Marzec 2010
Istotne wydarzenia w pracach projektowych:
1. Zakończone zostały prace związane z ostatecznym określeniem listy
Ekspertów i TOP Ekspertów, którzy będą brali udział w pracach
badawczych.
2. Rozpoczęto prace w zakresie badań źródłowych, które doprowadzą do
powstania: Analizy Szkół Wyższych oraz Badania Kapitału
Intelektualnego.
3. Zakończono prace nad pierwszym dokumentem powstałym w ramach
Projektu - kwerendą wiedzy nt projektu - zapraszamy do zapoznania
się z pełną wersją dokumentu, dostępną na naszej stronie internetowej
w dziale Wiadomości.

Aktualności z obszaru nauki, edukacji, innowacji:
Na portalu www.naukawpolsce.pap.pl oraz na stronach internetowych
uczelni wyższych dostępne są informacje na temat wprowadzanych nowych
kierunków studiów. Uczelnie przedstawiają swoje propozycje jako
odpowiedź tak na potrzeby przyszłych studentów, jak i wymagania rynku
pracy. Nowe kierunki i specjalizacje uruchamiają m.inn:
o Uniwersytet Łódzki - regionalistyka na kierunku gospodarki przestrzennej
oraz ekonomia sektora publicznego na ekonomii;
o SGGW Warszawa – makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej;
o Uniwersytet Warszawski - Energetyka i Chemia Jądrowa;

o Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i
Lotnictwa)– energetyka jądrowa;
o KUL Lublin – mediteranistyka;
o Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem TechnologicznoPrzyrodniczym im. Śniadeckich w Bydgoszczy – agrochemia.
Bioinformatyka uruchamiana jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu i Uniwersytet Gdański.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie bedzie oferować studentom
od nowego roku akademickiego kierunek mechanika i budowa maszyn,
przygotowując ten kierunek szkoła współpracowała z Lubuskim Klastrem
Metalowym, w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb
regionalnego rynku pracy.
Z tematyką projektu “Akademickie Mazowsze 2030” związane są dwa,
powstałe ostatnio, dokumenty dotyczące szkolnictwa wyższego. Pierwszy z
nich "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r." powstał
na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a opracowało go
konsorcjum Ernst&Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
Drugi to projekt środowiskowy opracowany przez Fundację Rektorów
Polskich oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich "Strategia
rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 - 2020". Obydwa dokumenty
(udostępnione na stronach internetowych) są obecnie poddane dyskusji i
konsultacjom. Przedstawione w obu opracowaniach analizy i wnioski będą
również elementem prac prowadzonych w ramach projektu “Akademickie
Mazowsze 2030”. Interesujące są, przedstawione w obydwu materiałach,
między innymi analizy SWOT dla polskiego szkolnictwa. W dokumencie
Ernst&Young możemy przeczytać, że słabą stroną polskiego szkolnictwa w
zakresie kształcenia są “brak zorientowania na efekty kształcenia i potrzeby
rynku” oraz “nadmierna liczba studentów w grupach kierunków kształcenie
oraz nauki społeczne, gospodarka, prawo zbyt mała w grupie zdrowie i
opieka społeczna oraz na kierunkach technicznych”. Do szans zaliczono
“wzrost popytu na wykształconych pracowników związany ze zmianami w
gospodarce”. Zwrócono uwagę na fakt, że “uczelniom wyższym w Polsce
brakuje wyraźnie sformułowanej misji regionalnej (…) skutkuje m.inn.
niezgodnością oczekiwań lokalnego rynku pracy i lokalnej oferty kształcenia
na poziomie wyższym”. W dokumencie KRASP (raport Prognoza stanu
szkolnictwa wyższego w Polsce Wyzwania w obszarach strategicznych)
możemy przeczytać, że zagrożeniem jest “Brak systemu monitorowania
potrzeb i preferencji rynku pracy, zarówno pod względem kierunków, jak i
poszukiwania kompetencji i umiejętności”.

Osoby zainteresowane tematyką innowacyjności i tego jak oceniany jest
potencjał państw europejskich w tym obszarze oraz konkurencyjność
państw położonych poza Europą, mogą zapoznać się z dziewiątą edycją
rankingu innowacyjności "European Innovation Scoreboard 2009" dostępną
na stronach http://www.proinno-europe.eu/
W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zamieszczono ostatnio m. in.:
o Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
o Projekt - ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system
nauki
o Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki
o Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
o Projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

