Press Pack
Una Europa -allianssi
Ainutlaatuisen Una Europa -allianssin muodostavat kahdeksan johtavaa eurooppalaisyliopistoa, jotka ovat tarjonneet
koulutusta lähes tuhannen vuoden ajan. Allianssin yhteenlaskettu opiskelijamäärä on 400 000 opiskelijaa, ja kaiken
kaikkiaan niissä opiskelee ja työskentelee lähes puoli miljoonaa ihmistä. Miljoonat opiskelijat suorittavat verkkoopintoja yhteistyöverkoston yliopistoissa. Una Europa pyrkii yhdistämään jäsenyliopistojensa vahvuudet luodakseen
aidosti eurooppalaisen yliopistojen välisen ympäristön: tulevaisuuden yliopiston.
Mitä tämä tarkoittaa? Allianssin ohjelmajulistuksessa sanotaan seuraavaa:
Me uskomme, että yliopisto on

1. Tiedon, ideoiden ja arvojen kokonaisuus, joka kehittyy vapaasti rajoista, välineistä ja ajasta riippumatta, ei
pelkkä fyysinen paikka.
2. Yhteisön jäsenten koti, josta he vastaavat yhteisesti, jonka periaatteet he jakavat ja jonka toimintaan he
osallistuvat.
3. Yhteiskunnan itseään varten luoma instituutio, jota ajaa pyrkimys merkitykseen, vaikuttamiseen ja
laadukkaaseen toimintaan.
4. Osa avointa perinnettä, jossa hyödynnetään menneisyyden oppeja tulevaisuuden ratkaisujen hedelmällisenä
maaperänä.
5. Monimuotoisen ihmisyyden peili, joka heijastaa kulttuureja ja kieliä, tapoja ja murroksia.
6. Määrätietoisen riippumaton laitos, joka luo omat standardinsa ohikiitävistä trendeistä ja kiireisen maailman
mielijohteista piittaamatta.
7. Valmis kohtaamaan haasteet kiireisessä maailmassa, jonka kohtalo riippuu kansalaisten koulutustasosta
8. Juuri tämän hetken koelaboratorio, jossa luovuus ja kokeilut paljastavat tulevaisuuden salattuja
mahdollisuuksia.
9. Älykkyyden leikkikenttä, jolla kriittinen ajattelu voi puhjeta täyteen kukkaansa.
10. Moottori, joka muuttaa koulutusta laajassa mittakaavassa ja muokkaa Euroopan yhteistä tulevaisuutta
entistä paremmaksi.

Yhteistyökumppanit
Una Europan yhteistyöyliopistoja yhdistää ja innostaa niiden yhteinen perintö ja lupaus toteuttaa yhdessä
tulevaisuuden yliopiston ajatusta ohjelmanjulistukseen pohjautuen. Yhteistyöyliopistomme ovat
-

Freie Universität Berlin
Alma mater studiorum Università di Bologna
University of Edinburgh
Helsingin yliopisto
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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-

KU Leuven
Universidad Complutense de Madrid
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

More details on our partners can be found below.

Toiminnan painopisteet
Una Europa -allianssin yhteistyöyliopistot ovat yhdessä määritelleet viisi painopistealuetta yhteistyönsä aloittamiseksi:
Eurooppa-tutkimus, kestävyys, kulttuuriperintö, datatieteet ja tekoäly sekä yhteinen terveys (One Health). Painopisteet
on valittu Una Europa -allianssin mission ja arvojen pohjalta. Ne muodostavat alustavan temaattisen ”liiman”, joka
yhdistää jäsenyliopistot ja suurimman osan niiden tiedekunnista. Kukin painopistealueista edistää monitieteisyyttä ja
sisältää monia yhteistyöyliopistojemme tarjoamia opintoja yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä, insinööritieteissä,
matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä ja biolääketieteessä. Painopistealueiden ulkopuolella rohkaisemme alhaalta
ylöspäin suuntautuvaan yhteistyöhön muilla aloilla. Esimerkiksi Una Europan siemenrahoitusta voidaan hakea kaikilta
tieteenaloilta. Lisätietoa painopistealueista on alla.

