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EUA urează tuturor „La mulţi ani” şi vă prezintă câteva evenimente ce vor
avea loc în acest an

EUA are plăcerea să vă anunţe sărbătorirea a 10 ani de la înfiinţare. Mai jos vă
prezentăm o selecţie a evenimentelor ce vor avea loc pe parcursul acestui an:

• 22 februarie: lansarea unui nou raport în Bruxelles cu tema „Universităţi
care se auto-finanţează: Universităţile europene diversifică sursele de
venit”
• 13 – 15 aprilie: Conferinţa Anuală EUA, ediţia 2011: „Să investim astăzi
în talentele de mâine”; cu acest prilej se vor alege noul preşedinte EUA
(care-şi va intra în exerciţiul funcţiunii în anul 2012) precum şi patru noi
membri ai Comitetului de Conducere (Instituţia gazdă: Universitatea
Aarhus din Danemarca)
• noiembrie 2011: Cel de-al şaselea Forum European pentru Asigurarea
Calităţii (mai multe informaţii vor fi disponibile în curând)

Consiliul EUA pentru Învăţământul Doctoral (EUA – CDE) organizează
următoarele evenimente:
• 20 – 21 ianuarie: Seminarul EUA – CDE: Mobilitate şi Colaborare în
Învăţământul Doctoral – internaţional şi intrasectorial (Universitatea
ELTE din Budapesta, Ungaria)

• 9 – 10 iunie: Reuniunea Anuală EUA – CDE (Universitatea Carlos III din
Madrid, Spania)

EUA elaborează proiecte ce vizează colectarea şi analizarea datelor, studii
comparate cu privire la dezvoltarea de strategii şi identificarea exemplelor de
bune practici din diferite ţări. Secţiunea proiecte de pe site-ul nostru web
cuprinde informaţii despre toate proiectele în derulare precum şi informaţii
despre oportunităţile relevante destinate membrilor. În acest an, EUA va lansa o
gamă variată de proiecte în domenii precum: învăţământul doctoral, calitatea şi
internaţionalizarea.
Memento: Chestionarul online destinat membrilor EUA (termenul limită
până la care îl puteţi trimite este 17 ianuarie 2011)

EUA iniţiază un proces de revizuire strategică a serviciilor destinate
membrilor săi pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora şi pentru a-şi
trasa activităţile pentru anii următori. Am vrea să ne spuneţi care
consideraţi că sunt cele mai importante activităţi şi servicii pe care ar
trebui să ne axăm şi ce domenii ar trebui să devină prioritare în viitor.
Am dori să mulţumim tuturor celor care au completat chestionarul. Îi
anunţăm pe cei care nu l-au completat că data limită până la care o pot
face este 17 ianuarie 2011. EUA ar dori să primească un feedback din
diverse sectoare ale comunităţii academice, aşadar nu ezitaţi să înaintaţi
acest chestionar online colegilor din universităţile membre.

Pentru a accesa chestionarul online, disponibil în cadrul comunităţii
membrilor EUA, vă rugăm să introduceţi numele de utilizator şi parola
în susul paginii principale EUA, www.eua.be. Vă aducem la cunoştinţă
că acest chestionar se adresează exclusiv membrilor EUA. Dacă aţi
uitat numele de utilizator / parola, vă rugăm să trimiteţi un e-mail către
EUA, în care să specificaţi numele, funcţia şi denumirea instituţiei şi veţi
primi o nouă parolă.

Mobilitate şi cooperare în învăţământul doctoral – internaţional şi
intersectorial
20 – 21 ianuarie 2011, eveniment găzduit de Universitatea Eotvos Lorand
(ELTE), Ungaria

Mobilitatea cercetătorilor debutanţi are o relevanţă crescândă pentru universităţi.
Mobilitatea la nivel internaţional şi colaborarea cu alte instituţii consolidează
profilul programelor doctorale şi îmbunătăţesc cercetarea la nivel instituţional.
Colaborarea

cu

alte

sectoare precum industria

promovează

inovaţia,

antreprenoriatul, responsabilitatea socială şi diversificarea surselor de finanţare,
aspecte ce constituie priorităţi pentru universităţi şi pentru şcolile doctorale.

