
 

 

 

Umiejętności i kariery STEM przyszłości 

Karta kariery: Naukowczyni badająca 

rozwiązania oparte na przyrodzie 

Niniejsza karta kariery powstała w ramach Drugiego Etapu projektu NBS i projektu STE(A)M IT. Etap pilotażowy projektu NBS został sfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i 
Innowacji Komisji Europejskiej; wywiady i karty powstają pod kierunkiem European Schoolnet, przy wsparciu VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Przedstawione w dokumencie działania 
uzyskały również finansowanie ze środków unijnego programu Erasmus+ STE(A)M IT (umowa grantowa nr 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), którego koordynację zapewnia European 
Schoolnet. Wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentu ponosi organizator; nie odzwierciedla on poglądów Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sztuk Audiowizualnych i Kultury, 
które nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w dokumencie informacji.  

 

Karta kariery: Naukowczyni badająca rozwiązania 

oparte na przyrodzie  

Jestem inżynierką środowiska, posiadam doktorat z biotechnologii i pracuję jako badaczka w CIIMAR – 

Interdyscyplinarnym Centrum Badań Morskich i Środowiskowych, w dziedzinie rozwiązań opartych na 

przyrodzie (Nature-Based Solutions, NBS). Prowadzę również wykłady gościnne na Uniwersytecie 

Świętego Józefa (Specjalny Region Administracyjny Makao) i na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). Od 

początku kariery uczestniczę w projektach związanych z NBS prowadzonych w różnych kontekstach; 

ostatnio uczestniczyłam w projektach „Ekologiczna i zintegrowana kanalizacja – ECOSAN”, „Rozwiązania 

oparte na przyrodzie dla czystszego i bezpieczniejszego Makao” oraz „COST Action CA17133 – 

Wprowadzanie rozwiązań opartych na przyrodzie na rzecz tworzenia pomysłowych miast o obiegu 

zamkniętym”. Wzięłam również udział w wielu projektach poświęconych edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Jestem starszą członkinią i zasiadam w radzie Cechu Inżynierskiego (region 

północny), jestem też wiceprzewodniczącą Narodowego Portugalskiego Stowarzyszenia Zielonych 

Dachów. Aktywnie udzielam się w edukacji ekologicznej i pracuję ze stowarzyszeniami, firmami i 

samorządami miejskimi w dziedzinach związanych z NBS i działaniami mającymi na celu łagodzenie 

zmian klimatu i przystosowanie się do nich.   

 

 

Moja praca naukowa skupia się wokół tworzenia rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS), takich jak 

zielone dachy i ściany czy konstruowane przez człowieka i pływające mokradła, umożliwiających 

rozwiązywanie problemów społecznych w sposób spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Co 

więcej, w NBS uwzględnia się skuteczne korzystanie z zasobów na rzecz zrównoważonego rozwoju 

terytoriów oraz używanie ich jako narzędzi łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich. 

Wymaga to wielowymiarowej „pracy z przyrodą” oraz solidnego przygotowania jeśli chodzi o wiedzę z 

zakresu dziedzin STEM. Korzystam też z różnych programów do testowania modeli biznesowych dla 

opracowywanych na uniwersytecie technologii. Udzielam się w trzech powiązanych z NBS dziedzinach: 

badaniach naukowych, edukacji i współpracy ze stowarzyszeniami. Współpracuję z instytucjami 

edukacyjnymi, samorządami miejskimi, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami. Wykształcenie STEM 

zapewniło mi umiejętności, dzięki którym mogę pracować na najwyższym poziomie w wybranej przeze 

mnie ścieżce kariery.  

 

Cristina Calheiros (badaczka i profesorka, CIIMAR) 

 

PREZENTACJA ZAWODU 
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Zawsze ciekawiły mnie tematy związane ze środowiskiem, mechanizmami funkcjonowania przyrody i 

zachodzącymi w niej interakcjami. Chciałam, żeby moja praca była przydatna dla społeczeństwa, by było 

to coś, co mogę robić z zaangażowaniem i radością. Babcia pokazała mi, czym jest inżynieria 

środowiskowa i przedstawiła mi kierunki, które mogłabym wybrać po studiach. Nieco później, pracując 

nad rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, odkryłam świat badań naukowych. Wykorzystałam 

zgromadzony uprzednio potencjał do wprowadzania innowacji, poszerzania posiadanej przeze mnie 

wiedzy i przekazywania jej innym poprzez współpracę i nauczanie.  

 

 

Mój typowy dzień pracy rozpoczyna się od sprawdzenia z kolegami i studentami stanu toczących się 

doświadczeń i projektów. Prowadzę dużo sesji pobierania próbek terenowych z obiektów badawczych, 

w których wprowadzane są rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS), pracuję też w laboratorium. 

