
PIĘĆ DZIWACZNYCH ZAWODÓW RZYSZŁOŚCI 

 
Ayah Bdeir  to absolwentka MIT i założycielka firmy Littlebits,  oferującej  części 

elektroniczne, które pozwalają tworzyć różnego rodzaju wynalazki. Uważa ona,  że  obecnie 

żyjemy w czasach, w których to właśnie owe „dziwaczne” profesje przyspieszają rozwój 

naszej cywilizacji.  

Zdaniem biznesmenki 65 proc. zawodów, które będą wykonywać absolwenci 2030 

roku, jeszcze nie istnieje. Dlatego studenci powinni zdobywać wiele różnych kompetencji 

 i wciąż się uczyć, by być w stanie przystosować się do zmieniającego się świata. 

Oto zawody, które według Bdeir mogą stać się naprawdę popularne w ciągu 

najbliższych 15 lat: 

WETERYNARZ: 

Nie chodzi tu jednak o 

zwyczajnego weterynarza. W 

przyszłości właściciele psów 

czy też kotów będą zapewne 

zabierać zwierzęta do 

specjalistów, którzy będą mieć 

sporą wiedzę nie tylko w 

zakresie medycyny zwierząt, 

ale przede wszystkim 

inżynierii i robotyki. 

Zdaniem Bdeir, weterynarze 

przyszłości będą pomagać 

zwierzętom z protezami lub chipami, jak również zajmować się zwierzętami-robotami, takimi 

jak Big Dog stworzony przez Boston Dynamics. 

PROJEKTANT GIER BEHAWIORALNYCH 

 

Zdaniem Bdeir, w przyszłości 

pojawi się więcej gier zaprojektowanych 

w taki sposób, by pomóc graczom 

odstresować się i zadbać od zdrowie. 

Pokemon Go zmotywował wiele osób do 

tego, by ruszyli się z kanapy. 

Biznesmenka przewiduje, że w ciągu 

najbliższych lat developerzy stworzą 

sprytne aplikacje i gry, które będą 

zaprojektowane tak, by nie tylko 

relaksować, ale i narzucić użytkownikom zdrowy styl życia. 
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SPECJALISTA OD HOLOPORTACJI 

 

Microsoft już pracuje nad technologią, 

która umożliwia tworzenie hologramów – 

takich jak te, które wyświetlał R2-D2  

w „Gwiezdnych wojnach”, gdy 

przekazywał Obi Wan Kenobiemu 

wiadomość od księżniczki Lei. Firma 

nazywa tę technologię holoportacją. 

Zdaniem Bdeir ma ona spory potencjał,  

a specjaliści w kolejnych latach będą 

pracować nad tym, by holoportacja była 

jak najbardziej naturalna. W taki sam 

sposób, w jaki dziś programiści wirtualnej rzeczywistości pracują nad tym, by jej 

doświadczanie było coraz lepsze. 

 

 

INŻYNIER KLIMATU 

 

 

 

Naukowcy od lat alarmują, 

że możemy już nie być  

w stanie odwrócić efektu 

cieplarnianego. Jednak 

inżynierowie przyszłości 

być może znajdą sposób  

na to, by do pewnego 

stopnia nim manipulować. 

Tak, by zmiany klimatu,  

do których doprowadził 

człowiek, były mniej 

dotkliwe. Bdeir jest jedną z osób, które wierzą, że w ciągu 15 lat ludzie podejmą próby,  

by polepszyć kondycję oceanów i pracować nad takimi rozwiązaniami jak np. sztuczne 

drzewa, które będą wysysać szkodliwy dwutlenek węgla. 
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HODOWCA SZTUCZNYCH ORGANÓW 

 

 

Sztuczne organy zlikwidują 

problem z brakiem organów 

odpowiednich do przeszczepów. 

By uratować pacjentów, lekarze 

będą najprawdopodobniej 

sięgali po wątrobę czy serce, 

które zostały wyhodowane  

w laboratorium lub częściowo 

wydrukowane na drukarce 3D.  

W dodatku takie, które nie 

zostaną odrzucone przez 

organizm pacjenta. Prace nad 

technologiami, które to 

umożliwią, już trwają. Bdeir 

uważa, że w przyszłości młodzi ludzie będą uczyli się więc nie o czystej biologii, a o związku 

między biologią a technologią.  

 

Na podstawie: http://businessinsider.com.pl/technologie/nauka/zawody-przyszlosci/tw3dph8 
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