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Nauka i biznes - korzyści ze współpracy.

Na polskich uczelniach powstaje coraz więcej kierunków, które tworzone są
przy udziale prywatnych przedsiębiorstw. Obie strony zazwyczaj chwalą współpracę.

Uczelnie zyskują m.in. miejsca na staże dla swoich absolwentów, a pracodawcy kształcą
przyszłą kadrę. Jak informuje portal Forsal.pl, wciąż jednak zbyt mało jest tego typu
inicjatyw. W tym celu MNiSW planuje wesprzeć polskie uczelnie, które zaczną ściślej
współpracować z biznesem.
140 mln zł – tyle mogą uzyskać uczelnie, które zdecydują się na otwarcie kierunków, bądź
prowadzenie badań odpowiadających na zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorstw. Jak informuje
Forsal.pl, już teraz jest wiele kierunków szytych pod firmy, jednak nadal jest ich zdecydowanie za
mało. Głównym zapotrzebowaniem prywatnych firm, jest pozyskanie odpowiednio wykształconych
absolwentów, którzy nie będą musieli przechodzić dodatkowych szkoleń w przedsiębiorstwie, a tym
samym skrócą czas wdrażania się w struktury spółki. Otwieranie nowych, innowacyjnych kierunków
jest również ciekawym rozwiązaniem dla władz szkół wyższych. – Dziś w interesie każdej uczelni jest,
by umiała porozumieć się z partnerami z sektora gospodarki i potrafiła trafnie zidentyfikować
obszary tej współpracy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. To
właśnie dzięki temu, stają się one bardziej konkurencyjne względem innych szkół.
Tymczasem, w Polsce działa już wiele ciekawych kierunków, które stworzone zostały przy udziale
podmiotów prywatnych. Jak podaje portal, flagowym przykładem współpracy z biznesem jest
zazwyczaj wskazywana działalność Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczelnia ma podpisane
umowy z 270 firmami – od tych z budownictwa, przez firmy naftowe po informatyczne. Interes mają
obie strony – uczelnia, bo zyskuje miejsca na staże dla swoich studentów, bezpłatne oprogramowanie
czy wyposażenie laboratoriów badawczych. Jednak pracodawcy nie robią tego bez powodu – dzięki
temu mają szansę sami sobie wykształcić przyszłą kadrę.
Do współpracy z uczelniami przystąpiły już takie firmy jak: General Electric, Comarch, Lotos, RWE,
Atlas, Paradyż, Opoczno czy WSK „PZL – Rzeszów” SA.
Źródło: www.pi.gov.pl
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.

30-11-2021

300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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