La nivel naţional şi european, mobilitatea este percepută ca fiind fundamentul
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Atât în Sfera Învăţământului Superior
European din cadrul Procesului Bologna cât şi în Sfera Cercetării la nivel
European au fost trasate obiective foarte îndrăzneţe sub aspectul promovării
mobilităţii în plan internaţional. Se pune din ce în ce mai mult accentul pe
inovaţie şi implicit pe mobilitatea la nivel intersectorial între instituţiile de

învăţământ superior şi de cercetare, pe de o parte, şi companiile private, pe de
alta.

În etapa studiilor doctorale, mobilitatea implică strategii speciale pentru
cercetare. Învăţământul doctoral este în mare măsură individual şi este legat de
parcursul specific al cercetării. Aşadar, instrumentele pentru mobilitate în
învăţământul doctoral sunt diferite de cele specifice primelor două cicluri de
studii (licenţă şi masterat). Nu fac parte dintr-o experienţă de învăţare colectivă
şi cumulativă, ci acţionează ca parte a unui proiect individual de cercetare. În
plus, abilităţile şi rezultatele legate de mobilitate sunt parte a profilelor
profesionale individualizate ale cercetătorilor debutanţi.

Întrebările ce vor fi abordate în cadrul seminarului sunt:
• Cum pot crea instituţiile oportunităţi şi instrumente privind mobilitatea,
pentru a răspunde la aceste nevoi?
• Care sunt priorităţile persoanelor fizice şi instituţiilor, sub aspectul
mobilităţii?
• Care sunt beneficiile şi impedimentele sub aspectul mobilităţii?

Seminarul se adresează conducătorilor din sfera învăţământului doctoral precum
pro-rectori şi conducători ai şcolilor doctorale, dar şi coordonatori ai
programelor derulate în comun şi supraveghetori ai doctoranzilor detaşaţi.

Program provizoriu stabilit din data de 8 decembrie 2010

Joi, 20 ianuarie 2011

12:30 – 13:30 Înregistrare
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Múzeum krt. 4/A
13:30 – 14:00 Discursul inaugural
14:00 – 15:30 Sesiune plenară I – Dincolo de zidurile universităţii
Prezidează John Smith, Secretar General Adjunct al Asociaţiei Universităţilor
Europene
• Antonio Coutinho, Director Instituto Gulbenkian de Ciencia, Portugalia
• Clarisse Angelier, Chef de Service CIFRE, Association naltionale de la
recherche et de la technologie, Franţa
15:30 – 16:00 Pauză de cafea
16:00 – 17:30 Sesiune de lucrări I
Participanţii sunt invitaţi să asiste la una dintre cele trei sesiuni de lucrări
prezentate pe pagina dedicată Sesiunilor de lucrări.
19:00

Cina
Aula Magna din cadrul Universităţii ELTE

Vineri, 21 ianuarie 2011

9:00 – 10:00 Sesiune plenară II – Ce tip de colaborare pentru ce tip de
mobilitate?
Prezidează Lidia Borrell-Damian, Manager de program, Asociaţia
Universităţilor Europene
• John Tuppen, Preşedinte al Grupului Santander, Belgia
• Andras Dinnyes, Director BioTalentum Ltd, Ungaria
10:00 – 10:30 Pauză de cafea
10:30 – 12:00 Sesiune de lucrări II
Participanţii sunt invitaţi să asiste la una dintre cele trei sesiuni de lucrări
prezentate pe pagina dedicată Sesiunilor de lucrări.
12:00 – 13:30 Prânz
13:30 – 15:00 Sesiune plenară III – Obstacole şi limite
Prezidează Jean Chambaz, Preşedinte al Comitetului de Conducere al EUA –
CDE şi fost Rector al Universităţii Pierre şi Marie Curie din Franţa
• Louise Ackers, Preşedinte al Departamentului de Studii Europene SocioJuridice
• Snezana Krstic, EURODOC
• Alejandro Martin-Hobdey, Consiliul European de Cercetare, Comisia
Europeană

15:00 – 15:30 Încheiere

Sesiuni paralele de lucru I

Joi, 20 ianuarie 2011, 16:00 – 17:30

Participanţii se pot alătura unuia dintre cele trei grupuri paralele de lucru de mai
jos. Fiecare sesiune cuprinde două prezentări a câte 15 minute, iar timpul rămas
va fi alocat dezbaterii prolemelor ridicate.