Prowadzę ćwiczenia i wykłady dotyczące NBS na uniwersytecie oraz odwiedzam szkoły podstawowe, by 

omawiać NBS z nauczycielami i uczniami. Często prowadzę kursy przeznaczone dla zatrudnianych przez 

samorządy miejskie techników i dla ogółu społeczeństwa. Dodatkowo spotykam się z 

międzynarodowymi partnerami uczestniczącymi w trwających projektach, czytam najnowsze artykuły 

naukowe i uczestniczę w konferencjach naukowych. Udzielam się również w wielu ruchach 

stowarzyszeniowych związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju i pracuję nad 

rozpowszechnianiem rozwiązań z zakresu NBS, łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich.  

 

 

Po maturze nie wiedziałam, co chcę robić. Jednak moja fascynacja nauką o systemie Ziemi, wpływie 

działalności człowieka i działaniach umożliwiających zminimalizowanie lub uniknięcie go popchnęła mnie 

ku studiom na wydziale inżynierii środowiskowej. Praktyki, które odbyłam w Zjednoczonym Królestwie, 

były poświęcone fitoremediacji zanieczyszczonych gleb – dzięki nim poznałam realia „pracy z naturą”, 

uzmysłowiłam sobie potencjał doświadczeń międzynarodowych i moc kryjącą się we współpracy i 

wymianie wiedzy. Po stażu zrobiłam doktorat z biotechnologii na Uniwersytecie Katolickim Portugalii i 

odbyłam dwa szkolenia postdoktoranckie dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie w zarządzaniu 

zasobami wodnymi, ich oczyszczaniu i ponownym wykorzystywaniu. Staram się być zawsze na bieżąco z 

ostatnimi postępami naukowymi i technologicznymi dzięki utrzymywaniu sieci kontaktów i uczestnictwu 

w kursach i konferencjach wysokiego szczebla. Dzięki nim zyskałam kompleksową wizję systemu Ziemi i 

dowiedziałam się, co mogę zrobić dla społeczeństwa w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. 

W mojej ścieżce kariery przyjęłam podejście interdyscyplinarne – nauki ścisłe, technologia, inżynieria i 

matematyka (STEM) zawsze były w niej obecne i połączone. 

CO ZAINSPIROWAŁO PANI WYBÓR 

 

TYPOWY DZIEŃ PRACY 

 

STUDIA I ŚCIEŻKA KARIERY 
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Kluczowe umiejętności zawodowe 

Umiejętności analityczne: bardzo ważne jest nieustanne śledzenie najnowszych postępów w wybranej 

dziedzinie naukowej. Pożądane jest doskonałe opanowanie narzędzi analitycznych i umiejętności 

analizowania danych. Konieczna jest również umiejętność myślenia krytycznego i doskonałe 

opanowanie umiejętności rozwiązywania problemów.  

Umiejętności techniczne i inżynierskie: Naukowcy badający rozwiązania oparte na przyrodzie powinni 

podchodzić codziennych wyzwań w sposób pragmatyczny i aktywny.    

Przedsiębiorczość: jeśli chodzi o zastosowania NBS, umiejętność przedstawienia narracji biznesowej 

umożliwiła mi zwiększenie zasięgu i powielenie rozwiązań oraz przedstawienie ich zainteresowanym 

stronom i decydentom. Opracowane przeze mnie koncepcje różnych zastosowań NBS były również 

wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. 

Komunikacja: kluczem do sukcesu jest otwartość na współpracę z innymi osobami. By rozpowszechnić 

wyniki mojej pracy i postępy naukowe, udoskonaliłam również swoje umiejętności w zakresie 

publicznego wypowiadania się i pisania.  

Technologie informacyjne: nie należy zapominać o umiejętności porządkowania danych przy pomocy 

wykresów komputerowych, zwłaszcza, gdy ustalenia służą do uzupełniania raportów technicznych, 

artykułów i materiałów edukacyjnych. 

Umiejętności kierownicze: ważne jest, by utrzymywać wysoką motywację studentów i zespołu. Ponadto 

badania należy starannie zaplanować, by osiągnąć zakładane cele i by jak najlepiej wykorzystać dostępne 

zasoby.  

Marketing: w dzisiejszych czasach duże znaczenie dla rozpowszechniania postępów naukowych mają 

prowadzone w różnych kanałach (media społecznościowe, telewizja, gazety itd.) strategiczne naukowe 

kampanie informacyjne. Tego rodzaju komunikaty powinny być otwarte, dostępne i zrozumiałe dla 

wszystkich odbiorców.   

Umiejętności osobiste i społeczne: 

Motywacja i oporność:  każdemu badaczowi i badaczce w dziedzinie NBS potrzebna jest wysoka 

motywacja i odporność na niepowodzenia oraz determinacja do dalszego działania, nawet jeśli nie 

wszystko idzie zgodnie z planem.  

Ciekawość i kreatywność: należy zachować umysł otwarty na odkrycia i posiłkować się kreatywnością w 

poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Duch pracy zespołowej: jedynie wspólna praca zespołu, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, 

umożliwia praktyczne przetestowanie pomysłów i wdrożenie ich.  