1EUROPE-projekti
Una Europan 1EUROPE-projekti on yksi ensimmäisiä Euroopan komission kesäkuussa 2019 Eurooppayliopistoaloitteen puitteissa rahoitetuista pilottiprojekteista. Se muodostaa Euroopan laajuisen elävän laboratorion
(Living lab), jossa testataan koulutuksen ja liikkuvuuden yhteisiä innovatiivisia malleja (Joint Innovative Formats, JIF).
Joulukuusta 2019 alkaneen Erasmus+-rahoituksen turvin projektin pyrkimyksenä on luoda tulevaisuuteen katsova
eurooppalainen kampus, joka toteuttaa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA).
1EUROPE-projektin kansainvälisissä akateemisissa hautomoissa rakennetaan ja testataan uusia yhteisiä koulutus- ja
liikkuvuusmalleja. Tarkoituksena on testata yli kahtakymmentä koulutuksen ja liikkuvuuden yhteistä innovatiivista
mallia kansainvälisissä akateemisissa hautomoissa. Hautomot toimivat virtuaalisina sateenvarjo-organisaatioina, jotka
keräävät yhteen Una Europan ensimmäisten neljän fokusalueen parissa työskenteleviä opetus- ja tutkimushenkilöstön
jäseniä. Uusia yhteisiä malleja pilotoidaan kaikilla fokusalueilla ja kaikilla koulutustasoilla kandidaatti- ja
maisterikoulutuksesta tohtorintutkintoihin ja täydennyskoulutukseen tavoitteena luoda aito eurooppalainen kampus.
Yhteisiä innovatiivisia malleja kehitetään siten, että niitä voidaan skaalata ja siirtää toisille aloille ja organisaatioihin.
Haluatko tietää lisää? Kuvaamme valittuja 1EUROPE-projektin hankkeita tarkemmin alla.
1EUROPE-lippulaivaprojektimme ”peilikuvana” kehitämme paraikaa allianssimme tutkimusulottuvuutta vahvistavaa
uutta hanketta.
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Hyödyllisiä linkkejä
Kotisivu www.una-europa.eu
Twitter @Una_Europa
Liity postituslistallemme: www.una-europa.eu/subscribe
Tiedotearkisto: www.una-europa.eu/press
Etsitkö kokemusperäisiä näkemyksiä tai ensi käden tietoa siitä, mitä Una Europa tarkoittaa esimerkiksi opiskelijoille,
tutkijoille, yliopistojen hallintohenkilökunnalle ja ulkoisille yhteistyökumppaneille? Lue lisää: www.unaeuropa.eu/stories.
Haluaisitko olla osa Una Europa -allianssia? Hienoa! Avoimuus ja yhteistyö leimaavat kaikkea toimintaamme. Tietoa
yhteistyömahdollisuuksista on Get involved -osiossa: www.una-europa.eu/get-involved.
Tapahtuma-arkistosta löytyy tallenteita, kommentteja, sosiaalisen median viestiketjuja, tapahtumaraportteja jne.
www.una-europa.eu/calendar/archive.
Tulevat tapahtumat: www.una-europa.eu/calendar

Ota yhteyttä
Etkö löytänyt hakemaasi? Vastaamme kysymyksiin osoitteessa:
Inga Odenthal
Una Europa Communications Manager
KU Leuven Campus Brussel
Warmoesberg 26 - A04-01/1
1000 Brussel
Puhelin: +32 2 300 23 00
Matkapuhelin: +32492149152
inga.odenthal@una-europa.eu
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Tietoa yhteistyöyliopistoista
Freie Universität Berlin
Professorit ja opiskelijat perustivat Freie Universität Berlin -yliopiston vuonna 1948 vastalauseena jaetun kaupungin
Neuvostoliiton hallitsemalla alueella sijainneen Universität Unter den Linden -yliopistoa arvostelleiden opiskelijoiden
vainoamiselle. Vapaan yliopiston perustaminen sai vahvaa tukea kaupungin kansainväliseltä yhteisöltä. Freie
Universität -yliopiston saama tuki auttoi sitä kehittymään kansainvälisesti maineikkaaksi yliopistoksi. Perustamisestaan
lähtien vapaus ja kansainvälisyys ovat olleet yliopiston kehitystä ohjaavia periaatteita. Freie Universität Berlinin
akateemista henkeä määrittävät kolme arvoa: totuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus.
