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Press Pack 
 
 
 
 
 

Om Una Europa 
Åtta ledande europeiska forskningsuniversitet har gått ihop för att skapa en unik allians – Una Europa. Våra universitet 

har utbildat Europa i nästan 1 000 år. Tillsammans har vi undervisat mer än 400 000 studenter. Vår kombinerade 

gemenskap av studenter och personal närmar sig en halv miljon och antalet digitala studeranden är uppe i miljoner. 

Una Europa har som mål att använda den kollektiva styrkan från sina partners till att skapa en verkligt europeisk 

gemensam universitetsmiljö, ett universitet för framtiden.  

Vad menar vi med det? Här är vårt manifest för Universitetet för Framtiden: 

Vi tror på ett universitet som 

1. Inte är en plats, men en samling av kunskap, idéer och värderingar, som utvecklas fritt utöver gränser, medel 

och tid. 

2. Är hemmet, därmed gemenskapens ansvar, dvs. alla de människor som delar och bidrar till dess ideal. 

3. Är skapat av och för samhället och som sådant motiverat att vara relevant, högklassigt och ha betydelse. 

4. Är en öppen tradition som använder tidigare lärdomar som grogrund till att skapa lösningar för framtiden. 

5. I hela sin mångfald är en spegel av humanitet, som återspeglar kulturer och språk, uppgörelser och splittring. 

6. Är målmedvetet självständigt, som formar sina egna normer utanför flyktiga trender och impulserna från en 

hetsig värld. 

7. Är redo att välkomna utmaningarna i denna hetsiga värld, vars öde ligger i händerna på utbildade 

medborgare. 

8. Är ett laboratorium för här och nu, där kreativitet och experimentering frigör morgondagens dolda 

möjligheter. 

9. Är en intellektuell lekplats, där kritiska röster kan tala fritt. 

10. Är en drivande aktör som omvandlar utbildningen i en större skala och formar den gemensamma framtiden i 

Europa till det bättre. 

 

Partners 
Våra partners förenas och drivs av deras gemensamma arv och engagemang för att tillsammans verkställa ett 

Universitet för Framtiden, bekräftat av manifestet. Våra partners är: 

- 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 

Du hittar mer information om våra partners nedan. 
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Fokusområden 
Una Europas partners har tillsammans beslutat att lansera samarbete inom fem fokusområden: Europeiska studier, 

Hållbarhet, Kulturarv, Data Science och Artificiell Intelligens, samt One Health (en hälsa). Fokusområdena har valts 

enligt Una Europas mission och värderingar. De utgör det första tematiska “limmet” som binder ihop 

medlemsuniversiteten och de flesta av deras fakulteter. Varje fokusområde kommer att gynna tvärvetenskaplighet och 

inkludera flera studier som erbjuds i våra parter-universitet: från samhällsvetenskap, via humanistiska utbildningar, till 

ingenjörsvetenskap, matematik, datavetenskap och biomedicinsk vetenskap. Förutom fokusområdena, uppmuntrar vi 

till nerifrån-upp samarbete på andra områden. Till exempel Una Europas startfinansiering är öppen för ansökningar 

från alla områden. Du hittar mer information om fokusområdena nedan. 

Projektet 1Europe 
Una Europas 1Europe-projekt, som finansieras bland de europeiska universitetens första pilotprojekt vilka valdes av 

Europeiska kommissionen i juni 2019, kommer att grunda ett levande labb runt om i Europa för att testa gemensamma 

innovativa modeller (Joint Innovative Formats, JIFs) för utbildning och rörlighet. Samfinansierat med ett Erasmus+ 

stipendium på 5 miljoner euro för tre år fr.o.m. december 2019, är projektet viktigt för vår ambition att skapa ett 

europeiskt campus som blickar framåt och förverkligar en högre utbildning i Europa. 

I huvudsak kommer 1Europe-projektet att testa mer än 20 gemensamma innovativa modeller för utbildning och 

rörlighet genom internationella akademiska inkubatorer. Dessa är virtuella paraply-institut som samlar ihop aktiva 

akademiker inom Una Europas fyra första fokusområden. Bland dessa områden kommer inkubatorerna att pilotera 

nya gemensamma modeller på alla utbildningsnivåer, från kandidat och magister till doktorand and kontinuerlig 

utbildning, och slutligen leverera ett verkligt europeiskt campus. De gemensamma innovativa modellerna kommer att 

utvecklas så att de är skalbara och kan överföras till andra områden eller organisationer. 

