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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ženách a vede 
(2007/2206(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 20. mája 1999 o ženách a vede1,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 26. júna 2001 o vede a spoločnosti a o ženách vo vede2,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 27. novembra 2003 o rovnakom prístupe k ženám 
a o podiele žien a mužov na raste a inovácii v znalostnej spoločnosti3,

– so zreteľom na závery Rady z 18. apríla 2005 o posilňovaní ľudských zdrojov v oblasti 
vedy a techniky v Európskom výskumnom priestore (8194/05), 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. 
decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)4,

– so zreteľom na smernicu 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 
2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej 
príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky5,

– so zreteľom na akčný plán Komisie Veda a spoločnosť (KOM(2001)0714),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 11. marca 2005 s názvom Ženy 
a veda: výnimočnosť a inovácia – rodová rovnosť vo vede (SEK(2005)0370), 

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie zo 4. apríla 2007 s názvom Európsky výskumný 
priestor: nové perspektívy (KOM(2007)0161) a na pracovný dokument útvarov Komisie 
(SEK(2007)0412) priložený k vyššie uvedenej zelenej knihe,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2000 o oznámení Komisie s názvom Ženy 
a veda – Mobilizácia žien na posilnenie európskeho výskumu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2004 o zosúladení pracovného, rodinného 

                                               
1 Ú. v. ES C 201, 16.7.1999, s. 1.
2 Ú. v. ES C 199, 14.7.2001, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 6.
4 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
5 Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15.
6 Ú. v. ES C 309, 27.10.2000, s. 57.
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a osobného života1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien 
a mužov (2006 – 2010)2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20073,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2008),

A. keďže výskum predstavuje životne dôležitý sektor pre hospodársky rozvoj Európskej únie 
a v rámci Európy je potrebné zamestnať 700 000 ďalších výskumných pracovníkov 
s cieľom plniť záväzky Lisabonskej stratégie pre rozvoj a zamestnanosť,

B. keďže výskumníčky tvoria v EÚ menšinu a ich podiel medzi výskumnými pracovníkmi 
vo vládnom sektore a sektore vyššieho vzdelávania je 35 % a v súkromnom sektore iba 
18 %, 

C. keďže údaje o výskumných pracovníkoch z hľadiska kvalifikácie, vedného odboru a veku 
rozdelené podľa pohlavia sú zriedka k dispozícii dokonca aj v krajinách EÚ,

D. keďže pre výskumníčky je v porovnaní s ich mužskými kolegami oveľa zložitejšie 
zosúladiť pracovný a rodinný život,

E. keďže nedostatok žien na vedúcich vedeckých pozíciách je stále značný,

F. keďže vo väčšine krajín nedosiahol podiel žien vo vedeckých radách paritu, 
G. keďže jednou z prioritných oblastí činnosti EÚ v Pláne uplatňovania rovnosti žien 

a mužov je rovnaké zastúpenie v procese rozhodovania vrátane cieľovej hodnoty 25 % 
žien na vedúcich pozíciách v oblasti verejného výskumu,

H. keďže Európskej rade pre výskum sa nepodarilo dosiahnuť vyvážené zastúpenie pohlaví 
vo vedeckej rade, pretože z 22 jej členov je len 5 žien,

I. keďže, napriek tomu, že ženy tvoria viac než 50 % študentov v EÚ a 43 % z celkového 
počtu študentov doktorandského štúdia v EÚ, zastávajú len 15 % významných 
akademických pozícií, a preto majú oveľa menší vplyv na proces rozhodovania v oblasti 
výskumu4, 

J. keďže v súčasnom siedmom rámcovom programe pre výskum sa nevyžaduje, aby sa pre 
návrhy projektov povinne vypracúvali rodové akčné plány,

K. keďže v štúdiách sa ukazuje, že existujúce systémy hodnotenia a prijímania do 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
2 Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s 56.
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0423.
4 Európska komisia, Ženy a veda: najnovšie štatistiky a ukazovatele – She Figures, 2006, s. 55.
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zamestnania nie sú rodovo neutrálne,

