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Persmap 
 
 
 
 
 

Over Una Europa 
Acht toonaangevende Europese onderzoeksuniversiteiten hebben hun krachten gebundeld voor de creatie van een 

unieke alliantie: Una Europa.  Onze universiteiten leiden Europa al bijna 1 000 jaar op.  Samen geven we les aan 

meer dan 400 000 studenten. Onze gezamenlijke studenten- en stafgemeenschap telt bijna een half miljoen leden 

en we hebben miljoenen digitale studenten.  Una Europa wil gebruikmaken van de collectieve krachten van haar 

partners om een echt Europese interuniversitaire omgeving te creëren, een Universiteit van de Toekomst of 

University of the Future.  

Wat bedoelen we daarmee? Hier is ons Manifest over de Universiteit van de Toekomst. 

We geloven in een universiteit die  

1. geen plek is, maar een verzamelplaats voor kennis, ideeën en waarden, die vrij evolueert over de grenzen, 

uitingsvormen en tijdperken heen. 

2. een thuishaven is, en die dus de verantwoordelijkheid is van haar gemeenschap, met name van alle mensen 

die haar idealen delen en eraan bijdragen. 

3. gecreëerd werd door en voor de maatschappij, en die bijgevolg gedreven is door de ambitie om relevant, 

invloedrijk en kwaliteitsvol te zijn. 

4. een open traditie is, waarbij de lessen uit het verleden worden gebruikt als vruchtbare grond waarin zich 

oplossingen voor de toekomst kunnen ontwikkelen. 

5. een spiegel is van de mensheid in al haar verscheidenheid, en die culturen en talen, conventies en 

ontwrichtingen reflecteert. 

6. die resoluut onafhankelijk is en haar eigen normen ontwikkelt, ver van vluchtige trends en de impulsen van 

een haastige wereld. 

7. klaar is om de uitdagingen aan te gaan van die haastige wereld, waarvan het lot in de handen ligt van goed 

opgeleide burgers. 

8. een laboratorium is van het hier en nu, waar creativiteit en experimenten de verborgen mogelijkheden van 

morgen ontsluiten. 

9. een intellectuele speeltuin is, waar kritische geesten zich ten volle kunnen ontwikkelen. 

10. een stuwende invloed is die het onderwijs op een grotere schaal transformeert en zo de gedeelde toekomst 

van Europa  in positieve zin beïnvloedt en vormgeeft. 

 

 

Partners 
Wat onze partners verenigt en drijft, is hun gedeeld erfgoed en engagement om samen de Universiteit van de 

Toekomst tot stand te brengen, ondersteund door het Manifest. Onze partners zijn: 

 

- Freie Universität Berlin 

- Alma mater studiorum Università di Bologna 

- University of Edinburgh 
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- Helsingin Yliopisto 

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

- KU Leuven 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Meer information over onze partners vind je hieronder. 

Focusgebieden 
De Una Europa-partners hebben samen besloten om hun samenwerking te starten binnen de volgende vijf 

Focusgebieden: European Studies (Europese studies), Sustainability (duurzaamheid), Cultural Heritage (cultureel 

erfgoed), Data Science and Artificial Intelligence (datawetenschap en artificiële intelligentie), en One Health (één 

gezondheid). De Focusgebieden werden gekozen in overeenstemming met de missie en waarden van Una Europa. 

Ze vormen de thematische ‘lijm’ die de partneruniversiteiten en de meeste van hun faculteiten van oorsprong met 

elkaar verbindt. De Focusgebieden zullen elk multidisciplinariteit bevorderen en omvatten veel van de studies die 

aan onze partneruniversiteiten worden aangeboden: van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen tot 

ingenieurswetenschappen, wiskunde, computerwetenschappen en biomedische wetenschappen. Daarnaast 

moedigen we bottom-upsamenwerking aan in andere domeinen.  Zo staat het seed funding-initiatief van Una Europa 

open voor aanvragen uit alle disciplines. Meer details over de verschillende Focusgebieden vind je hieronder. 