Samodyscyplina: dyscyplina zawodowa i wysoki poziom zorganizowania umożliwiają realizację badań 

interdyscyplinarnych.   

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI 
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Produktywność i odpowiedzialność: zaangażowanie w pracę przekłada się na wysoką produktywność i 

jakość badań naukowych.  

Inicjatywa: jako badaczka w dziedzinie NBS, muszę wykazywać się proaktywnością w tworzeniu i 

opracowywaniu rozwiązań wychodzących naprzeciwko trudnościom i potrzebom społecznym, w sposób 

spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju (CZR).  

 

 

Osoba posiadająca podobne do moich umiejętności może pracować na uniwersytecie jako wykładowca 

lub naukowiec, jako konsultant zapewniający doradztwo i usługi z zakresu edukacji środowiskowej i 

edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w sektorze prywatnym jako specjalista w dziedzinie 

biotechnologii i inżynierii, w sektorze publicznym i prywatnym przy zarządzaniu zasobami wodnymi, 

oczyszczaniu zanieczyszczeń stałych oraz ochronie i rehabilitacji ekosystemów – od wdrożenia po 

kwestie operacyjne i konserwacyjne, w samorządach miejskich przy rozwiązywaniu problemów 

środowiskowych i w planowaniu strategicznym na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania 

się do nich.  

 

 

Prowadzenie badań nad rozwiązaniami opartymi na przyrodzie wymaga podejścia interdyscyplinarnego, 

ponieważ „praca z przyrodą” wymaga kompleksowej znajomości tej dziedziny. Dużym wyzwaniem jest 

zatem połączenie różnych dziedzin, zakresów wiedzy i opinii w celu opracowania i zbadania rozwiązania. 

Ponadto praca naukowa stanowi sama w sobie wyzwanie ze względu na wysoki poziom niepewności 

jeśli chodzi o wyniki doświadczeń i prób – sprawiając jednocześnie, że jest ekscytująca i fascynująca. 

Zapewnia poczucie pracy nad czymś przydatnym i sensownym. 

 

 

Jeżeli nie wiesz, co zrobić po ukończeniu szkoły średniej i jakie studia wybrać, musisz skupić się na 

autorefleksji i spróbować określić, co lubisz robić, co daje ci radość i co wzbudza twój entuzjazm. W ten 

sposób możesz pomyśleć o tym, jak możesz zmienić świat na lepsze i zostawić po sobie ślad. Zachowaj 

ciekawość, otwartość umysłu i, co najważniejsze, rozmawiaj z różnymi ludźmi. Dzięki temu zyskasz 

zróżnicowany obraz różnych ścieżek i karier, który pomoże ci wybrać odpowiednią drogę. Jeżeli twoja 

szkoła organizuje prezentacje, wykłady lub wizytacje, korzystaj z każdej okazji, by poznać inne realia i 

dowiedzieć się, co dzieje się na świecie. Zawsze wierz w swoje marzenia i realizuj je. 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

WYZWANIA 

RADY DLA UCZNIÓW 
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Gdy tylko to możliwe, staraj się przedstawiać uczniom/dzieciom osoby pracujące w różnych dziedzinach, 

umożliwiając im odkrycie szerokiej gamy dostępnych wyborów. 

Aktywnie poszukuj w nich potencjału, wspieraj i prowadź ich poprzez wszystkie zmiany, rozwijaj ich 

najlepsze cechy. Ważne jest też zachęcanie ich do inwestowania w swoje szkolenie, edukację i 

nabywanie umiejętności. Dzięki temu będą mogli dowiedzieć się więcej o sobie i z większą pewnością 

zadecydują o swojej przyszłości. 

 

 

Profil Cristiny Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Otwarte wykłady dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie w zarządzaniu miejskimi zasobami 

wodnymi: http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-

cities/ 

Działanie COST poświęcone miastom o obiegu zamkniętym i rozwiązaniom opartym na przyrodzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Rozwiązania oparte na przyrodzie dla zarządzania zasobami wodnymi i upowszechniania 

usług ekosystemowych: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-

for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Portugalskie Narodowe Stowarzyszenie Zielonych Dachów): https://www.greenroofs.pt/ 

Poszerzamy Interdyscyplinarną Edukację na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Widening 

Interdisciplinary Sustainability Education, WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych (Partnership for Sustainable 

Development and Social Innovation, PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Edukacja w zakresie skutków i zwiększanie świadomości geoetyki (Geoethics Outcomes and Awareness 

Learning, GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

Wykonane przez Scientix tłumaczenie zostało sfinansowane ze środków unijnego programu badań 

naukowych i innowacji H2020- projekt Scientix 4 (umowa o udzielenie dotacji nr 101000063), przy 

koordynacji European Schoolnet (EUN). Za treść dokumentu odpowiada wyłącznie organizator- nie 

odzwierciedla on opinii Komisji Europejskiej (KE), która nie ponosi odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania zawartych w dokumencie informacji. 

RADY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

WIĘCEJ INFORMACJI 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/