1. upozorňuje členské štáty na fakt, že v európskych vzdelávacích systémoch naďalej 
pretrvávajú rodové stereotypy, najmä v oblasti výskumu, napríklad v prírodných vedách;

2. poznamenáva, že kultúra a kultúrne vnímanie „výskumu“, „dobrého výskumu“, 
„výnimočnosti“ a „inovácie“ môže ohroziť pracovný postup žien v oblasti vedy; 

3. berie do úvahy pretrvávajúcu nerovnováhu v podiele žien na rôznych úrovniach výkonu 
vedeckého povolania a verí, že na zavedenie účinných opatrení na zlepšenie situácie môže 
byť potrebné alternatívne riešenie tohto všeobecne prijímaného modelu „netesniaceho 
potrubia“; za alternatívne riešenie považuje model „negatívnych a pozitívnych faktorov“, 
keďže zohľadňuje vzájomné vzťahy rôznych faktorov, akými sú napríklad pracovné
prostredie, úlohy a postavenie žien a mužov, konkurencia, požiadavky na mobilitu 
a zodpovednosť voči rodine;

4. poznamenáva, že konvenčným prístupom k hodnoteniu „výnimočnosti“ a „výkonu“ podľa 
počtu publikovaných diel sa presadzuje tendencia podceňovať schopnosti, ktoré sa často 
považujú za typicky ženské, napríklad komunikačné schopnosti;

5. s poľutovaním konštatuje, že prerušenie vedeckej činnosti žien z rodinných dôvodov má 
negatívny vplyv na možnosti ich kariérneho rastu, keďže väčšina mužských kolegov svoju 
vedeckú činnosť neprerušuje, a preto muži dosahujú porovnateľné pozície v mladšom 
veku a získavajú výhodu do budúcnosti; žiada preto, aby sa vek nepovažoval za kritérium 
hodnotenia výnimočnosti bez zohľadnenia rodinnej situácie;

6. berie do úvahy, že mobilita je jedným z najdôležitejších predpokladov na vybudovanie 
a stále napredovanie vedeckej kariéry a poznamenáva, že je ťažko zlučiteľná s rodinným 
životom;  

7. poznamenáva, že v rámci súčasných postupov prijímania zamestnancov existuje tendencia 
udržať status quo v oblasti uprednostňovania zamestnávania výskumníkov, pričom 
otvorenejšie a transparentnejšie postupy prijímania zamestnancov by mohli znamenať 
šancu na zlepšenie kvality v podobe rovnako uznávaných a ohodnotených vedkýň;

8. víta činnosti Európskej platformy vedkýň zamerané na podporu účasti žien na vedeckých 
činnostiach a zvýšenie počtu vedkýň na pozíciách s rozhodovacími právomocami;

9. vyzýva Komisiu na prípravu činností na zvýšenie informovanosti vedeckej obce, ako aj 
politikov, o otázke rovnakých príležitostí v oblastiach vedy a výskumu;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili transparentnejšie postupy prijímania 
zamestnancov a splnili si povinnosť zabezpečiť vyvážené zastúpenie pohlaví 
v hodnotiacich a výberových komisiách, teda minimálne 40 % žien a 40 % mužov;
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11. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa v siedmom rámcovom programe bude venovať 
pozornosť otázke žien vo vede, a to tým, že jednotlivcom na pozíciách s rozhodovacími 
právomocami, ktorí sú členmi poradných výborov a hodnotiacich komisií, navrhujú výzvy 
na predkladanie projektov a návrhov a vedú rokovania o zmluvách, poskytne odborné 
školenie zacielené na zvyšovanie informovanosti o rodovej rovnosti;