Sesiunea 1.a

Prezidează Mary Ritter, Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al EUA –
CDE, Colegiul Imperial din Londra, Regatul Unit
• „Dezvoltarea unui program de studii doctorale derulat în comun de
către Universitatea din Newcastle şi Universitas Indonesia”, Barry
Hirst, Universitatea din Newcastle, Regatul Unit
• „Mobilitate şi Colaborare în Învăţământul Doctoral la Facultatea de
Ştiinţe Agricole, Universitatea Aarhus”, Elise Norberg şi Marianne
Aaro-Hansen, Universitatea Aarhus, Danemarca

Sesiunea 1.b
Prezidează Maria Moras, Membru în Comitetul de Conducere al EUA – CDE,
Universitatea Pompeu Fabra, Spania
• „Selectarea şi şlefuirea pietrelor preţioase: Selectarea doctoranzilor
pentru programele de schimb internaţional şi susţinerea acestora,
conform condiţiilor ante şi post implementării Procesului Bologna – o
perspectivă maghiară”, Balazs Szekely, Universitatea Eotvos Lorand
(ELTE), Ungaria
• „Învăţământul doctoral în mediul industrial: Depăşirea obstacolelor”,
Joao G. Crespo, Noua Universitate din Lisabona (UNL), Portugalia

Sesiunea 1.c
Prezidează Rymantas Kazys, Membru în Comitetul de Conducere al EUA –
CDE, Universitarea Tehnologică din Kaunas, Lituania

• „Absolvenţii de studii doctorale dezvoltă traiectorii profesionale
orizontale”, Karen Vandevelde şi Hannelore De Grande, Universitatea
Ghent din Belgia
• „Cercetarea în învăţământul doctoral la nivel internaţional, bazată pe
industrie: o afacere profitabilă pentru industrie şi mediul academic şi o
oportunitate fantastică pentru studenţi”, Steve Jerrams, Institutul
Tehnologic din Dublin, Irlanda

Sesiuni paralele de lucru II

Vineri, 21 ianuarie 2011, 10:30 – 12:00

Participanţii se pot alătura unuia dintre cele trei grupuri paralele de lucru de mai
jos. Fiecare sesiune cuprinde două prezentări a câte 15 minute, iar timpul rămas
va fi alocat dezbaterii prolemelor ridicate.

Sesiunea 2.a

Prezidează Berit Rokne, Membru în Comitetul de Conducere al EUA – CDE,
Universitatea din Bergen, Norvegia
• „Promovarea programului doctoral intitulat Ştiinţe biomedicale şi
medicale europene, prin cooperare”, Zdravko Lackovic, Universitatea
din Zagreb, Croaţia / ORPHEUS şi Michael Mulvany, Universitatea
Aarhus, Danemarca / ORPHEUS
• „Formarea unui grup de programe doctorale multidisciplinare de-a
lungul Europei”, Karen Kjirkby, Universitatea din Surrey, Regatul Unit

Sesiunea 2.b

Prezidează Amelie Mummenday, Membru în Comitetul de Conducere al EUA –
CDE, Universitatea Friedrich-Schiller, Jena, Germania
• „Aspecte pozitive şi negative ale mobilităţii în învăţământul doctoral –
Oportunităţi la Universitatea Dokuz Eylul”, Ali Gunay Balim,
Universitatea Dokuz Eylul, Turcia
• „Cercetătorii debutanţi dezvoltă abilităţi globale”, Ulrike Hillenamm şi
Elaine Walsh, Colegiul Imperial din Londra, Regatul Unit

Sesiunea 2.c

Preezidează Mekita Kovacevic, Membru în Comitetul de Conducere al EUA –
CDE, Universitatea din Zagreb, Croaţia
• „Mobilitate în Algarve”, Amadeu Brigas, Universitatea Algarve,
Portugalia
• „Mobilitatea doctoranzilor la Universitatea din Provence: de la iniţiative
individuale, la strategii instituţionale”, Valerie Andre şi Jean Vivies,
Universitatea din Provence: Aix-Marseille1, Franţa

Seminarul se adresează exclusiv membrilor CDE.