Het 1 Europe-project 
Gefinancierd als een van de eerste Europese Universiteiten die door de Europeses Commissie in juni 2019 als 

pilootproject werden geselecteerd, zal het 1Europe-project van Una Europa een Europabreed levend lab opzetten 

voor het testen van Joint Innovative Formats voor onderwijs en mobiliteit (JIF’s of Gezamenlijke Innovatieve 

Formats). Het project ontvangt cofinanciering via een Erasmus+-beurs van 5 miljoen euro voor drie jaar vanaf 

december 2019 en staat centraal in onze ambitie om een toekomstgerichte Europese campus te creëren, waarmee 

de Europese Hogeronderwijsruimte werkelijkheid wordt. 

In essentie zal het 1Europe-project meer dan 20 Joint Innovative Formats voor onderwijs en mobiliteit testen via 

Internationale Academische Incubatoren. Dat zijn virtuele overkoepelende instituten die academici samenbrengen 

die actief zijn in de eerste vier Focusgebieden van Una Europa.  Over al die gebieden heen zullen de incubatoren 

nieuwe gezamenlijke formats uitproberen op alle studieniveaus, van bachelor en master tot het doctoraat en 

permanente vorming. Zo brengen ze uiteindelijk een echt Europese campus tot stand.  De Joint Innovative Formats 

worden zo ontwikkeld dat schaalbaar zijn naar andere disciplines en organisaties.   

Geïnteresseerd in meer concrete voorbeelden? Hieronder hebben we informatie verzameld over enkele initiatieven 

van ons 1Europe-project. 

Aanvullend op ons vlaggenschip 1 Europe, dat op onderwijs is gericht, ontwikkelen we momenteel een nieuw project 

om de onderzoeksdimensie van onze alliantie te consolideren. 
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Interessante links 
Startpagina www.una-europa.eu 

Twitter @Una_Europa 

Schrijf je in op onze mailinglijst: www.una-europa.eu/subscribe  

Persarchief: www.una-europa.eu/press  

Op zoek naar inzichten uit de eerste hand en naar getuigenissen over wat Una Europa betekent voor studenten, 

academici, administratieve personeelsleden of externe partners? Bekijk onze ‘Stories’ op www.una-

europa.eu/stories.  

Wil je graag deel uitmaken van Una Europa? Fantastisch! Openheid en samenwerking zijn typisch voor alles wat we 

doen. Bekijk hier het overzicht van de mogelijkheden: Get Involved Section www.una-europa.eu/get-involved.  

Ons evenementenarchief is jouw referentiepunt voor opnames en verslagen van evenementen, citaten, posts op 

sociale media enzovoort: www.una-europa.eu/calendar/archive.  

Aankomende evenementen: www.una-europa.eu/calendar  

 
Contact 
Niet gevonden wat je zocht? Stel je vragen aan: 

 
Inga Odenthal 
Una Europa Communications Manager  
KU Leuven Campus Brussel 
Warmoesberg 26 - A04-01/1 
1000 Brussel 
Phone: +32 2 300 23 00 
Mobile: +32492149152 
inga.odenthal@una-europa.eu 
  

http://www.una-europa.eu/
https://twitter.com/UNA_Europa
http://www.una-europa.eu/subscribe
http://www.una-europa.eu/press
http://www.una-europa.eu/stories
http://www.una-europa.eu/stories
http://www.una-europa.eu/get-involved
http://www.una-europa.eu/calendar/archive
http://www.una-europa.eu/calendar
mailto:inga.odenthal@una-europa.eu
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Partners – Een gedetailleerd overzicht 
 

Freie Universität Berlin 

Freie Universität Berlin werd in 1948 opgericht door professoren en studenten als reactie op de vervolging van 

studenten met een kritische kijk op het systeem van de Universität Unter den Linden, destijds gevestigd in de 

Sovjetsector van de verdeelde stad. Het idee om een vrije universiteit op te richten kreeg brede steun in de 

internationale gemeenschap.  Die vrijgevige hulp heeft de weg vrijgemaakt voor Freie Universität Berlin om een 

universiteit te worden met een uitstekende internationale reputatie. De principes van vrijheid en internationaliteit zijn 

de principes die sindsdien de ontwikkeling van de universiteit hebben gestuurd. Het academische ethos van Freie 

Universität Berlin wordt bepaald door drie waarden: waarheid, rechtvaardigheid en vrijheid. 

www.fu-berlin.de 

 

Alma mater studiorum Università di Bologna 

De Alma mater studiorum Università di Bologna, opgericht in 1088, is de oudste universiteit in de westerse wereld.  

Bekende studenten uit de beginperiode waren onder anderen de twaalfde-eeuwse aartsbisschop van Canterbury 

Thomas Becket en astronoom Nicolaus Copernicus. Met haar huidige gemeenschap van meer dan 85 000 studenten 

is de universiteit een van de grootste in Italië.  Naast Bologna heeft de universiteit campussen verspreid over het 

noorden van Italië en ook een overzeese campus in Buenos Aires, Argentinië. De universiteit huisvest verschillende 

bibliotheken met grote collecties antieke en moderne boeken, en ze beschikt over historische en wetenschappelijke 

onderzoeksfaciliteiten.  

www.unibo.it   

 

University of Edinburgh 

De University of Edinburgh, opgericht in 1583, is een van ‘s werelds topuniversiteiten; zo staat ze consequent 

gerangschikt in de top 50 van de wereld in de Times Higher Education World Rankings en bekleedt ze de 18de plaats 

in de QS World University Rankings van 2019. De typische cultuur van ondernemerschap en multidisciplinariteit trekt 

studenten en staf aan van over de hele wereld, waardoor een unieke Edinburgh-ervaring ontstaat.  De universiteit telt 

momenteel 40 000 studenten uit 156 verschillende landen. Ze vormt een stimulerende werk- , leer- en 

onderwijsomgeving met toegang tot uitstekende faciliteiten. Onder haar oud-studenten zijn Nobelprijswinnaars, 

pioniers en uitvinders.  Studeren is er mogelijk op tal van manieren en de universiteit is de grootste aanbieder van 

online studeren in de Russell Group van Britse onderzoeksintensieve universiteiten. 

www.ed.ac.uk 

 

Helsingin Yliopisto 

Helsingin Yliopisto is de oudste en grootste instelling voor academisch onderwijs in Finland, met een internationale 

wetenschappelijke gemeenschap van 40 000 studenten en onderzoekers. In internationale rankings van universiteiten 

behoort Helsingin Yliopisto doorgaans tot de top 100. Helsingin Yliopisto zoekt oplossingen voor wereldwijde 

uitdagingen en creëert nieuwe manieren van denken voor een betere mensheid. 

www.helsinki.fi   

http://www.fu-berlin.de/
http://www.ed.ac.uk/
http://www.helsinki.fi/
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  is een toonaangevende Poolse hogeronderwijsinstelling. Het is een universiteit 

met een volledig aanbod of ‘comprehensive university’, die excellentie in onderzoek combineert met onderwijs van de 

hoogste kwaliteit, innovatie en verantwoord maatschappelijk engagement. Het is een plek waar de rijke en creatieve 

geschiedenis van een van de oudste universiteiten in Europa samengaat met de modernste onderzoeksinfrastructuur, 

innovatieve technologie en toekomstgericht denken. 

De erfenis van Uniwersytet Jagielloński zoals belichaamd door haar beroemdste alumni – Nicolaus Copernicus, paus 

Johannes Paulus II of Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska – wordt het best weerspiegeld in het motto van de 

universiteit: plus ratio quam vis (rede voor kracht). Deze houding, ondergedompeld in rationaliteit, verdraagzaamheid 

en creativiteit, heeft de geschiedenis van Uniwersytet Jagielloński gekneed en blijft ook haar toekomst vormgeven. 

www.uj.edu.pl 

 

KU Leuven 

KU Leuven is een autonome universiteit die werd opgericht in 1425. De instelling is geboren en opgegroeid binnen de 

katholieke traditie.  KU Leuven streeft ernaar een plaats te zijn voor een open discussie over sociale, filosofische en 

ethische kwesties, en een kritisch centrum voor reflectie in en voor de katholieke gemeenschap. De universiteit is 

onderzoeksintensief en internationaal gericht, en ze doet zowel aan fundamenteel als aan toegepast onderzoek. Ze 

heeft een sterke inter- en multidisciplinaire focus en streeft naar internationale excellentie. KU Leuven wil actief 

deelnemen aan het publieke en culturele debat, en aan de voortgang van een kennismaatschappij. Ze voert haar 

academische activiteiten uit op verschillende campussen, onderzoeksparken en ziekenhuisfaciliteiten, in nauwe 

samenwerking met de leden van de Associatie KU Leuven en haar ziekenhuispartners. 

www.kuleuven.be/kuleuven  

 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Complutense de Madrid dateert uit de 13de eeuw. De oorspronkelijke Ciudad Universitaria-campus werd 

opgericht in 1927 met als doel onderwijs, wetenschap en cultuur samen te voegen.  De universiteit is de thuishaven 

van meer dan 86 000 studenten en heeft ook instellingen in de stad Pozuelo de Alarcón. Ze organiseert 

zomercursussen op het werelderfgoed San Lorenzo del Escorial en biedt een aantal studieprogramma’s in het 

buitenland aan samen met universiteiten in Europa en de VS.  Onder haar alumni bevinden zich veel bekende historici, 

filosofen, dichters en premiers.  Afgestudeerden krijgen een ‘levenslange training’ die hen voorziet van professionele 

vaardigheden die aansluiten bij hun werkterrein en in het verlengde liggen van hun academische studies.  

www.ucm.es 

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, opgericht in 1253, is een van de oudste universiteiten ter wereld. Het beleid van de 

universiteit is om uitmuntend en interdisciplinair onderzoek uit te voeren en onderwijs aan te bieden. Daartoe heeft ze 

zich georganiseerd rond drie belangrijke wetenschappelijke domeinen: economie en management, humane 

wetenschappen, en rechtsgeleerdheid en politieke wetenschappen. Het onderzoek uitgevoerd aan de universiteit is 

vermaard op het nationale én op het internationale niveau. De universiteit telt momenteel 43 000 studenten en biedt 

studieprogramma’s aan die gedeeltelijk in het Engels worden gegeven, bi-diploma’s of double degrees met 

internationale partners, en opleidingen buiten de campus. Ze heeft nauwe en langdurige banden met 400 universiteiten 

over de hele wereld en is lid van internationale netwerken.  In het algemeen wil ze haar onderzoekers en studenten 

een unieke kans geven om te communiceren met een breed en wereldwijd netwerk. 

www.pantheonsorbonne.fr    

 

 

  

http://www.kuleuven.be/kuleuven
http://www.ucm.es/
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Focusgebieden: een gedetailleerd overzicht 
 

Cultural Heritage 

Voortbouwend op het Europese Jaar van het Culturele Erfgoed in 2018, getuigt het rijke en gevarieerde culturele 

erfgoed in de hele Europese Unie van de rol die universiteiten hebben gespeeld in de creatie van de Europese 

identiteiten en in hun onderlinge samenhang. Onze Una Europa-partners hebben elk bijgedragen  aan de historische 

ontwikkeling van de steden waarin ze zijn ingebed en spelen een cruciale rol bij het beschermen van belangrijk 

historisch-artistiek erfgoed. Hun studie- en onderzoeksprogramma’s bevorderen interdisciplinaire samenwerking, als 

reactie op de toegenomen vraag naar opleiding voor onderzoek en het beheer van cultureel erfgoed.  Als 

interdisciplinair studiedomein draagt cultureel erfgoed bij tot het begrijpen van identiteiten en tot het bevorderen van 

de cohesie in gemeenschappen ten prooi aan verandering en economische instabiliteit.  

 

Data Science and Artificial Intelligence 

Data Science en Artificial Intelligence (AI) hebben een diepgaande impact op de samenleving in al haar dimensies, 

van de manier waarop we ons leven leiden en in ons levensonderhoud voorzien, tot de manier waarop we 

communiceren en beslissingen nemen. Technologische vooruitgang zal nieuwe ethische uitdagingen met zich 

meebrengen en nieuwe democratische mechanismen vereisen. Voortbouwend op ons leiderschap op het vlak van 

Data Science & Artificial Intelligence,  heeft Una Europa de krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat alle 

Europeanen betrokken worden bij de digitale transformatie, dat er voldoende middelen worden ontwikkeld voor 

Artificial Intelligence,  en dat de fundamentele waarden van de EU vooraan staan in het AI-landschap. 

 

European Studies 

De studie van het complexe Europese landschap van vandaag in een voortdurend veranderende wereld vereist een 

innovatieve en transversale aanpak om Europa en zijn uitdagingen, maar ook zijn kansen te observeren. Het komt er 

niet alleen op aan Europa binnen zijn grenzen vanuit verschillende geografische invalshoeken te bestuderen, maar 

ook vanuit verschillende disciplinaire perspectieven.  Dat zal ervoor zorgen dat de verschillen minder als een barrière 

worden gepercipieerd, en het bevordert de ontwikkeling van perspectieven die gericht zijn op het vinden van 

gemeenschappelijke oplossingen. Als open en interdisciplinair studiedomein vormt European Studies de noodzakelijke 

ruggengraat van een Europa van burgers, van kennis en van concurrentievermogen. Om die doelstellingen te 

bereiken, wil Una Europa European Studies promoten en – tegelijkertijd – alle studies europeaniseren. 

 

Sustainability 

De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) bevat zeventien 

ambitieuze doelstellingen waarin economische, sociale en ecologische dimensies worden geïntegreerd. Om de 

onderling afhankelijke doelen effectief aan te pakken is er een nieuwe aanpak nodig. Door alle disciplines uit de 

domeinen wetenschappen, sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, ingenieurswetenschappen, letteren 

en cultuurwetenschappen samen te brengen en ermee in dialoog te gaan, maakt Una Europa het mogelijk om de 

raakvlakken en onderlinge afhankelijkheden tussen de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 

Development Goals) te onderzoeken en onderwijzen.  We willen Una Europa omvormen tot een enkele transnationale 

campus die interdisciplinaire kennis en maatschappelijke interactie genereert, en de volgende generatie opleiden om 

de Agenda 2030 deel te laten uitmaken van het dagelijkse leven.  
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One Health 

One Health is een recente beweging die netwerkdenken over gezondheid promoot om de detectie, preventie en 

behandeling van ziekten te verbeteren.  De gezondheid van mensen, dieren, andere organismen en het milieu zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals de COVID-19-epidemie bewijst, vragen gezondheidsproblemen die 

voortkomen uit de complexe interactie tussen mensen, dieren, planten en ecosystemen om een herziening van de 

bestaande concepten en methoden.  Een nauwere samenwerking tussen sectoren en disciplines – 

levenswetenschappen, volksgezondheid en sociale wetenschappen – is van cruciaal belang.  