12. zdôrazňuje úlohu infraštruktúry pri jednoduchšom dosahovaní udržateľnej rovnováhy 
medzi pracovným a osobným životom, ako aj dôležitosť zvyšovania bezpečnosti pri 
vykonávaní vedeckého povolania;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby túto situáciu zlepšili prostredníctvom zavedenia 
opatrení z pohľadu rodiny, napríklad umožnili pružný pracovný čas, zabezpečili zlepšenie 
zariadení starostlivosti o deti, poskytovali úhradu dodatočných výdavkov na sťahovanie 
rodiny do zahraničia, ako aj zabezpečili dostupnosť dávok sociálneho zabezpečenia 
v zahraničí; vyzýva na zlepšenie podmienok týkajúcich sa rodičovskej dovolenky;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby upravili vymedzenie pojmov „výnimočnosť“ 
a „dobrý výskumník“ s cieľom zohľadniť a prekonať rozdiely vo výkone vedeckého 
povolania medzi mužmi a ženami; zdôrazňuje, že prínosom výskumníčok v oblasti vedy je 
schopnosť pohľadu z inej perspektívy a iný výber tém na výskum; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na motiváciu výskumníčok a ďalšiu 
prípravu programov podpory a školení, ako aj cielených politík podpory; poznamenáva, že 
aj jednoduché opatrenia, napríklad výzva oslovujúca predovšetkým ženy, už priniesli 
veľmi pozitívne výsledky;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili prostriedky na výskum pre ženy, a tým 
riešili nedostatočné financovanie žien v oblasti výskumu;

17. zdôrazňuje, aké je dôležité povzbudzovať dievčatá, aby sa vydali na vedeckú dráhu, 
a navrhuje, aby s týmto cieľom Komisia a členské štáty dávali výskumníčky za vzor 
a rovnako prijali a realizovali ďalšie opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej posilňovali vytváranie siete medzi 
vedkyňami na národnej, regionálnej a európskej úrovni, ktorá je základným nástrojom 
umožňujúcim pritiahnutie žien do oblasti vedy a povzbudzujúcim súčasné vedkyne na 
účasť na politických rozhovoroch, ako aj umožňujúcim ich ďalší odborný rast;

19. považuje rodové akčné plány vo fáze návrhu a hodnotenia európskych rámcových 
programov za základnú súčasť všeobecnej stratégie uplatňovania rodového hľadiska 
a politiky rodovej rovnosti Európskej únie a Komisie; preto sa domnieva, že by mali 
zostať neoddeliteľnou súčasťou financovania výskumu na európskej úrovni;

20. vyzýva Komisiu, aby vykonala strednodobé hodnotenie nástrojov uplatňovania rodového 
hľadiska v siedmom rámcovom programe;
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21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a vládam a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom správy je snaha určiť sociálne, kultúrne a iné prekážky zodpovedné za nedostatočnú 
účasť žien vo vede. V úvode sa stručne načrtne súčasná situácia, ale hlavným zameraním 
správy je poukázať na možné riešenia a osvedčené postupy na jej riešenie. Základným 
zdrojom informácií v správe je súčasná situácia v Európe, ktorá je charakterizovaná 
nedostatočným zastúpením žien na poli vedy.

Podľa štatistík dosahuje vyššie vzdelanie viac žien ako mužov, napriek tomu v oblasti 
vykonávania vedeckého povolania muži stále vedú nad ženami. Vysoký nárast v oblasti 
dosahovania vyššieho vzdelania žien sa neprejavil v zodpovedajúcom pomere žien a mužov 
v určitých oblastiach štúdia ani v určitých povolaniach – teda sa nezmenila horizontálna 
rodová segregácia, a rovnako sa neodstránilo nerovnocenné platové hodnotenie žien a mužov.

