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Nakłady na naukę będą rosły szybciej niż PKB
"Już w 2006 roku nakłady na badania i rozwój powinny wzrosnąć wyraźnie, bo o kilkadziesiąt procent.
Potem, od 2007 roku, czyli w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju, ma zostać przyjęta
zasada, że nakłady rosną szybciej niż produkt krajowy brutto. W samym planie natomiast powinien
się znaleźć wskaźnik wyprzedzenia mówiący, jak duży ma być ten wzrost" - wyjaśnił Jerzy Hausner.

Wicepremier zapowiedział także, że w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (NPR)
znajdzie się zapis o zmianie statusu uczelni państwowych w Polsce.
"Obecna forma prawna polskich szkół wyższych nie przystaje do sytuacji, dlatego proponuję
przekształcenie uczelni w spółki kapitałowe użyteczności publicznej. Takiej formy w polskim prawie
jeszcze nie ma. Taka spółka miałaby m.in. ograniczone prawa własności, żeby nie mogła sprzedać np.
części majątku. Po zmianie formy prawnej uczelnie wprawdzie nie stałyby się przedsiębiorstwami,
ale mogłyby sprzedawać swoje dokonania i na tym zarabiać" - zaznaczył polityk.
Hausner zapewnił, że w NPR edukacja i nauka znajdą się na jednym z najważniejszych miejsc.
"Trzeba będzie to umieścić w kontekście rynku i przedsiębiorczości. Polskie uczelnie żyją
w oderwaniu od rynku pracy, więc jest coraz więcej bezrobotnych z wyższym wykształceniem.
Postawiliśmy na masowość, ale jakość kształcenia jest coraz niższa. Oceniam, że 50 procent
przyszłych absolwentów nie ma szans na etat, tylko na samozatrudnienie" - podkreślił.
Wicepremier ocenił, że w latach 2007-2013 Polska będzie miała do wydania nawet 500 mld zł - w tym
60 mld euro pochodzących z pomocy unijnej. Jak zaznaczył, nigdy do tej pory w polskiej gospodarce
nie było tak dużych środków finansowych, w tym na potrzeby nauki.
Konferencję, którą zorganizowała Politechnika Wrocławska, otworzył minister edukacji narodowej
i sportu Mirosław Sawicki. Wzięli w niej udział rektorzy większości polskich wyższych uczelni
państwowych z przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof.
Franciszkiem Ziejką.
PAP - Nauka w Polsce, Tomasz Rut
http://laboratoria.net/aktualnosci/3557.html
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.

14-08-2020

Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.

14-08-2020

Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.

14-08-2020

Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.

14-08-2020

Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.

12-08-2020

Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.

12-08-2020

Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.

12-08-2020

Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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