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Bez wsparcia przedsiębiorców polska nauka
nie ma szans na rozwój
Strategia Lizbońska to program przyjęty w 2000 roku przez kraje Unii Europejskiej i kandydujące do
niej, który w ciągu 10 lat ma uczynić z UE obszar najbardziej na świecie konkurencyjnej
i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy.

Dla osiągnięcia tego celu do 2010 roku nakłady na naukę powinny wynosić w każdym z krajów UE 3
proc. PKB.
"W tej chwili nakłady na naukę to ok. 0,3 proc. PKB, a to poziom, który nie tylko nie pozwala na
rozwój, ale z trudem wystarcza na przetrwanie" - powiedział podczas seminarium wiceminister nauki
i informatyzacji Marek Bartosik.
Dodał, że jedyną szansą, by poprawić sytuację polskiej nauki, jest szukanie pomocy w biznesie.
"Tylko ok. 13-14 proc. prac polskich naukowców ma zastosowanie praktyczne, z ich wyników może
skorzystać gospodarka. Pozostałe to prace o charakterze podstawowym, z pewnością wiele wnoszące
do nauki, nie mające jednak żadnego odzwierciedlenia w gospodarce" - tłumaczył Bartosik.
Jego zdaniem, to jeden z powodów, dla których przedsiębiorcy nie interesują się inwestowaniem
w badania naukowe.
"Problemem jest również postawa władz uczelni. Kiedy firmy proponują pieniądze, wielu rektorów
spodziewa się dotacji, a my chcemy zainwestować: dać milion na badania i na ich wynikach zarobić
półtora. Naukowcy muszą zdać sobie sprawę, że dajemy im pieniądze tylko po to, żeby zarobić" mówił szef ComputerLandu Tomasz Sielicki.
Jego zdaniem, szkoły wyższe powinny "zbliżyć się do gospodarki, bo na razie mostu miedzy tymi
dwoma dziedzinami nie widać".
"Zbliżenie" to powinno polegać m.in. na zmianach w kształceniu. "Gospodarka potrzebuje ludzi
elastycznych, gotowych na zmiany zawodu, pracy, miejsca zamieszkania" - wyliczał Sielicki.
"Uczelnie mogą się zmienić i już się zmieniają" - zapewniał szef Fundacji Rektorów Polskich prof.
Jerzy Woźnicki.
Jego zdaniem, uczelnie oraz ośrodki naukowe zdały sobie sprawę z wymogów rynku i starają się im
sprostać.
W jednodniowym seminarium pt. "Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii
Lizbońskiej", które odbyło się w poniedziałek, wzięli udział przedstawiciele wyższych uczelni,
ośrodków naukowych i przedsiębiorców.
PAP - Nauka w Polsce, Magdalena Kozińska
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.
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Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.
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Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.
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Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.
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Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.
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Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.
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Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.
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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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