Prečo je potrebné zaoberať sa rodovou segregáciou vo vede? Z dvoch príčin. Po prvé, určité 
vedné oblasti majú vyššie postavenie; nedostatočné zastúpenie žien v oblastiach s vyšším 
postavením (napríklad vo fyzike) znamená, že vo všeobecnosti vedkyne nedosahujú rovnako 
vysoké postavenie ako vedci.  Po druhé, môže nastať nedostatok vedeckých pracovníkov 
v náročných vedných odboroch. Ak nebude nadanie na vykonávanie náročnej vedeckej práce 
spájané s pohlavím, úplnou účasťou žien na vedeckej práci sa zabezpečí, že bude pre tieto 
vedné odbory z čoho vyberať.

Výskumníčky tvoria vo vládnom sektore a sektore vyššieho vzdelávania stále menšinu, 
v oboch sektoroch sú zastúpené na priemernej európskej úrovni 35 %.  Vo všetkých krajinách 
je pritom v oboch sektoroch vyššie zastúpenie výskumníčok než v sektore obchodného 
výskumu, v ktorom podľa najnovších údajov dosahuje toto zastúpenie priemernú európsku 
úroveň 18 %, existujú však veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Ku krajinám 
s najmenším zastúpením žien v oblasti obchodného výskumu patria Nemecko (11,8 %), 
Rakúsko (10,4 %) a Holandsko (8,7 %), pričom v Lotyšsku, Bulharsku a Rumunsku dosahuje 
úroveň 40 %. Situácia sa zlepšuje veľmi pomaly. V oblasti zastúpenia výskumníčok sa 
vykazuje lepší rast ako v prípade mužov iba v necelej polovici krajín a v niekoľkých krajinách 
percentuálne zastúpenie výskumníčok kleslo.

Rozdelenie výskumných pracovníkov podľa hlavných vedných oblastí prináša rôzne vzorce 
pre mužov a ženy. V sektore vyššieho vzdelávania pracuje v oblasti prírodných vied 
a inžinierstva 54 % mužov a 37 % žien. Rozmiestnenie výskumných pracovníkov podľa 
vedných oblastí samozrejme odráža výber študijného odboru mužov a žien v oblasti vyššieho 
vzdelávania. V posledných rokoch sa vypracovalo niekoľko štúdií, v ktorých sa porovnávali 
krajiny a historické obdobia z hľadiska horizontálnej rodovej segregácie v oblasti vyššieho 
vzdelávania. Uvádza sa v nich, že za posledných dvadsať rokov sa vo väčšine krajín zvýšil 
počet žien v oblasti inžinierstva. Tento nárast je však malý a často nižší ako v iných 
povolaniach a študijných odboroch. Inými slovami: nárast v počte žien sa vyskytuje väčšinou 
v študijných odboroch, v ktorých bolo vysoké percentuálne zastúpenie žien aj predtým.



PR\704257SK.doc 9/11 PE400.495v01-00

Externý preklad

SK

Na rodové stereotypy odkazuje zoskupenie jednotlivých faktorov určujúcich individuálny 
výber. Rodové stereotypy sa charakterizujú ako zjednodušené, ale často hlboko zakorenené 
vnímanie vlastností žien a mužov. Podporuje sa nimi pretrvávanie určitých rodových úloh 
a rodová segregácia v zamestnaní. V niektorých prístupoch sa pracuje s presvedčením, že 
rodové stereotypy sa vytvárajú v procese socializácie, v iných sa tvrdí, že ide o celoživotný 
proces vytvárania a reprodukovania rodových úloh. K typickým mužským vlastnostiam –
podľa rodových stereotypov – patria, okrem iných, záujem mužov o riešenie technických 
problémov, analytické schopnosti, remeselná zručnosť, zameranie na kariéru a profesionálne 
ambície, schopnosť presadiť sa, dominovať, sebeckosť a snaha „robiť dojem“. Na druhej 
strane, k typickým ženským vlastnostiam podľa týchto stereotypov patrí presvedčenie o ich 
vzťahu k deťom, záujme o rodinu, harmonizáciu hodnôt, o ich empatii, emotívnosti 
a nesebeckosti. Inžinierstvo sa zvyčajne spája viac s mužskými ako ženským stereotypmi –
preto sa povolania v oblasti inžinierstva považujú za typicky mužské svojou podstatou a pre 
ženy nebývajú prvou voľbou.