www.fu-berlin.de
Alma mater studiorum Università di Bologna
Vuonna 1088 perustettu L’alma Mater Studiorum - Università di Bologna on läntisen maailman vanhin yliopisto. Sen
varhaisiin opiskelijoihin kuuluvat 1100-luvulla elänyt Canterburyn arkkipiispa Thomas Becket ja tähtitieteilijä Nikolaus
Kopernikus. Nykyään yliopistossa on yli 85 000 opiskelijaa, mikä tekee siitä yhden Italian suurimmista yliopistoista.
Bolognan lisäksi yliopistolla on kampuksia ympäri Pohjois-Italiaa sekä Argentiinan Buenos Airesissa. Yliopistolla on
myös useita kirjastoja, joiden kokoelmiin kuuluu niin antiikkisia kuin uusia teoksia ja joissa on tilat konservoinnille sekä
historialliselle ja tieteelliselle tutkimukselle.
www.unibo.it
University of Edinburgh
Vuonna 1583 perustettu University of Edinburgh on yksi maailman arvostetuimmista yliopistoista, joka sijoittuu
säännöllisesti maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon Times Higher Education World Rankings -vertailussa ja joka
sijoittui vuonna 2019 sijalle 18 QS World University Rankings -vertailussa. Yliopiston yrittäjähenkinen ja
poikkitieteellinen kulttuuri houkuttelee opiskelijoita ja henkilökuntaa eri puolilta maailmaa, mikä tekee opiskelusta ja
työskentelystä ainutlaatuista. Yliopistossa on tällä hetkellä 40 000 opiskelijaa 156 eri maasta, ja yliopisto tarjoaa
virikkeellisen työskentely-, opiskelu- ja opetusympäristön sekä erinomaiset tilat. Yliopiston alumnien joukossa on
nobelisteja ja eri alojen uranuurtajia ja keksijöitä. Yliopisto tarjoaa monia erilaisia opiskelumuotoja ja on Ison-Britannian
tutkimusyliopistojen Russell Group -ryhmän suurin verkko-opetuksen tarjoaja.
www.ed.ac.uk
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto, jonka Ruotsin kuningatar Kristiina perusti vuonna 1640 ollessaan 13-vuotias, on toiminut
suomalaisen sivistyksen kehtona ja osallistunut merkittävästi Suomen vaurauden sekä kansallis- ja kulttuuriidentiteetin kasvattamiseen. Helsingin yliopistossa on opiskellut maan kahdestatoista presidentistä yhdeksän, neljä
Nobel-palkinnon saajaa sekä tuhansia politiikan, tieteen, kulttuurin ja talouden johtohahmoja. Kuten Suomen
maailmanlaajuinen menestys erinäisillä mittapuilla onnellisuudesta innovatiivisuuteen osoittaa, teemme kaikkemme
oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja avoimen yhteiskunnan eteen. Helsinki on toistuvasti valittu yhdeksi maailman
parhaista kaupungeista asua, ja yhteistyömme Helsingin kaupungin kanssa edistää hyvinvointia ja kilpailukykyä niin
paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Yliopiston kaikille avoin olohuone Tiedekulma perustuu ajatukseen, jonka
mukaan ovien ja ideoiden avaaminen kaikille luo uudenlaista ajattelua ja luovaa energiaa.
Olemme vahva, tutkimukseen keskittyvä monitieteinen yliopisto. Tärkeimmissä korkeakoulujen vertailuissa sijoitumme
yleensä 50–100 parhaan yliopiston joukkoon koko maailmassa ja 30 parhaan yliopiston joukkoon Euroopassa.
