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Reforma nauki przyjęta przez Sejm
- Ta reforma stworzy polskim naukowcom warunki do odważnej konkurencji w wymiarze
europejskim i światowym. Pomoże osiągać najwyższe szczyty badawczych poszukiwań - powiedziała
minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Jest szczególnie symboliczne i ważne,
że naszą reformę nauki poprały wszystkie siły polityczne. Ogromnie cieszy konsensus ponadpartyjny
dla spraw tak wielkiej dla nas wagi - podkreśla minister nauki.

Reforma wzmocni projakościowy system finansowania nauki – niezależny Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych według transparentnych zasad oceni pracę wszystkich instytutów badawczych,
a te odnoszące największe sukcesy naukowe będą mogły liczyć na największe finansowe wsparcie
państwa. W efekcie reformy powstanie też niezależne od polityków Narodowe Centrum Nauki –
wybitni uczeni zdecydują o rozdziale publicznych środków na badania podstawowe. Istniejące już
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiadać będzie za kreowanie strategicznego dla rozwoju
Polski programu badań, jego zadaniem będzie też włączanie podmiotów gospodarczych we
współpracę z sektorem nauki (przedsiębiorcy będą mogli m.in. ubiegać się o granty badawcze
w ogłaszanych konkursach bez dotychczasowej bariery dostępu, czyli 400 tys. euro przeznaczonych
na badania i rozwój).
Na specjalne wsparcie będą mogli liczyć młodzi badacze. Narodowe Centrum Nauki przeznaczać
będzie minimum 20 proc. swoich środków na badania prowadzone przez początkujących naukowców.
Reforma nauki ułatwi młodym start do krajowych i międzynarodowych karier także dzięki
upowszechnieniu kontraktowego zatrudniania oraz konkursów na stanowiska w nauce.
Ważnym zadaniem reformy będzie odbudowa i wzmocnienie etosu polskiej nauki – pakiet przewiduje
m.in. zakaz podległości służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych we wszystkich
naukowych instytucjach. Pozwoli to na skuteczną walkę z nepotyzmem i budowanie karier
naukowych wyłącznie w oparciu o naukowe sukcesy. Nowe prawo wzmocni też walkę z plagiatami
i nieuczciwością naukową. Przy Polskiej Akademii Nauk powstanie Komisja ds. Etyki w Nauce.
W ślad za pakietem ustaw naukowych do Sejmu po przyjęciu przez Radę Ministrów trafi wkrótce
pakiet projektów nowelizujących prawo o szkolnictwie wyższym. Obecny rząd podjął się bowiem
pierwszej od 1989 roku niemal jednoczesnej, kompleksowej i spójnej reformy dwóch powiązanych ze
sobą sektorów: nauki i szkolnictwa wyższego. To historyczna szansa, by wreszcie w pełni
zintegrować oba obszary.
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4148.html
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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