Rodové stereotypy nie sú dôležité len pre to, čo si muži a ženy vyberajú ako svoju oblasť 
štúdia, ovplyvňujú aj proces rozhodovania v súvislosti s rozdelením práce a financovaním 
výskumu. Kritériá prijímania do zamestnania na základe mužských rodových stereotypov 
ovplyvňujú zamestnávanie mužov a kritériá prijímania do zamestnania na základe ženských 
rodových stereotypov ovplyvňujú zamestnávanie žien. 

Na medziľudskej úrovni zohrávajú úlohu aj faktory ako rodinné zázemie a mechanizmy 
začlenenia a vylúčenia v rámci skupín rovesníkov. Ak sa dievča počas svojho detstva hrá 
s počítačmi a technickými hračkami, jej kamarátky ju môžu zo svojho kolektívu vylúčiť. 
V takejto situácii sa významným spoločenským faktorom stávajú podpora a povzbudenie zo 
strany rodiny. Preto majú dievčatá študujúce inžinierske a iné vedné odbory často aspoň 
jedného rodiča s podobným povolaním. Z tohto hľadiska je tiež v povolaní alebo študijnom 
odbore s prevládajúcou účasťou mužov dôležitý ženský vzor.

Napriek rozšírenému prístupu žien k vyššiemu vzdelávaniu a rastúcemu pomeru absolventiek 
inžinierskych a iných vedných odborov sa horizontálna rodová segregácia vo väčšine krajín 
prekvapujúco neznížila. Existencia „neviditeľných stropov“ a „zotrvávania na nižšej pozícii“ 
v prípade žien pokúšajúcich sa postúpiť na vyššie vedúce pozície je dobre zdokumentovaná 
a ovplyvňuje všetky pracovné sektory, aj tie, v ktorých ženy dominujú. Absencia žien na 
vedúcich pozíciách je naliehavým problémom predovšetkým vo vedeckých a technických 
povolaniach. Na najvyšších akademických postoch majú ženy 15 % (2003) zastúpenie ako 
profesorky, pričom v porovnaní s rokom 1999 ide o dvojpercentný nárast. Údaje o podiele 
žien vo vedeckých radách poukazujú na veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. 
Severské krajiny vykazujú úroveň blížiacu sa 50 %, ale vo väčšine krajín sa parita nedosiahla 
a v niekoľkých nových členských štátoch je percentuálne zastúpenie na úrovni 10 %.

Medzinárodný trend v oblasti diskusií o rodových bariérach a rodovej hierarchii vo 
výskumných inštitúciách poukazuje na štruktúru „potrubia“ vedúcu od doktorandského štúdia 
k profesúre. Väčšina výskumných pracovníkov začína ako doktorandi, pokračuje ako 
postgraduálni študenti, výskumní pracovníci alebo asistenti profesorov a potom sú povýšení 
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na mimoriadnych profesorov, až sa napokon stanú sami profesormi, pozri obrázok 3.1. Ak sa 
podiel žien na jednotlivých úrovniach líši, pravdepodobne je toto „potrubie“ deravé, čiže 
výskumníčky odchádzajú, pretože sa im nedostáva povýšenia.

Na základe postupu v profesionálnej kariére sa zvyšuje pravdepodobnosť povýšenia do vyššej 
kategórie. Čím viac rokov, tým vyššia pravdepodobnosť povýšenia. Toto povýšenie však 
v prípade mužov prichádza rýchlejšie ako v prípade žien: medzirodové rozdiely sú štatisticky 
významné.

