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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że 60% absolwentów uniwersytetów to kobiety, ale większość 
stanowisk wyższego szczebla (tj. stanowisk akademickich doktorów i profesorów) wciąż 
zajmują mężczyźni;

B. mając na uwadze, że niepokojąco niski odsetek kobiet zajmuje stanowiska decyzyjne w 
radach naukowych, w szczególności w Estonii, Polsce, Czechach, na Cyprze i Słowacji;

1. wzywa uniwersytety, instytucje UE i państwa członkowskie do zachęcania młodych 
kobiet do wyboru tych kierunków studiów, w których kobiety wciąż są niedostatecznie 
reprezentowane, zwłaszcza kierunków naukowych, technicznych, inżynierskich i 
matematycznych, oraz do informowania ich o możliwościach rozpoczęcia kariery 
naukowej i o dostępnych możliwościach naukowych, w tym w dziedzinie nauki 
stosowanej, w celu rozwoju uśpionych talentów;

2. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do uznania, że uczące się kobiety mogą mieć 
szczególne obowiązki niezwiązane z nauką, na przykład mogą opiekować się małymi 
dziećmi lub starszymi krewnymi;

3. uważa, że konieczny jest przegląd kryteriów awansowania na najwyższe stanowiska 
naukowe (np. stanowiska profesorskie) w celu włączenia silniejszej perspektywy z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz zajęcia się brakiem kobiet na tych stanowiskach oraz że 
istnieje potrzeba uznania, że kobiety dużo częściej niż mężczyźni decydują się na 
przerwanie kariery w celu założenia rodziny;

4. przypomina, że szkolnictwo wyższe powinno udostępniać kobietom narzędzia 
umożliwiające im wzmocnienie swojej pozycji w sektorze prywatnym oraz rozwój 
przedsiębiorczości, co tym samym przyczyni się do wsparcia wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia w UE; w związku z tym nalega, aby kobiety były zachęcane do aktywnego 
udziału w partnerstwach między uniwersytetami i sektorem prywatnym, na przykład 
poprzez przedsięwzięcia typu start-up i spin-off;

5. wzywa uniwersytety i szkoły wyższe do zwiększenia reprezentacji kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych w radach naukowych w celu zachęcania ich do pracy w szkolnictwie 
wyższym;

6. ponownie podkreśla, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż jest 
poważnym problemem oraz że w obszarze szkolnictwa wyższego kobiety-naukowcy i 
kobiety-profesorowie otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni na takich samych 
stanowiskach.