Vuotuinen sijoitustuottomme, 668 miljoonaa euroa, on maailman huippua, minkä lisäksi Helsingin yliopisto tuottaa
vuosittain yli 7 800 tieteellistä artikkelia sekä pyörittää 87:ää Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa
tutkimushanketta ja yli puolta kaikista Suomen Akatemian rahoittamista huippuyksiköistä.
www.helsinki.fi
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie on Puolan vanhin ja yksi Euroopan vanhimmista korkeakouluista. Sen perusti
vuonna 1364 Puolan kuningas Kasimir III Suuri. Tämän merkittävän tapahtuman 650-vuotisjuhlia vietettiin vuonna
2014. Perustamisestaan lähtien Uniwersytet Jagielloński w Krakowie on ollut kansainvälinen yliopisto. Aikoinaan tässä
opinahjossa on opiskellut puolalaisia, ruteeneja, liettualaisia, unkarilaisia, saksalaisia, tšekkiläisiä, sveitsiläisiä,
englantilaisia, hollantilaisia, ranskalaisia, espanjalaisia, italialaisia ja jopa tataareja. Tällä hetkellä yliopistossa on 4 000
opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsentä ja yli 40 000 opiskelijaa. Opetusaloja on yli 80.
www.uj.edu.pl
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KU Leuven
KU Leuven on vuonna 1425 perustettu itsenäinen, katolinen yliopisto. KU Leuven pyrkii olemaan avoin foorumi
yhteiskunnalliselle, filosofiselle ja eettiselle keskustelulle sekä katolisen yhteisön sisäiselle ja sitä koskevalle kriittiselle
ajattelulle. Yliopisto on kansainvälisesti suuntautunut tutkimusyliopisto, joka tekee niin perus- kuin soveltavaa
tutkimusta. Sen painopiste on tieteidenvälisessä ja monitieteisessä kansainvälisessä huippututkimuksessa. KU
Leuven pyrkii osallistumaan aktiivisesti julkiseen ja kulttuuriseen keskusteluun ja edistämään tietoon perustuvaa
yhteiskuntaa. KU Leuven toimii useilla eri kampuksilla, tiedepuistoissa sekä sairaaloissa ja läheisessä yhteistyössä
KU Leuven -yhdistyksen jäsenten ja sairaalakumppaniensa kanssa.
www.kuleuven.be/kuleuven
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madridin juuret ovat 1200-luvulla. Alkuperäinen Ciudad Universitaria -kampus
perustettiin vuonna 1927 yhdistämään koulutus, tiede ja kulttuuri. Yliopistossa on tänä päivänä yli 86 000 opiskelijaa,
ja sen laitoksia sijaitsee myös Madridin lähellä Pozuelo de Alarcónin kaupungissa. Yliopisto tarjoaa kesäkursseja San
Lorenzo de El Escorial -maailmanperintökohteessa ja osallistuu lukuisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Yliopiston alumneissa on monia kuuluisia historioitsijoita, filosofeja, runoilijoita ja pääministerejä.
Yliopistosta valmistuneille tarjotaan elinikäisiä oppimismahdollisuuksia, jotka valmistavat heitä toimimaan
valitsemallaan alalla akateemisten opintojensa ohessa.
www.ucm.es
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vuonna 1253 perustettu Paris 1 Panthéon-Sorbonne on yksi maailman vanhimmista yliopistoista. Paris 1 PanthéonSorbonnen tavoitteena on tarjota erinomaista tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta. Yliopisto on jaettu kolmeen
päätiedehaaraan: taloustiede ja johtaminen, humanistiset tieteet sekä oikeustiede and valtiotieteet. Yliopisto on
tunnettu tutkimuksestaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yliopistossa on tällä hetkellä 43 000 opiskelijaa, ja se
tarjoaa osaksi englanninkielisiä tutkintoja, kaksoistutkintoja kansainvälisten kumppanien kanssa sekä kampuksen
ulkopuolisia koulutustilaisuuksia. Yliopistolla on läheiset ja pitkäaikaiset suhteet 400 yliopistoon ympäri maailmaa, ja
se kuuluu lukuisiin kansainvälisiin verkostoihin. Sen yleisenä tavoitteena on tarjota tutkijoille ja opiskelijoille
ainutlaatuinen mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa laajan maailmanlaajuisen verkoston kanssa.
www.pantheonsorbonne.fr
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Painopistealueet yksityiskohtaisesti
Kulttuuriperintö
Vuonna 2018 vietettiin kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Euroopan unionin rikas ja monipuolinen
kulttuuriperintö heijastaa yliopistojen roolia eurooppalaisten identiteettien luomisessa ja niiden yhteenkuuluvuudessa.
