
Konferencje rektorów chcą wesprzeć rozwój uniwersytetów  europejskich.   

 

5 listopada Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór w konkursie na projekty uniwersytetów 

europejskich. Rozpoczęcie kolejnego etapu prac skłoniło Konferencję Prezydentów 

Uniwersytetów Francuskich (CPU) do zorganizowania – we współpracy z konferencjami: 

niemiecką (HRK), polską (KRASP), hiszpańską (CRUE) i portugalską (CRUP), przy wsparciu EUA 

(Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich) – spotkania poświęconego  pilotażowej turze 

projektów, realizowanych przez siedemnaście międzynarodowych sieci, które wygrały 

pierwszą edycję konkursu.  

Spotkanie odbyło się 6 listopada w siedzibie EUA w Brukseli. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele pięciu konferencji rektorów reprezentujących Polskę (KRASP),  Hiszpanię 

(CRUE), Portugalię (CRUP), Niemcy (HRK) i Francję (CPU). Obecni byli również rektorzy 

uczelni szwedzkich, rumuńskich i włoskich, a także chargé de mission ds. uniwersytetów 

europejskich przy Premierze Francji oraz  radca ze Stałego Przedstawicielstwa Niemiec w 

Brukseli – w sumie blisko 50 osób. 

Dyskusja, która poświęcona była wymianie doświadczeń z pierwszych miesięcy pracy, 

doprowadziła do następujących konkluzji: 

1. Rektorzy uznali za niezbędne stworzenie płaszczyzny spotkań i wymiany poglądów dla 

uczelni reprezentujących konsorcja realizujące projekt uniwersytetu europejskiego oraz 

aplikujące o taki projekt. 

2. Konieczne jest określenie wspólnych priorytetów w zakresie zarządzania projektami, 

mobilności i zaangażowania uczestniczących w nich studentów. 

3. Należy także dokonać oceny zaangażowania krajowych konferencji prezydentów lub 

rektorów w realizację projektu (Francja powołała grupę roboczą ds. uniwersytetów 

europejskich; w Polsce rektorzy pracują w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego; Niemcy i Hiszpania biorą pod uwagę podobne podejście; w 

Portugalii konferencja rektorów kontynuuje współpracę z uniwersytetami, by wspierać 

obecność uczelni w nowych sieciach). 

 

Konferencje jednomyślnie uznały potrzebę przyznania przez Komisję Europejską środków 

finansowych adekwatnych wobec ambitnych celów i zamierzeń nowych, europejskich 

konsorcjów. Niedobór finansów może bowiem zniweczyć szanse prawidłowego, 

dynamicznego rozwoju konsorcjów, które powinny przekształcić się w prawdziwe 

uniwersytety, obejmujące kształcenie, badania oraz innowacje społeczne i gospodarcze 

(trójkąt wiedzy).  Tylko pod tym warunkiem uniwersytety europejskie  będą w stanie, w ciągu 

najbliższych 5-10 lat, utworzyć Europejską Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego i Badań 

Naukowych.  

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są wzajemne, ponadnarodowe kontakty uczelni, 

wymiana doświadczeń i intensywna współpraca – w przyszłości mogłyby one przybrać kształt 

corocznych spotkań poświęconych rozwojowi uniwersytetów europejskich. 



Dzień później, 7 listopada, w Brukseli spotkali się laureaci pierwszego konkursu na sieci 

uniwersytetów europejskich (1). Spotkanie to, zorganizowane przez DG EAC, było okazją do 

przedstawienia warunków drugiego konkursu projektów, w którym wnioski można składać 

do 26 lutego 2020 roku.  

 

(1) Dla przypomnienia, w ramach pierwszego konkursu wybrano 17 sieci europejskich 

uniwersytetów.   

Poniżej ich lista: 

- 1EUROPE (Una Europa) 

- 4EU+ (The 4EU + Alliance) 
- ARQUS (ARQUS European University Alliance) 

- CHARMEU (CHARM European University) 

- CIVICA (The European University in social sciences) 

- CIVIS (A European civic university alliance) 

- CONEXUS (European University for Smart Urban Coastal Sustainability) 

- ECIU (ECIU University) 

- EDUC (European Digital UniverCity) 

- EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) 

- EU4ART (Alliance for common fine arts curriculum) 

- EUGLOH (European University Alliance for Global Health) 

- EUTOPIA (European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050) 

- FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education 

and Mobility) 

- SEA-EU (The European University of the Seas) 

- UNITE! (University Network for Innovation, Technology and Engineering) 

- YUFE (Young Universities for the Future of Europe) 

 


