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Kleiber: nakłady na badania naukowe będą
najwyższe od piętnastu lat
Zgodnie z założeniami narzuconej przez UE Strategii Lizbońskiej, do 2010 r. nakłady na badania
naukowe w każdym kraju Unii powinny wzrosnąć do 3 proc. PKB.

Jak zapewnia minister, wskutek "nowych" zasad finansowania nauki (czyli przy wykorzystaniu
większych środków na badania i rozwój) nikt z naukowców w Polsce nie zostanie pokrzywdzony. "Nie
będzie tak, że jednym damy, a innym zabierzemy" - tłumaczy.
Jak zdradza minister Kleiber, otrzymuje on już sygnały od wielu ugrupowań politycznych, że kolejne
rządy zamierzają kontynuować politykę zwiększania nakładów na badania naukowe i rozwój.
W efektywnym wykorzystaniu "nadwyżki" środków pomóc ma wprowadzenie w Polsce Krajowego
Programu Ramowego (KPR). W jego ramach wspierane będą przede wszystkim te dziedziny nauki,
które Polska uzna za priorytetowe, a które są także priorytetem na świecie. Jak zapowiada minister,
będą to przede wszystkim biologia, nauki medyczne, teleinformatyczne i materiałowe oraz tzw.
przyjazne środowisku technologie.
"Jeśli intensywniejsze wspieranie dziedzin uznanych za priorytetowe nie będzie przynosić
pozytywnych efektów, wybierzemy nowe priorytety" - zastrzega minister.
Jak zaznacza, oryginalną cechą polskiej polityki finansowania nauki będzie umieszczenie nauk
humanistycznych i społecznych w gronie priorytetów (nie są one priorytetem UE).
"Polska jest jedynym krajem członkowskim UE, który wnioskuje, by w 7. Programie Ramowym UE
(na lata 2007-2013 - PAP), znalazł się obszar poświęcony humanistyce" - zwraca uwagę minister.
W ramach KPR przewidziane jest rozszerzenie grantów promotorskich, a także wprowadzenie
grantów dla powracających do kraju polskich uczonych, którzy pracowali w prestiżowych
zagranicznych placówkach naukowych oraz wprowadzenie stypendiów podoktorskich (tzw. postdoc).
Jak podkreśla Kleiber, zgodnie z jego wiedzą Polska jest jedynym krajem rozwiniętym, w którym nie
istnieje system stypendiów podoktorskich.
Kleiber dodaje, że dzięki możliwości większych nakładów na naukę na silniejsze wsparcie finansowe
liczyć mogą polskie "szkoły naukowe", m.in. astronomiczna i archeologiczna.
"Ludzi, którzy prowadzą badania naukowe jest w Polsce mniej niż powinno być" - ocenia minister.
Jego zdaniem, w przypadku prowadzonych już badań naukowych "zaniedbywana jest kwestia
patentowania".
PAP - Nauka w Polsce, Joanna Poros
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy

zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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