Neskorší vstup žien do vedy nemôže sám osebe vysvetliť nízke zastúpenie žien v horných 
kategóriách CSIC, keďže za rovnako dlho trvajúci výkon vedeckého povolania sú ženy 
povyšované pomalšie ako muži. Na základe údajov možno nižšiu mieru povyšovania žien 
v niektorých oblastiach (materiálové vedy, biológia, biomedicína, fyzika) vysvetliť rozdielmi 
v produktivite, nie však vo všetkých. Na vysvetlenie rozdielov v produktivite a rodovej 
nerovnosti vo vede sa používajú argumenty ako rozdiely v osobnostných vlastnostiach, 
sociálne faktory a prístup k zdrojom. 

K organizačným a inštitucionálnym faktorom rodovej segregácie patria mechanizmy 
nerovnosti vyskytujúce sa na úrovni inštitúcií, napríklad podnikov, výskumných inštitútov 
výskumných finančných inštitúcií. K významným inštitucionálnym mechanizmom 
ovplyvňujúcim rodovú segregáciu patria postupy prijímania zamestnancov, postupy 
povyšovania, proces rozhodovania a hodnotiaci proces, ako aj rodová kultúra na pracovisku.

Postupy prijímania do zamestnania a najímania zamestnancov ešte neboli dostatočne 
preskúmané, a to najmä pre zložitý prístup k príslušným údajom inštitúcií. Rodová segregácia 
pri prijímaní do zamestnania a najímaní zamestnancov zohráva úlohu v mnohých 
nadväzujúcich fázach: pri spôsobe, akým sa potenciálni žiadatelia informujú a lákajú na určité 
pozície, potom pri pracovných pohovoroch, doručení pracovnej ponuky a kvalite tejto 
ponuky, t. j. nástupnom plate a ponúkaných výhodách. Každá z týchto fáz môže byť 
ovplyvnená rôznym zaobchádzaním s mužmi a ženami a rozhodnutie o zamestnaní uchádzača 
môže podliehať rodovým stereotypom alebo uprednostňovaniu určitého pohlavia. Úloha, akú 
postupy povyšovania a hodnotenia zohrávajú pri vytváraní rodovej segregácie je ešte menej 
zdokumentovaná ako úloha postupov prijímania do zamestnania. Čo sa týka miery úspechu 
pri žiadaní o granty, neexistuje štatisticky významný rozdiel, stále je pravidlom, že mužom sa 
darí o niečo lepšie ako ženám a v niektorých krajinách existujú v určitých oblastiach 
významné rozdiely. Oveľa problémovejším faktorom je skôr veľmi nízky počet žiadostí 
predkladaných ženami, napríklad v oblasti inžinierstva. A nakoniec príklad rodovej kultúry na 
pracovisku: „Byť inžinierom znamená vyzerať ako inžinier, hovoriť ako inžinier a konať ako 
inžinier. Na väčšine pracovísk to znamená vyzerať, hovoriť a konať ako muž.“1 A tak to stále 
je.

Tieto výsledky vyžadujú množstvo odporúčaní na zvýšenie podielu žien s povolaniami 
v oblasti vedy a techniky, okrem iného:

                                               
1 Robinson, J.G. a J. S. McIlwee (1991), Muži, ženy a kultúra inžinierstva,
The Sociological Quarterly, 32: 406.
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– zintenzívnenie činností na podporu vykonávania vedeckého povolania v prípade žien,
– zabezpečenie uplatňovania rodového hľadiska v programoch na európskej a vnútroštátnej 

úrovni, 
– vytvorenie príležitostí na výkon vedeckého povolania pre výskumníčky a výskumníkov na 

poli výskumu v akademickej aj inej oblasti,
– realizáciu programu rozvoja zameraného na ľudské zdroje v rámci viacerých odborov 

vo výskumných strediskách,
– prípravu vylepšených programov pre vedúce vedecké pozície, napríklad: medziodborovú 

a medzikultúrnu komunikáciu, rodové zručnosti, riadiace schopnosti v oblasti vedy, 
školenia a dohľadu, školiteľské schopnosti atď. 
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