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Prof. Kudrycka: wybierajmy kierunki
zamawiane
Studentom rozpoczynającym naukę radziłabym wybieranie kierunków zamawianych - mówiła
minister nauki prof. Barbara Kudrycka w TVP Info. Przypomniała, że w tym roku akademickim już
cztery politechniki wyprzedziły pod względem popularności Uniwersytet Warszawski. Zanotowano
też dużo większe zainteresowanie budownictwem niż zarządzaniem.
Zdaniem minister taka tendencja utrzymuje się m.in. dlatego, że dla informatyków, inżynierów
budownictwa czy architektów nieomal na sto procent nie zabraknie pracy. Nie jest to już takie
oczywiste w przypadku kierunków humanistycznych.
Jak przypomniała, resort nauki umożliwił uczelniom wprowadzanie zmian do kierunków studiów.
W ich ramach uczelnie powinny nauczać przedsiębiorczości na każdym kierunku studiów, również na
kierunkach społecznych i humanistycznych.
„Liczę, że dzięki temu i wsparciu firm zakładanych przez studentów, inkubatorów przedsiębiorczości

absolwenci szkół społecznych i humanistycznych, którzy nie znajdą zatrudnienia w administracji
publicznej czy szkołach, znajdą dla siebie ciekawe obszary, by otworzyć własny biznes” – powiedziała
minister nauki.
Prof. Kudrycka zaznaczyła również, że nigdy w historii Polski nie było tak skokowego wzrostu
funduszy na badania jak obecnie. „W 2007 roku w sumie na badania przeznaczaliśmy w formie
grantów ok. 900 milionów złotych, a teraz 6 miliardów złotych. Wydaje się, że kultura pozyskiwania
funduszy na naukę zaczyna coraz bardziej się upowszechniać i naukowcy wiedzą, że to jest sposób,
by mogli w spokoju realizować dobre badania” - podkreśliła.
Przypomniała, że do finansowania badań stosowanych przeznaczone jest Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. „Tutaj mamy strategiczny program badań w sześciu głównych - priorytetowych dla nas obszarach jak np.: badania materiałowe czy z zakresu lotnictwa” – wyjaśniła minister nauki.
Zaznaczyła, że NCBiR finansuje wielkie przedsięwzięcia jak Polska Platforma Technologiczna
Lotnictwa, ale też każdą inicjatywę oddolną: zarówno naukowców, jak i każdej „osoby z ulicy, która
ma jakiś rewelacyjny projekt i chciałaby uzyskać finansowanie na jego realizację”.
Minister przypomniała również, że nigdy nie było takiego skoku w finansowaniu humanistyki. Tego
typu badania prowadzi Narodowe Centrum Nauki. „Na 2012 rok zwiększyliśmy jego finansowanie
o 80 proc. Tam są wszelkie badania podstawowe nie tylko z zakresu humanistyki, ale też klasyczne
podstawowe jak fizyka czy matematyka” - wyjaśniła prof. Kudrycka.
Humaniści mogą korzystać również z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, który prowadzi
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jego pierwszej edycji jest realizowanych kilkaset
projektów.
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