Una Europan yhteistyöyliopistot ovat kukin vaikuttaneet kotikaupunkiensa historialliseen kehitykseen, ja niillä on tärkeä
rooli historiallisen ja taiteellisen perinnön vaalimisessa. Niiden opetus- ja tutkimusohjelmat edistävät tieteidenvälistä
yhteistyötä, ja ne vastaavat lisääntyneeseen kulttuuriperintöomaisuuden tutkimus- ja johtamiskoulutuksen tarpeeseen.
Koska kulttuuriperintö on tieteidenvälinen tutkimusalue, se lisää ymmärrystämme identiteeteistä ja edistää muutoksen
ja taloudellisen epävarmuuden rapauttamien yhteisöjen yhteenkuuluvuutta.
Datatieteet ja tekoäly
Datatieteet ja tekoäly vaikuttavat syvästi kaikkiin yhteiskunnan ulottuvuuksiin aina elintavoista ja -keinoista viestintään
ja päätöksentekoon. Tekninen kehitys luo uusia eettisiä haasteita ja vaatii uusia demokraattisia mekanismeja.
Datatieteiden ja tekoälyn osaamisemme pohjalta olemme yhdistäneet Una Europassa voimamme varmistaaksemme,
että kaikki eurooppalaiset ovat osa digitaalista muutosta, että tekoälylle turvataan riittävät resurssit ja että Euroopan
unionin perusarvot ovat tekoälyn kehityksen ytimessä.
Eurooppa-tutkimus
Nykyisen Euroopan monimutkaisen ympäristön tutkimus muuttuvassa maailmassa vaatii innovatiivisia ja
poikkileikkaavia lähestymistapoja, joiden avulla voidaan tarkastella Eurooppaa ja sen haasteita mutta myös sen
mahdollisuuksia. Kyse on Euroopan tutkimuksesta paitsi maantieteellisistä myös eri tieteenalojen näkökulmista
katsottuna. Tämä vähentää eroavaisuuksien näkemistä esteinä ja edistää yhteisiä ratkaisuja etsiviä näkökulmia.
Eurooppa-tutkimus avoimena ja tieteidenvälisenä tutkimusalana on kansalaisten Euroopan, tiedon ja kilpailukyvyn
välttämätön tukiranka. Esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi Una Europa pyrkii edistämään Eurooppa-tutkimusta ja
samanaikaisesti eurooppalaistamaan kaikkea tutkimusta.
Kestävyys
Yhdistyneiden kansakuntien 17 kunnianhimoista kestävän kehityksen tavoitetta vuodelle 2030 sisältävät taloudellisia,
yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ulottuvuuksia. Näihin toisiinsa liittyviin tavoitteisiin vastaamiseen tarvitaan uusi
ja tehokas lähestymistapa. Saattamalla yhteen kaikki luonnontieteiden, yhteiskunnallisten tieteiden, terveystieteiden,
insinööritieteiden, taiteiden ja humanististen tieteiden alat Una Europa mahdollistaa tutkimuksen ja opetuksen, jotka
liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin ja riippuvuussuhteisiin. Pyrimme luomaan Una Europasta
yhden monikansallisen kampuksen, joka tuottaa poikkitieteellistä tietoa ja sosiaalista kanssakäymistä sekä kouluttaa
seuraavan sukupolven tekemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista arkipäivää.
Yhteinen terveys
Yhteinen terveys (engl. One Health) on viime aikoina yleistynyt liike, joka edistää verkostoitunutta terveyteen liittyvää
ajattelua, jolla edistetään sairauksien havaitsemista, ehkäisemistä ja hoitoa. Ihmisten, eläinten ja muiden eliöiden sekä
ympäristön terveys ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Kuten Covid-19-epidemia osoittaa, ihmisten, eläinten,
kasvien ja ekosysteemien monimutkaisesta vuorovaikutuksesta kumpuavat terveyshaasteet vaativat nykyisten
käsitteiden ja toimintamallien uudistamista. Olennaista on sektorit ja tieteenalat – biotieteet, kansanterveys ja
yhteiskuntatieteet – ylittävä yhä läheisempi yhteistoiminta.