Vill du har mera konkreta exempel? Vi har inkluderat mera information om valda initiativ inom 1Europe-projektet nedan. 

Som ett avspeglande projekt till flaggskeppet 1Europe där vi fokuserar på utbildning, utvecklar vi för närvarande ett 

nytt projekt för att förstärka forskningen i vår allians.  
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Nyttiga länkar 
Hemsida www.una-europa.eu 

Twitter @Una_Europa 

Anmäl dig till vår distributionslista: www.una-europa.eu/subscribe  

Pressarkiv: www.una-europa.eu/press  

Söker du rekommendationer och berättelser om vad Una Europa betyder för olika människor, såsom studenter, 

akademiker, universitets administrativa personal eller externa partners? Ta en titt på våra berättelser på sidan 

www.una-europa.eu/stories.  

Vill du vara en del av Una Europa? Utmärkt! Allt vi gör kännetecknas av öppenhet och samarbete. Du hittar en 

översikt över möjligheterna här. Engagera dig www.una-europa.eu/get-involved.  

I vårt Evenemang-arkiv hittar du inspelningar från evenemang, citat, trådar från sociala medier, rapporter anknutna 

till evenemang osv. www.una-europa.eu/calendar/archive. 

Kommande evenemang: www.una-europa.eu/calendar  

Kontakt 
Hittade du inte det du sökte? Frågor kan skickas till: 

Inga Odenthal 
Una Europa Kommunikationschef   
KU Leuven Campus Brussel 
Warmoesberg 26 - A04-01/1 
1000 Brussel 
Tlf: +32 2 300 23 00 
Mobiltfn: +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/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 – detaljerad översikt  
 

Freie Universität Berlin 

Freie Universität Berlin grundades 1948 av professorer och studenter som ett svar på avrättningarna av studenter som 

kritiserade systemet vid Universität Unter den Linden, som på den tiden låg i sovjet-området av den delade staden. 

Idén om att grunda ett fritt universitet fick brett stöd i de internationella kretsarna. Denna ström av hjälp banade vägen 

för Freie Universität att bli ett universitet med ett utmärkt internationellt rykte. Principerna om frihet och internationalitet 

har sedan dess styrt universitets utveckling. Freie Universität Berlins akademiska livsuppfattning definieras av tre 

värderingar: sanning, rättvisa och frihet. 

www.fu-berlin.de 

 

Alma mater studiorum Università di Bologna 

Universitetet i Bologna, Alma mater studiorum Università di Bologna, grundades 1088 och är västvärldens äldsta 

universitet. Några tidiga studenter från 1100-talet var exempelvis Ärkebiskopen av Canterbury, Thomas Becket, och 

astronomen Nicolaus Copernicus. Med ett nuvarande samfund av mer än 85 000 studenter, är universitetet ett av de 

största i Italien. Förutom i Bologna, har universitetet campus på olika ställen i norra Italien och ett utländskt campus i 

Buenos Aires i Argentina. Universitetet har också flera bibliotek med viktiga samlingar av antika och moderna böcker, 

samt utrymmen för konservering, historisk och vetenskaplig forskning. 

www.unibo.it   

 

University of Edinburgh 

Edinburghs universitet grundades 1583 och är ett av världens främsta universitet. Det rankas konsekvent som ett av 

de 50 prestigefulla i världen i Times Higher Education rankning och rankades år 2019 på 18 plats i QS World University 

rankningarna. Universitets företagarkultur och tvärvetenskapliga kultur drar till sig studenter och personal från olika 

håll i världen och skapar en unik Edinburgh-upplevelse. Universitetet har idag 40 000 studeranden från 156 länder. Vi 

erbjuder en stimulerande miljö för arbete, inlärning och undervisning, med tillgång till utmärkta utrymmen. Bland 

tidigare studenter har vi Nobelpristagare, pionjärer och uppfinnare. Universitetet erbjuder flera olika sätt att studera 

och är den största leverantören av internetbaserad e-lärande bland Russel Groups forskningsintensiva universitet i 

