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Statystyka nauki, techniki i innowacji w
krajach UE i OECD.
Do rangi symbolu urasta fakt, że 1963 był zarówno rokiem pierwszej konferencji ministrów ds. nauki
krajów OECD, jak i rokiem publikacji pierwszego podręcznika statystyki B+R - Frascati Manual;

zaledwie trzy lata później podjął działalność angielski Science Policy Research Unit. Od tego czasu
wielokierunkowy rozwój statystyki N+T+I odzwierciedla zróżnicowanie funkcji, jakie pełni ona
w politykach rządowych, w zarządzaniu nauką w sektorze publicznym i prywatnym oraz w nauce
akademickiej.
Statystyka nauki, techniki i innowacji weszła w okres szybkich zmian. Nie pozna jej ktoś, kto znał jej
stan w połowie lat 1990-tych i przerwał na 10 lat kontakt z tą dyscypliną. Zarówno na szczeblu
OECD i UE, jak i poszczególnych krajów członkowskich wyłania się nowy system jej tworzenia,
obiegu i wykorzystywania. W takiej sytuacji wydaje się konieczne syntetyczne omówienie
dokumentów z ostatnich lat, które diagnozują stan obecny, definiują wyzwania oraz wysuwają
propozycje rozwiązań, a także przedstawienie podjętych działań zaradczych na szczeblu UE i OECD
oraz państw członkowskich.
Raport opracowany w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki składa się z dwóch części. We
„Wstępie" omówiono ogólne problemy statystyki nauki, techniki i innowacji (często określanej także
jako statystyka nauki i techniki) jako instrumentu polityki, w drugiej części - problemy
poszczególnych pól i obszarów tematycznych.
Wiecej informacji na stronie:
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/3705.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.
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Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.
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Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.
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Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.
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W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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