Kwiecień 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:




9 kwietnia br na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pojawiła się informacja na temat przyjęcia przez Senat pakietu
ustaw dotyczących zmian w organizacji nauki w Polsce „Budujemy na
Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”, składającego się z: ustawy o
zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju, ustawy o Narodowym Centrum Nauki, ustawy o instytutach
badawczych, ustawy o Polskiej Akademii Nauk i ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Jak dowiadujemy się z
artykułu, przygotowywany jest również pakiet projektów ustaw
dotyczących nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.
20 kwietnia br odbyła się konferencja „Polskie sukcesy oparte na wiedzy”,
zorganizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Deloitte, Polską
Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Pentor Research
International. Połączona była ona z debatą na temat możliwości
zbudowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Informacje ze
spotkania dostępne są na stronie www.polskiesukcesy.pl.



W na stronach MNiSW umieszczono m.in.:
o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające
rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników
kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i
studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz
stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach
nauki
o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające
rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji
z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
o Rozporządzenie 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
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 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby
członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków
i trybu ich wyboru
o Projekt - ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system
nauki
powyższe dokumenty dostępne są na stronie www.bip.nauka.gov.pl
W poporzednich newsletter’ach przytaczane były przykłady nowych
kierunkach studiów, organizowanych przez uczelnie wyższe. Ostatnio na
stronach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego można przeczytać o
nowym kierunku studiów stacjonarnych I stopnia zdrowie
środowiskowe. Absolwenci tego kierunku będą dysponować
interdyscyplinarną wiedzą łączącą nauki o środowisku, nauki medyczne
z metodami prognostycznymi oraz narzędziami zarządzania
środowiskowego. www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl

