Zestaw prasowy
O Una Europa
Osiem wiodących europejskich uczelni badawczych zjednoczyło się w celu stworzenia związku uniwersytetów Una
Europa. Nasze instytucje kształcą obywateli Europy od prawie 1000 lat. Razem uczymy ponad 400 000 studentów.
Nasza społeczność akademicka sięga pół miliona, a liczba uczących się w trybie zdalnym kilku milionów.
Una Europa dąży do stworzenia uniwersytetu przyszłości - prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska,
budowanego na potencjale i mocnych stronach swoich partnerów.
Co przez to rozumiemy? Oto nasz Manifest o uniwersytecie przyszłości:
Wierzymy w uniwersytet, który:
1. Jest zasobem wiedzy, idei i wartości, swobodnie ewoluującym ponad barierami przestrzennymi i czasem.
2. Jest domem, za który jesteśmy odpowiedzialni jako społeczność podzielająca jego ideały i przyczyniająca
się do ich realizacji.
3. Jest tworzony przez społeczeństwo i dla społeczeństwa, dlatego jest ważny, wywierający wpływ, a jego
działania charakteryzują się wysoką jakością.
4. Jest otwarty na przyszłość, czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń, które stanowią fundament do
tworzenia innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.
5. Jest zwierciadłem ludzkości w całej jej różnorodności, odzwierciedlającym różne kultury, języki oraz
zwyczaje.
6. Jest w pełni niezależny kształtując własne standardy z dystansem do przemijających trendów.
7. Jest gotowy podjąć wyzwania współczesnego świata, którego los zależy od wykształconych obywateli.
8. Jest laboratorium tu i teraz, gdzie kreatywność i prowadzone badania uwalniają ukryty potencjał jutra.
9. Jest intelektualną rozrywką dla krytycznych umysłów, które rozwijają się zgodnie ze swoimi aspiracjami.
10. Jest siłą napędową, zmieniającą edukację i kształtującą lepszą wspólną przyszłość.

Partnerzy
Tym, co łączy i inspiruje naszych partnerów, jest tradycja i zaangażowanie we wspólne tworzenie uniwersytetu
przyszłości, zgodnie z założeniami Manifestu. Naszymi partnerami są:
-

Freie Universität Berlin
Alma mater studiorum Università di Bologna
University of Edinburgh
Helsingin Yliopisto
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
KU Leuven
Universidad Complutense de Madrid
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Więcej szczegółów na temat naszych partnerów można znaleźć poniżej

Obszary tematyczne
Partnerzy Una Europa postanowili rozpocząć współpracę od zdefiniowania pięciu priorytetowych obszarów
tematycznych tj.: European Studies, Sustainability, Cultural Heritage, Data Science and Artificial Intelligence oraz One
Health, które zostały wybrane zgodnie ze wspólną misją i wartościami oraz są spoiwem łączącym większość ich
wydziałów. Każdy z obszarów cechuje się interdyscyplinarnością i obejmuje wiele programów studiów oferowanych w
partnerskich uniwersytetach: od nauk społecznych przez humanistyczne, po inżynierię, matematykę, informatykę, jak
i nauki biomedyczne. Tworzymy również przestrzeń do współpracy w innych dziedzinach. W tym celu uruchomiliśmy
tzw. seed funding Una Europa – fundusze na rzecz inicjowania długofalowej współpracy. Więcej na temat obszarów
tematycznych można znaleźć poniżej.

Projekt 1Europe
W ramach projektu 1Europe, pilotażowej inicjatywie Komisji Europejskiej - European Universities Innitiative, powstanie
ogólnoeuropejskie żywe laboratorium służące do wdrażania wspólnych innowacyjnych formatów kształcenia i
mobilności (Joint Innovative Formats-JIFs). Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+ w
wysokości 5 mln euro i będzie realizowany przez trzy lata, począwszy od grudnia 2019 r. 1Europe ma kluczowe
znaczenie dla naszych planów stworzenia europejskiego kampusu, dzięki któremu Europejski Obszar Szkolnictwa
Wyższego stanie się rzeczywistością. W ramach projektu powstanie ponad 20 Joint Innovative Formats za
pośrednictwem International Academic Incubators, czyli wirtualnych instytutów skupiających pracowników
akademickich działających w obszarach tematycznych Una Europa. Inkubatory będą wdrażać pilotażowo nowe
formaty na wszystkich poziomach kształcenia, co doprowadzi do powstania europejskiego kampusu. JIFs będą
rozwijane w taki sposób, aby można było je adaptować w innych dyscyplinach naukowych oraz instytucjach.
Jeśli szukasz konkretnych przykładów, poniżej zamieszczamy wybrane inicjatywy z projektu 1Europe.
Jako uzupełnienie projektu 1Europe, w którym skupiamy się na edukacji, opracowujemy obecnie nową inicjatywę
mający na celu wzmocnienie wymiaru badawczego naszego sojuszu.
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Przydatne linki
Strona główna: www.una-europa.eu
Twitter @Una_Europa
Zapisz się na naszą listę mailingową: www.una-europa.eu/subscribe
Zestaw prasowy: www.una-europa.eu/press
Chcesz wiedzieć, jakie znaczenie ma Una Europa dla studentów, doktorantów, pracowników akademickich i
administracyjnych, czy partnerów zewnętrznych? Zapoznaj się z sekcją ,,Historie” pod adresem www.unaeuropa.eu/stories.
Chcesz być częścią Una Europa? Wspaniale! Otwartość i współpraca charakteryzują wszystko, co robimy. Dołącz
do nas: www.una-europa.eu/get-involved.
W kalendarium znajdziesz nagrania i relacje z wydarzeń, ciekawe wypowiedzi, cytaty, wątki z mediów
społecznościowych, itp.www.una-europa.eu/calendar/archive.
Nadchodzące wydarzenia: www.una-europa.eu/calendar

Kontakt
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z:
Inga Odenthal
Una Europa Communications Manager
KU Leuven Campus Brussel
Warmoesberg 26 - A04-01/1
1000 Brussel
Telefon stacjonarny: +32 2 300 23 00
Telefon komórkowy: +32492149152
inga.odenthal@una-europa.eu
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Partnerzy Una Europa
Freie Universität Berlin
Freie Universität Berlin został założony w 1948 r. przez profesorów i studentów, którzy krytycznie postrzegali system
panujący w Universität Unter den Linden, znajdujący się wówczas w sowieckiej części podzielonego miasta oraz w
odpowiedzi na prześladowania studentów. Idea utworzenia wolnego uniwersytetu znalazła szerokie poparcie w
społeczności międzynarodowej. Wsparcie to otworzyło drogę do tego, by Freie Universität Berlin stał się uniwersytetem
o znakomitej międzynarodowej renomie. Zasady wolności i międzynarodowości przyświecały rozwojowi uniwersytetu.
Etos akademicki Freie Universität Berlin jest zdefiniowany przez trzy wartości: prawdę, sprawiedliwość i wolność.
www.fu-berlin.de
Alma mater studiorum Università di Bologna
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, założony w 1088 roku, jest najstarszym uniwersytetem zachodniego
świata. Wśród pierwszych studentów byli m.in. XII-wieczny arcybiskup Canterbury, Tomasz Becket i astronom Mikołaj
Kopernik. Z obecną wspólnotą liczącą ponad 85.000 studentów, uniwersytet jest jednym z największych we Włoszech.
Oprócz siedziby w Bolonii, uczelnia posiada kampusy w północnych Włoszech oraz zamorski kampus w Buenos Aires
w Argentynie. Università di Bologna jest również siedzibą kilku bibliotek, w których znajdują się najważniejsze zbiory
książek antycznych i współczesnych, a także obiekty historyczne, naukowe i objęte ochroną konserwatorską.
www.unibo.it
University of Edinburgh
University of Edinburgh, założony w 1583 r., jest jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie, konsekwentnie
znajduje się w czołówce 50 najlepszych uczelni w światowym rankingu Times Higher Education, a w 2019 r. zajął 18
miejsce w QS World University Rankings. Kultura przedsiębiorczości i interdyscyplinarności uniwersytetu przyciąga
studentów i pracowników z całego świata. Uniwersytet obecnie gości w swoich murach 40.000 studentów z 156
regionów. University of Edinburgh gwarantuje inspirujące środowisko pracy, nauki i kształcenia wraz z dostępem do
doskonałych obiektów. Wśród absolwentów znajdują się laureaci Nagrody Nobla, pionierzy i wynalazcy. Uniwersytet
zapewnia różnorodne metody kształcenia i jest największym ośrodkiem oferującym kursy online spośród brytyjskich
uniwersytetów badawczych zrzeszonych w Russell Group.
www.ed.ac.uk
Helsingin Yliopisto
Helsingin Yliopisto to najstarsza i największa instytucja edukacji akademickiej w Finlandii oraz międzynarodowa
społeczność naukowa licząca 40 000 studentów i naukowców. W międzynarodowych rankingach uniwersytetów,
uczelnia zazwyczaj plasuje się w pierwszej setce. Helsingin Yliopisto odpowiada na globalne wyzwania opracowując
nieszablonowe rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia.
www.helsinki.fi
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to kształcąca wszechstronnie polska uczelnia, gdzie doskonałość w badaniach
naukowych łączy się z najwyższą jakością edukacji, innowacyjnością i świadomym zaangażowaniem społecznym.
Uniwersytet Jagielloński to miejsce, gdzie żywa i bogata historia jednej z najstarszych uczelni w Europie łączy się z
najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą, innowacyjną technologią i myśleniem przyszłościowym.
Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, uosobione przez jego najsłynniejszych absolwentów - Mikołaja Kopernika,
papieża Jana Pawła II czy noblistkę Wisławę Szymborską - najlepiej oddaje jego motto plus ratio quam vis (więcej
znaczy rozum, niż siła). Ta postawa, zakorzeniona w racjonalności, tolerancji i twórczości, ukształtowała historię
Uniwersytetu Jagiellońskiego i nadal determinuje jego przyszłość.
www.uj.edu.pl
KU Leuven
KU Leuven jest autonomicznym uniwersytetem, który został założony w 1425 roku. Powstał i rozwijał się na gruncie
tradycji katolickiej. KU Leuven stara się być miejscem otwartej dyskusji na tematy społeczne, filozoficzne i etyczne
oraz krytycznym centrum refleksji dla wspólnoty katolickiej. Uniwersytet prowadzi intensywne badania naukowe,
podstawowe, jak i stosowane. Jest interdyscyplinarny i multidyscyplinarny, a ponadto dąży do międzynarodowej
doskonałości. KU Leuven bierze aktywny udziału w debacie publicznej i kulturalnej oraz w rozwoju społeczeństwa
opartego na wiedzy. KU Leuven prowadzi swoją działalność akademicką w kampusach, szpitalach oraz parkach
badawczych, we współpracy z przedstawicielami KU Leuven Association.
www.kuleuven.be/kuleuven
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid został założony w XIII wieku. Pierwszy kampus Ciudad Universitaria powstał w
1927 roku w celu połączenia edukacji, nauki i kultury. Uniwersytet jest domem dla ponad 86.000 studentów i posiada
również oddziały w Pozuelo de Alarcón. Uniwersytet oferuje letnie kursy w miejscu wpisanym na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO – San Lorenzo del Escorial i może pochwalić się wieloma programami studiów prowadzonymi
za granicą, wspólnie z uniwersytetami z Europy i USA. Wśród absolwentów uniwersytetu znajduje się wielu znanych
historyków, filozofów, poetów i premierów. Absolwenci uczelni otrzymują tzw. " lifelong training” - program, dzięki
któremu doskonalą umiejętności zawodowe związane z wybranymi kierunkami studiów.
www.ucm.es
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Założony w 1253 r. w Paryżu Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jest jednym z najstarszych uniwersytetów na
świecie. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prowadzi najwyższej jakości proces kształcenia i interdyscyplinarne
badania naukowe. Uczelnia koncentruje się na 3 kluczowych kierunkach studiów: ekonomia i zarządzanie, nauki
humanistyczne oraz prawo i nauki polityczne. Badania prowadzone na Uniwersytecie cieszą się uznaniem zarówno
na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Obecnie Uniwersytet gości 43 000 studentów i oferuje studia
częściowo prowadzone w języku angielskim, podwójne dyplomy z partnerami międzynarodowymi oraz kształcenie
poza kampusem. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rozwija długofalową współpracę z 400 uniwersytetami z
całego świata i jest członkiem międzynarodowych sieci. Celem Uniwersytetu jest zapewnienie naukowcom i studentom
możliwości interakcji w wymiarze globalnym.
www.pantheonsorbonne.fr
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Obszary tematyczne - Szczegółowy przegląd
Cultural Heritage
Rok 2018, ustanowiony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, ukazał bogate i różnorodne dziedzictwo
kulturowe całej UE, wskazując jednocześnie na ogromną rolę uniwersytetów w tworzeniu europejskich tożsamości.
Każdy z partnerów Una Europa przyczynił się do historycznego rozwoju miast, w których jest zakorzeniony i odgrywa
ważną rolę w ochronie dziedzictwa historyczno-artystycznego. Projektowane przez nas programy studiów i badań
naukowych promują współpracę interdyscyplinarną, w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na kształcenie w
zakresie badań i zarządzania dobrami dziedzictwa kulturowego. Jako interdyscyplinarny obszar badań, Cultural
Heritage przyczynia się do zrozumienia tożsamości i promowania spójności w środowiskach dotkniętych przez zmiany
i niestabilność gospodarczą.
Data Science and Artificial Intelligence
Data Science and Artificial Intelligence mają wszechstronny wpływ na społeczeństwo we wszystkich jego wymiarach,
począwszy od sposobu, w jaki żyjemy i zarabiamy na życie, po sposób, w jaki komunikujemy się i podejmujemy
decyzje. Postęp technologiczny tworzy nowe wyzwania natury etycznej i będzie wymagał nowych mechanizmów
demokratycznych. Bazując na naszej wiodącej pozycji w dziedzinie Data Science & Artificial Intelligence, połączyliśmy
siły, aby zapewnić wszystkim Europejczykom udział w cyfrowej transformacji oraz rozwój zasobów sztucznej
inteligencji.
European Studies
Badanie współczesnego europejskiego krajobrazu w zmieniającym się świecie wymaga innowacyjnego i
przekrojowego podejścia, które pozwoli dostrzegać zarówno nowe wyzwania, jak i możliwości. To kwestia poznania
Europy nie tylko z różnych perspektyw geograficznych, ale także pod kątem wielu dyscyplin naukowych. Taka
perspektywa przyczyni się do zmiany postrzegania zróżnicowania Europy jako bariery i będzie promować działania
skoncentrowane na poszukiwaniu wspólnych rozwiązań. European Studies, jako otwarty i interdyscyplinarny kierunek
studiów, jest niezbędny w kształceniu przyszłych obywateli Europy, ich wiedzy i innowacyjności. Dlatego, aby osiągnąć
powyższe cele, Una Europa promuje European Studies i dąży do europeizacji wszystkich studiów.
Sustainability
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przedstawia 17 ambitnych celów łączących wymiar gospodarczy,
społeczny oraz środowiskowy, których realizacja wymaga nowego podejścia. Poprzez interakcję ze wszystkimi
dyscyplinami w dziedzinie nauk ścisłych, społecznych, o zdrowiu, inżynierii, sztuki i nauk humanistycznych, Una
Europa umożliwia prowadzenie badań i organizację procesu kształcenia mając na uwadze powiązania i
współzależności między 17 celami zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest utworzenie ponadnarodowego
kampusu, który będzie źródłem interdyscyplinarnej wiedzy i interakcji społecznych oraz miejscem kształcenia
przyszłych pokoleń, czyniąc z Agendy 2030 część codziennego życia.
One Health
One Health to obszar tematyczny promujący myślenie sieciowe o zdrowiu w celu poprawy wykrywania, zapobiegania
i leczenia chorób. Zdrowie ludzi, zwierząt, innych organizmów i środowiska są ze sobą nierozerwalnie związane. Jak
pokazała pandemia Covid-19, wyzwania zdrowotne wynikające ze złożonych interakcji między ludźmi, zwierzętami i
ekosystemami wymagają przeglądu istniejących koncepcji i metod. Ściślejsza współpraca między sektorami i
dyscyplinami - naukami przyrodniczymi, społecznymi oraz zdrowiem publicznym, ma zasadnicze znaczenie.
W połączeniu z działaniami Una Europa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zróżnicowana wiedza fachowa
naszych partnerów Una Europa niesie ze sobą ogromny potencjał dla realizacji wysokiej jakości inicjatyw w zakresie
edukacji, badań i zaangażowania społecznego.
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Wybrane inicjatywy
Una Europa prowadzi liczne inicjatywy mające na celu wprowadzanie zmian w szkolnictwie wyższym i badaniach
naukowych w Europie. Działania związane z projektem oraz te zdefiniowane niezależnie w odpowiedzi na pojawiające
się potrzeby, nadają sens naszej współpracy i inspirują nas do tworzenia nowych innowacyjnych projektów. Poniżej
znajdują się wybrane inicjatywy realizowane w ramach projektu 1Europe. W celu uzyskania aktualnych informacji
prosimy o zapoznanie się z sekcją "Inicjatywy".
Future UniLab
Future UniLab służy jako 'think tank' dla Una Europa. Zaprojektowany jako "żywe laboratorium", ma na celu:
stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat przyszłej roli uniwersytetów w społeczeństwie,
opracowanie przełomowych narzędzi i modeli współpracy naukowej i edukacyjnej w ramach europejskiego
obszaru szkolnictwa wyższego,
ocenę i ukierunkowanie przyszłych działań Una Europa.
Mając na uwadze realizację tych ambicji, Future UniLab opracuje strategię radzenia sobie z przeszkodami i
odpowiadania na pojawiające się możliwości, przed którymi stoją europejskie uniwersytety, łącząc siły w celu
"europeizacji" swoich działań. W dłuższej perspektywie, Future UniLab stanie się instytucją skupiającą
najwybitniejszych ekspertów i służącą jako punkt odniesienia w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i
badań naukowych.
Joint Doctorate in Cultural Heritage
Doktorat Una Europa w zakresie dziedzictwa kulturowego, to wyjście poza dotychczasowe modele europejskich
programów studiów doktoranckich i przyznanie wspólnego, europejskiego, uznawalnego przez wszystkich partnerów
tytułu doktora. Opieka nad doktorantem sprawowana będzie przez profesorów z kilku uczelni Una Europa.
Obowiązkowe będą pobyty w uniwersytetach partnerskich, w szczególności w ramach warsztatów doktoranckich (PhD
Workshops). Dodatkowo oferowane będą wielojęzyczne szkolenia online, jak również moduł doskonalenia
kompetencji miękkich. W ramach Joint Doctorate powstaną wspólne struktury w zakresie przyjmowania, selekcji
kandydatów, nadzoru i oceny postępów pracy doktorskiej, co również świadczy o innowacyjności tej inicjatywy.
Learning for Society
Jednym ze wspólnych innowacyjnych formatów wdrażanych w ramach projektu 1Europe jest Learning for Society.
Celem tego projektu jest integracja studentów z całej Europy, którzy będą współpracować w wirtualnych zespołach i
podejmować wyzwania w odpowiedzi na potrzeby zewnętrznych partnerów, społeczności lokalnych, organizacji
pozarządowych itp.
W czasach COVID19 zorganizowaliśmy projekt UNA.TEN (Transform Emergency Now! 10 days for change),
dziesięciodniowy hackaton studencki, jako odpowiedź na sytuację pandemii, która w poważny sposób dotknęła niemal
każdego aspektu naszego życia społecznego. Inicjatywa UNA.TEN była również okazją do testowania nowych metod
uczenia się w obliczu wyzwań związanych z wirtualną mobilnością. UNA.TEN, jako otwarty proces projektowania
innowacji miał na celu opracowanie rozwiązań, które pozwolą sprostać rzeczywistym wyzwaniom po pandemii COVID
–19 i dostosować je do lokalnych potrzeb. Inicjatywa ta stanowi kontynuację projektu OPER.TEN, opracowanego przez
Università di Bologna, pierwszego partnera Una Europa, którego dotknęła pandemia COVID-19.
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