Storbritannien. 

www.ed.ac.uk 

 

Helsingin Yliopisto 

Helsingfors universitet grundades 1640 av den då 13 år gamla drottning Kristina, och har sedan dess varit den 

finländska civilisationens vagga. Universitetet har också kraftigt bidragit till Finlands välfärd och landets nationella och 

kulturella identitet. Vi har utbildat nio (av tolv) finländska presidenter, fyra Nobelpristagare och tusentals ledare inom 

politik, vetenskap, kultur och ekonomi. Vårt avtryck när det gäller att bygga upp ett rättvist, jämlikt och öppet samhälle 

är starkt, vilket återspeglas i globala mätningar av till exempel lycka och innovativitet, där Finland placerar sig bland 

de främsta i världen. Helsingfors har upprepade gånger utsetts till en av de bästa städerna i världen att bo i, och vårt 

partnerskap med Helsingfors stad stärker välfärden och konkurrenskraften både lokalt och globalt. Universitetets 

öppna vardagsrum, Tankehörnan, bygger på tesen att nya tänkesätt och kreativ energi skapas när dörrar och idéer 

står öppna för alla.  

Vi är ett starkt, forskningsintensivt och mångvetenskapligt universitet. I de viktigaste rankningarna placerar vi oss i 

regel bland de 50–100 bästa universiteten i världen och bland de 30 bästa universiteten i Europa. Med en årlig 

omsättning på 668 miljoner euro är vår avkastning på investering en av de bästa i världen. Vi publicerar 7 800 

vetenskapliga artiklar per år, vi har 87 forskningsprojekt med ERC-finansiering och vi leder mer än hälften av alla 

Finlands Akademis spetsforskningsenheter.  

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 

Jagellonska universitetet, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, är en ledande institution för högskoleutbildning i Polen. 

Det är ett mångsidigt universitet där spetskompetens inom forskning kombineras med högklassig utbildning, innovation 

och ansvarsfullt socialt engagemang. Universitetet är en plats där ett av Europas äldsta universitets rika och kreativa 

historia förenas med det nyaste inom forskningsinfrastruktur, innovativ teknik och framtidstänkande. 

Universitetets arv vars urtyp kan ses i dess mest berömda alumner - Nicolaus Copernicus, påven Johannes Paulus II 

eller Nobelpristagaren Wisława Szymborska - tas bäst upp i dess motto plus ratio quam vis (förnuft före styrka). Denna 

attityd, blandat med rationalitet, tolerans och kreativitet, har utgjort det Jagellonska universitetets historia och fortsätter 

att forma dess framtid. 

www.uj.edu.pl 

 

KU Leuven 

KU Leuven är ett oberoende universitet som grundades 1425. Det grundades och har utvecklats inom de katolska 

traditionerna. KU Leuven strävar till att vara en plats för öppen diskussion kring sociala, filosofiska och etiska teman 

och ett viktigt center för eftertanke i och för den katolska gemenskapen. Universitetet inriktar sig på forskning och 

internationell verksamhet, utövar både grundläggande och tillämpad forskning. Det fokuserar starkt på 

ämnesövergripande och tvärvetenskaplighet och strävar efter internationell förträfflighet. KU Leuven har som mål att 

aktivt delta i allmänna och kulturella debatter och i främjandet av ett kunskapsbaserat samhälle. KU Leuven idkar sin 

akademiska verksamhet vid olika campus, vetenskapsparker och sjukhusanläggningar i nära samarbete med 

medlemmarna i KU Leuven Association och med dess sjukhuspartners. 

www.kuleuven.be/kuleuven  

 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Complutense de Madrids historia går tillbaka till 1200-talet. Det ursprungliga Ciudad Universitaria 

campuset grundades 1927 under målsättningen att slå ihop utbildning, vetenskap och kultur. Universitetet har mer än 

86 000 studenter och institutioner också i staden Pozuelo de Alarcón. Universitetet erbjuder sommarkurser i 

världsarvsplatsen San Lorenzo del Escorial och ståtar med ett antal studera utomlands-program tillsammans med 

universitet i Europa och USA. Till universitetets alumner hör många berömda historiker, filosofer, poeter och 

statsministrar. Dess akademiker får en “livslång skolning” som förser dem med yrkeskunskaper för det valda 

arbetsområdet och vid sidan av deras akademiska studier. 

