Luty 2010
Istotne wydarzenia w pracach projektowych “Akademickiego
Mazowsza 2030”:
1. trwają prace związane z zakończeniem procesu wyboru Ekspertów i
TOP Ekspertów, którzy będą brali udział w pracach badawczych;
2. trwają prace przygotowawcze, mające na celu wyłonienie wykonawców
i przeprowadzenie kolejnych badań źródłowych z obszaru badania
Kapitału Intelektualnego i analizy szkół wyższych Mazowsza.

Aktualności z obszaru edukacji i nauki:
W styczniu MNiSW przedstawiło wyniki rekrutacji na studia w roku
akademickim 2009/2010. Wynika z nich, że udało się zahamować
niepokojącą tendencję, gdy liczba chętnych do studiowania na
uniwersytetach była wyższa niż liczba chętnych na studia techniczne.
Na stronach MNiSW, dostępna jest prezentacja z seminarium, na
którym przedstawiono, w jaki sposób w USA wspierana jest
innowacyjność wśród małych przedsiębiorstw. Zainteresowani
tematyką współpracy nauki z biznesem mogą zapoznać się z tym
zagadnieniem, przedstawionym przez Charlesa W. Wessnera, dyrektora
Departamentu Technologii, Innowacji i Przedsiębiorczości Narodowej
Akademii Nauk w USA na stronie
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20100125_Wessner_
Warsaw-sbir.pdf

W bieżącym roku MNiSW rozszerzy listę “kierunków
zamawianych” o kierunki unikatowe, makrokierunki (dwa
pełnowymiarowe kierunki w jednym) oraz o studia międzykierunkowe.
Idea tworzenia kierunków zamawianych jest efektem deficytu

studentów na kierunkach ważnych, strategicznych dla gospodarki.
Popularyzacji tych kierunków wśród przyszłych studentów ma służyć
specjalny program stypendialny. Na stronach ministerstwa dostępna
jest prezentacja na ten temat, p rzedstawiona podczasa spotkania z
prof. B. Kudrycką

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20100205_kierun
ki_zamawiane_2010_podsumowanie.pdf

Na stronach portalu Nauka w Polsce / nauka dla gospodarki dostępne
są również aktualności na temat oferty polskich uczelni, wśród nich
informacje na temat kierunków, które są dopowiedzią uczelni na
potrzeby rynku pracy oraz wymagania przyszłych pracodawców. Na
przykład Uniwersytet Szczeciński jesienią ma uruchomić wśród nowych
kierunków: turystykę i rekreację (jako odpowiedź na duże
zainteresowanie w województwie osobami wykształconymi w tym
kierunku), zarządzanie i inżynierię produkcji, oceanografię oraz
mikrobiologię. Jak stwierdził rektor uczelni prof. dr hab. Waldemar
Tarczyński "Nowe kierunki uruchamiamy nie po to, by przetrwać, ale by
rozwijać się"
www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=sza
blon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=369800&data=&lang=PL&_CheckSum Również

Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie, opierając się na
analizach rynku pracy, zdecydowała się na uruchomienie kierunku
zarządzanie lotnictwem (jest to czwarta uczelnia w Europie oferująca tę
specjalność).
Na stronach www.wbn.edu.pl uruchomiono Wirtualną Bibliotekę
Nauki - projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka umożliwia dostęp do polskich i
zagranicznych publikacji, z różnych dziedzin nauki. Znajdują się w niej
zasoby ogólnodostępne (dla wszystkich instytucji akademickich) oraz
udostępniane uczestnikom poszczególnych konsorcjów.
W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach MNiSW dostępne są
teksty aktów prawnych oraz ich projekty, w lutym opublikowano
m.in.:
o Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z
zagranicą.