In combinatie met de activiteiten van Una Europa op het gebied van duurzaamheid, biedt de brede en gevarieerde 

expertise van al onze Una Europa-partners een enorm potentieel om initiatieven van hoge kwaliteit op te zetten op het 

vlak van onderwijs, onderzoek en sociale betrokkenheid in het algemeen.  
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Initiatieven: een selectie 
 
Una Europa leidt tal van initiatieven die in Europa verandering in het hoger onderwijs en het onderzoek stimuleren. 

Gekoppeld aan een project of zelfstandig opgezet, vormen die initiatieven de motor van alles wat we doen. Ze 

evolueren naarmate onze activiteiten meer volwassen worden en er nieuwe ideeën ontstaan. De onderstaande lijst 

van centrale initiatieven uit ons 1Europe-project is slechts een selectie.  Raadpleeg de Initiatives Section op onze 

website voor de meest recente informatie. 

 

Future UniLab 

Future UniLab is de denktank van Una Europa. Ze werd ontworpen als ‘levend laboratorium’ met als doel:  

- een discussieforum ter beschikking te stellen over de toekomstige rol van universiteiten in de samenleving; 

- baanbrekende instrumenten en modellen voor samenwerking in het Europese hoger onderwijs te 

ontwikkelen;  

- de activiteiten van Una Europa te evalueren en toekomstbestendig te maken. 

Om deze ambities te verwezenlijken, zal Future UniLab een nieuwe methode ontwikkelen. Die methode heeft als 

doel om de obstakels en mogelijkheden te bespreken waarmee Europese universiteiten worden geconfronteerd 

wanneer ze hun krachten bundelen om hun activiteiten te ‘europeaniseren’. Op langere termijn zal het Future UniLab 

naar alle waarschijnlijkheid evolueren naar een permanente instelling wordt die topexperts samenbrengt en 

functioneert als referentiepunt in de European Higher Education and Research Area. 

 

Joint Doctorate in Cultural Heritage 

Met ons Joint Doctorate in Cultural Heritage willen we bij Una Europa verder gaan dan eerder geteste modellen voor 

Europese doctoraatsprogramma’s. Ons Joint Doctorate in Cultural Heritage wordt een gezamenlijke Europese 

doctoraatstitel die wordt erkend in alle landen waar Una Europa-partners actief zijn. Het format is gebaseerd op de 

verplichte supervisie van de doctoraatsstudent door professoren van meerdere Una Europa-partners en omvat 

verplichte verblijven aan verschillende Una Europa-partners, met name door de deelname aan Una Europa PhD 

Workshops. Korte meertalige online trainingen en een module voor zachte (transversale) vaardigheden zijn 

aanvullende typerende elementen. Het gezamenlijke doctoraat zal worden ondersteund door echt gezamenlijke 

structuren voor toelating, selectie, supervisie en beoordeling, een innovatie op zich.  

 

Learning for Society  

Een van de Joint Innovative Formats die werden getest als onderdeel van het 1Europe-project van Una Europa is 

Learning for Society. Het is de bedoeling dat Una Europa Learning for Society studenten van alle Una Europa-

partners samenbrengt om in virtuele teams samen een uitdaging aan te gaan die is gedefinieerd door een externe 

partner uit de industrie, een ngo, een lokale overheid enzovoort. In tijden van COVID-19 maakten we van de nood 

een deugd en ontwikkelden UNA.TEN, een tiendaagse hackaton voor studenten, als pilootproject om nieuwe 

methoden voor probleemgericht leren te testen in tijden van virtuele mobiliteit. UNA.TEN (Transform Emergency 

Now! 10 dagen voor verandering) is een open innovation design process gericht op het ontwikkelen van oplossingen 

voor de echte uitdagingen die ons wachten na de COVID-19-noodsituaties. Het initiatief kan worden beschouwd als 

een uitvergrote versie van OPER.TEN, een wedstrijd ontwikkeld door Università di Bologna, de eerste Una-partner 

die getroffen werd door de Coronacrisis. 

 

 

 

 