Yhdessä Una Europan kestävyyden tutkimusalan toimintojen kanssa Una Europa -yhteistyöyliopistojen monipuolinen
osaaminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia laadukkaille hankkeille koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen saralla.
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Valittuja hankkeita
Una Europa koordinoi useita korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen tähtääviä hankkeita Euroopassa.
Projektin osina tai itsenäisesti määriteltyinä nämä hankkeet edistävät kaikkea toimintaamme. Hankkeet kehittyvät, kun
toimintomme edistyvät ja uusia ajatuksia nousee esille. Alla oleva valikoima keskeisiä 1EUROPE-projektin hankkeita
ei ole kattava. Tarkat ja ajantasaiset tiedot hankkeista löytyvät verkkosivujemme ”Initiatives”-osiosta.
Future UniLab
Future UniLab on Una Europan ajatushautomo. Se noudattaa elävän laboratorion (Living lab) -rakennetta ja pyrkii
Tarjoamaan foorumin keskustelulle yliopistojen tulevasta yhteiskunnallisesta roolista
Kehittämään uraauurtavia työkaluja ja malleja eurooppalaisen korkeakoulutuksen yhteistyölle
Arvioimaan Una Europan toimintoja ja turvaamaan niiden tulevaisuuden
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Future UniLab kehittää uuden tavan keskustella eurooppalaisten yliopistojen
kohtaamista esteistä ja mahdollisuuksista niiden yhdistäessä voimansa toimintojensa ”eurooppalaistamiseksi”.
Pitkällä tähtäimellä Future UniLabista odotetaan tulevan pysyvä organisaatio, joka saattaa yhteen
huippuasiantuntijoita ja toimii Euroopan korkeakoulutus- ja tutkimusalueen viitekehyksenä.
Yhteinen tohtorintutkinto kulttuuriperinnön alalla
Una Europan yhteisessä kulttuuriperinnön tohtorintutkinnossa pyritään menemään pidemmälle kuin aiemmissa
eurooppalaisissa tohtoriohjelmissa. Yhteinen tohtorintutkinto kulttuuriperinnön alalla tunnustetaan kaikissa maissa,
joissa toimii Una Europa -allianssin yhteistyöyliopisto. Malli perustuu tohtorin opintoihin, joita ohjaavat useat professorit
eri Una Europa -yliopistoista, ja siihen sisältyy pakollisia opintojaksoja useassa Una Europa -yliopistossa, etenkin Una
Europa PhD -työpajojen muodossa. Muita mallin erityispiirteitä ovat lyhyet verkkokurssit sekä laaja-alaisten taitojen
opintokokonaisuus. Yhteisellä tohtorintutkinnolla on aidosti yhteiset haku-, valinta-, ohjaus- ja arviointirakenteet, mikä
on jo innovaatio itsessään.
Yhteiskunnallinen oppiminen
”Learning for Society” (”yhteiskunnallinen oppiminen”) on yksi Una Europan 1EUROPE-projektin osana kokeilemia
yhteisiä innovatiivisia malleja. Una Europa Learning for Society -mallin odotetaan tuovan yhteen opiskelijoita Una
Europan eri yhteistyöyliopistoista virtuaalisiksi tiimeiksi, jotka ratkovat ulkoisen yhteistyökumppanin (kuten yrityksen
edustajan, kansalaisjärjestön tai paikallishallinnon) esittämiä haasteita.
Covid-19-epidemian seurauksena olemme kehittäneet UNA.TEN-pilottiprojektin, kymmenen päivää kestävän
opiskelijoiden hackathon-tapahtuman, jonka kuluessa testataan uusia haastelähtöisen oppimisen tapoja virtuaalisen
liikkuvuuden aikakautena. UNA.TEN (Transform Emergency Now! 10 days for change) on avoin
innovaatiosuunnitteluprosessi, joka on tarkoitettu todellisiin haasteisiin vastaamiseen Covid-19-poikkeustilan
jälkeisenä aikana. Hanke on kehitetty Università di Bolognan OPER-TEN-kilpailun pohjalta. Bolognan yliopisto oli
ensimmäinen Una Europa -allianssin yliopisto, johon koronakriisi iski.
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