologii zwierząt oraz logopedii. 

Tak wynika z jej stanowiska do projektu nowelizacji 

rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie studiów. 

 

Podajemy za: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8524022,szkoln

ictwo-wyzsze-system-bolonski-nielatwy-do-zmiany.html 
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