www.ucm.es 

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Universitetet Paris 1 Panthéon-Sorbonne grundades 1253 och är ett av världens äldsta universitet. Paris 1 Panthéon-

Sorbonne universitetets policy är att utöva utmärkt tvärvetenskaplig forskning och bildning. Det har 3 vetenskapliga 

fokusområden: Ekonomi och ledning, Humaniora, och Juridik och statsvetenskap. Universitetets forskningsverksamhet 

är känd på både nationell och internationell nivå. Universitetet har för närvarande 43 000 studenter och erbjuder 

examen där undervisningen delvis sker på engelska, dubbla examen med internationella partners och kurser utanför 

universitetsområdet. Det är nära och mångåriga relationer med 400 universitet runt om i världen och är medlem i 

internationella nätverk. Det övergripande målet är att erbjuda forskare och studenter en unik möjlighet att växelverka 

med ett brett och globalt nätverk. 

www.pantheonsorbonne.fr    

  

http://www.kuleuven.be/kuleuven
http://www.ucm.es/
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Fokusområden – detaljerad översikt 
 

Kulturarv  

Building on the European Year of Cultural Heritage in 2018, the rich and diverse Cultural Heritage across the EU 

shines evidence on the role that universities have played in the creation and cohesion of European identities. Our 

partners at Una Europa have each contributed to the historical development of the cities in which they are embedded 

and play an important role in safeguarding important historical-artistic heritage. Their study and research programmes 

promote interdisciplinary collaboration, in response to an increased demand for training in research and management 

of Cultural Heritage assets. As an interdisciplinary study area, Cultural Heritage contributes to understanding identities 

and to promote cohesion in communities disrupted by change and economic instability. 

 

Data Science och Artificiell Intelligens  

Data Science och Artificiell Intelligens har en genomgripande inverkan på samhället i alla dess dimensioner, från det 

sätt vi lever våra liv och tjänar vårt uppehälle, till det sätt vi kommunicerar och fattar beslut. Teknisk utveckling kommer 

att skapa nya etiska utmaningar och kräva nya demokratiska mekanismer. Genom att bygga på vårt ledarskap inom 

data science & artificiell intelligens, har vi på Una Europa slutit oss samman för att säkra att alla européer är en del av 

den digitala omvandlingen, att tillräckligt med resurser sätts på artificiell intelligens och att EU:s grundläggande 

värderingar står i förgrunden i AI-landskapet. 

 

Europeiska studier  

I en värld av flöde, kräver en studie av dagens komplexa europeiska landskap ett innovativt och övergripande synsätt 

när man ser på Europa, dess utmaningar, men också dess möjligheter. Det gäller att se på Europa både ur olika 

geografiska vinklar inom dess gränser och utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Detta kommer att minska 

uppfattningen om att olikheter är hinder och stödja perspektiv som fokuserar på att uppnå gemensamma lösningar. 

Som ett öppet och tvärvetenskapligt studieområde är Europeiska studier nödvändiga som en grundstomme för ett 

Europa av medborgare, av kunskap och av konkurrenskraft. För att uppnå dessa målsättningar, strävar Una Europa 

till att stödja Europeiska studier och – samtidigt – europeisera alla studier. 

 

Hållbarhet  

Agendan 2030 för hållbar utveckling presenterar 17 ambitiösa mål som integrerar ekonomi, människors välfärd och 

miljö. Det krävs ett nytt synsätt för att effektivt närma sig de självständiga målen.  Genom att sammanföra och 

växelverka mellan alla discipliner inom forskning, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, ingenjörskunskap, konst och 

humaniora, gör Una Europa det möjligt att forska och undervisa om sambanden och beroendeförhållandena mellan 

de 17 målen för hållbar utveckling. Vi har som mål att omvandla Una Europa till ett enskilt transnationellt campus som 

genererar tvärvetenskaplig kunskap och växelverkan i samhället, samt att lära nästa generation att göra Agendan 

2030 till en del av vardagen. 

 

One Health 

One Health är en ny rörelse som stödjer nätverkstänkande inom hälsa, för att förbättra upptäckten, förebyggandet och 

behandlingen av sjukdomar. Människors, djurs, andra organismers och miljöns hälsa är intimt sammanlänkade. Såsom 

Covid-19 epidemin visat, kräver hälsoutmaningar som härrör från komplex växelverkan mellan människor, djur, växter 

och ekosystem en granskning av existerande koncept och metoder. Tätare samarbete mellan områden och 

vetenskaper - livsvetenskaper, folkhälsa och samhällsvetenskaper - är avgörande.  

Kombinerat med Una Europas aktiviteter inom hållbarhet, medför de många olika expertisen från våra Una Europa 

partners en enorm potential att skapa högklassiga initiativ inom utbildning, forskning och samhällsengagemang i 

allmänhet.  
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Valda initiativ 
 
Una Europa leder flera initiativ för att stöda förändring inom högre utbildning och forskning i Europa. Länkade till ett 

projekt eller självständiga, driver initiativen allt vad vi gör. Initiativ utvecklas i och med att våra aktiviteter mognar och 

nya idéer kommer upp. Listan på centrala initiativ i vårt 1Europe-projekt nedan är ofullständig. En uppdaterad översikt 

över initiativen finns i delen “Initiativ” på vår webbplats. 

 

Future UniLab 

Framtidens Unilab fungerar som tankesmedja för Una Europa. Utformad som ett “levande laboratorium”, har det som 

målsättning att:  

- tillhandahålla ett diskussionsforum om universitetens framtida roll i samhället 

- utveckla banbrytande verktyg och modeller för samarbete inom högre utbildning i Europa 

- analysera och framtidssäkra Una Europas aktiviteter. 

För att uppnå dessa ambitioner, kommer Framtidens UniLab att utveckla en ny metod för att diskutera de hinder och 

möjligheter europeiska universitet står inför när de slår sig samman för att “europeisera” sina aktiviteter. På längre 

sikt förväntas Framtidens UniLab att bli en permanent institution som sammanför experter på högsta nivå och som 

utgör en referenspunkt inom högre utbildning och forskning i Europa. 

 

Gemensam doktorsgrad inom Kulturarv  

Med vår gemensamma doktorsgrad inom Kulturarv, strävar vi på Una Europa efter att gå utöver tidigare testade 

modeller på europeiska doktorsprogram. Vår gemensamma doktorsgrad inom Kulturarv kommer att vara en 

gemensam europeisk titel som erkänns i alla länder där Una Europas partner är aktiva. Eftersom professorer från flera 

Una Europa partners ska handleda en doktorskandidat, kommer modellen att inkludera obligatoriska vistelser vid flera 

Una Europa partners, särskilt genom Una Europa workshoppar för doktorander. Flerspråkiga korta online-kurser samt 

en modul om mjuka (övergripande) kunskaper är ytterligare karakteristiska egenskaper. Den gemensamma 

doktorsgraden kommer att administreras genom en verkligt gemensam struktur för antagning, urval, handledning och 

bedömning, en innovation i sig själv. 

 

Inlärning för samhället   

Ett av de gemensamma innovativa modellerna som testas som en del av Una Europas 1Europe-projekt är “Inlärning 

för samhället”. Una Europas Inlärning för samhället förväntas sammanföra studenter från olika Una Europa partners 

för att arbeta tillsammans i virtuella team och ta itu med en utmaning som definierats av en extern partner från industrin, 

en icke-statlig organisation, en lokal myndighet osv.  

För att göra det bästa av situationen i en tid med COVID19, utvecklade vi UNA.TEN, ett tio dagars stundent hackathon 

som pilotprojekt för att testa nya metoder i att lära sig genom utmaningar i tider av virtuell rörlighet. UNA. TEN 

(Omvandla krisen nu! 10 dagar för förändring) är en öppen innovations designprocess med avsikt att utveckla lösningar 

till att hantera verkliga utmaningar under tiden efter COVID19 krisen. Initiativet är en upptrappning av OPER. TEN, en 

tävling utvecklad av universitetet i Bologna, den första Una partnern som drabbades av coronakrisen. 

 

 

 

 