Nu vă puteţi înregistra pe acest site web. Puteţi trimite membrilor un e-mail
personalizat. Pentru a deveni membru CDE, vă rugăm să daţi click aici.

Termenul limită pentru înscriere este 5 ianuarie 2011.

Organizatorii seminarului doresc să asigure participarea tuturor membrilor care
doresc să asiste la eveniment. Totuşi, pentru a facilita o dezbatere interactivă şi
aprofundată, vom limita numărul participanţilor la 80. Pentru a asigura o
participare echilibrată a reprezentanţilor din diverse ţări, organizatorii ar putea
pune la dispoziţie un număr limitat de locuri. Nu vom accepta cereri de înscriere
suplimentare odată ce s-au ocupat toate locurile, fie şi anterior împlinirii
termenului limită.

Taxele de înregistrare

Taxa de înregistrare este în valoare de 250 Euro
Taxa pentru însoţitori este în valoare de 75 Euro
În taxa de înregistrare intră participarea la seminar, toate activităţile de
documentare, pauzele de cafea şi mesele de prânz precum şi cina de socializare
de joi.

Confirmare

Înregistrarea va fi confirmată prin e-mail. Vă rugăm să aşteptaţi confirmarea
înainte de a proceda la alte aranjamente. Vă aducem la cunoştinţă că procedurile
de înregistrare sunt complete în momentul primirii plăţii de către EUA. Plata se
face la înregistrare fie prin transfer bancar sau prin cărţi de credit. Plata în
numerar nu este posibilă.

Anularea taxei de înregistrare

Cererile de anulare se trimit în scris către EUA, prin e-mail la adresa CDEworkshop@eua.be sau prin fax la numărul +32-2-230-57-51. Dacă o cerere de
anulare este primită pe sau înainte de 5 ianuarie 2011, taxa de înregistrare
minus o taxă de administrare de 20% va fi rambursată după eveniment. După
data de 5 ianuarie 2011, va fi rambursată taxa de înregistrare minus o taxă de
administrare de 80%.

În cazul neparticipării, taxa de înregistrare trebuie plătită integral. Persoanele
care doresc să participe în locul celor care şi-au anulat prezenţa sunt acceptate
oricând, în condiţiile notificării EUA în prealabil, cu privire la modificarea
survenită.

Răspundere

Nici EUA, nici Universitatea Eotvos Lorand (ELTE) nu sunt responsabile pentru
eventualele pierderi, accidente sau daune aduse persoanelor sau obiectelor,
indiferent de cauză. Participanţii şi însoţitorii acestora asistă la conferinţă şi la
evenimentele aferente pe proprie răspundere. Dacă aveţi întrebări, nu ezitaţi să
contactaţi echipa EUA responsabilă cu organizarea evenimentelor, la adresa
CDE-workshop@eua.be.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la program, vă rugăm să-l contactaţi
pe:

Thomas Ekman Jørgensen
Şeful Departamentului CDE
Tel: +32 2 743 11 51
Email: thomas.jorgensen@eua.be

Pentru informaţii suplimentare referitoare la înregistrare, operaţii logistice şi
plată, vă rugăm s-o contactaţi pe:

Joanne Byrne
Persoană responsabilă cu proiectul
Phone: +32 2 743 11 41
Fax: +32 2 230 57 51
Email: CDE-workshop@eua.be

Pentru informaţii suplimentare referitoare la cazare, deplasare şi obiective
turistice şi la activităţile sociale, vă rugăm s-o contactaţi pe:

Anita Horváth
Universitatea Eötvös Loránd
Secretariatul Rectorului/Relaţii Internaţionale
H-1056 Budapest Szerb u. 21-23.
tel.: +36-1-4116500/2848, fax: (36-1) 266-9786
E-mail: hanita@ludens.elte.hu
Web: http://www.elte.hu/

Impactul crizei economice asupra învăţământului superior: EUA publică
ultimele actualizări înainte de apariţia noului raport anual
7 ianuarie 2011
EUA a monitorizat evoluţia crizei economice şi efectele sale asupra sistemelor
de învăţământ superior în Europa de la declanşarea sa în 2008 şi a publicat o
serie de rapoarte scurte. Săptămâna aceasta, publicăm ultimul raport actualizat
înaintea unui nou studiu important despre sustenabilitatea financiară a
învăţământului superior european; acesta este în curs de finalizare şi va fi
publicat pe 22 Februarie 2011.
Ultimul raport de monitorizare subliniază faptul că recesiunea economică
continuă să afecteze învăţământul superior în numeroase moduri. Finanţarea nu
numai că a scăzut în mai multe ţări europene, dar autorităţile publice analizează
şi modul în care finanţarea este distribuită universităţilor. Unele ţări, cum ar fi
Regatul Unit, Italia şi Letonia se confruntă cu scăderi majore în bugetul pentru
învăţământul superior. Şi multe altele trebuie să se adapteze unor scăderi deloc
neglijabile ale veniturilor. Doar câteva ţări ca Franţa încurajează guvernele să
crească finanţarea publică pentru universităţi. Instituţiile din majoritatea ţărilor
raportează „incertitudine” şi se aşteaptă la noi reduceri, poate şi mai drastice, în

următoarele luni şi ani. Cum multe guverne se luptă cu măsurile de austeritate
pentru a-şi echilibra deficitele, efectele totale asupra învăţământului superior din
Europa rămân de văzut.
În unele ţări, reducerile pot avea un efect semnificativ de restructurare asupra
învăţământului superior. În Anglia, urmează o schimbare majoră de la finanţarea
directă a instituţiilor la finanţarea indirectă prin sprijinirea studenţilor, de
asemenea taxe mai mari de studiu şi număr redus de burse pentru cadrele
academice. În Italia, pe lângă scăderea de 1 miliard de euro a bugetului,
fondurile vor deveni dependente de gradul de angajare al studenţilor şi de
performanţele în cercetare.
Raportul discută şi despre impactul crizei economice la nivel instituţional şi
asupra surselor private de finanţare- care sunt de asemenea importante pentru
universităţi.

Apel pentru propuneri: Bursele avansate CEC pentru cercetătorii cu
experienţă
6 ianuarie 2011
Consiliul European pentru Cercetare (CEC) a lansat un nou apel pentru
propuneri, disponibil pentru cercetătorii cu experienţă din orice domeniu al
ştiinţelor naturale sau umaniste, pentru a-i susţine în cercetarea lor de pionierat
„blue sky”.
Candidaţii pot avea orice naţionalitate, trebuie să fie independenţi din punct de
vedere ştiinţific şi să aibă un dosar de cercetare şi profil recent care să îi
identifice ca lideri în domeniul lor de cercetare. Organizaţia gazdă trebuie să fie
o organizaţie de cercetare publică sau privată, recunoscută legal, situată într-un
stat membru UE sau o ţară asociată FP7.

Suma de finanţare se ridică la € 3,5 mil. per bursă (în mod normal până la € 2,5
mil.) şi proiectele pot dura până la 5 ani. Termenele limită sunt în primăvara lui
2011 (în funcţie de domeniu).
Mai multe informaţii sunt disponibile aici.
În acelaşi timp, Comisia Europeană a anunţat de asemenea că a înfiinţat un birou
administrativ pentru a explora opţiunile pentru viitorul Consiliului European
pentru Cercetare. Este condus de Robert-Jan Smits, director general al
Directoratului General pentru cercetare.

Croaţia urmează să se alăture UE pentru programul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
6 ianuarie 2011
Croaţia va participa la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii iniţiat de
Comisia Europeană şi de Programul Tineri în Acţiune din ianuarie 2011.
Androulla Vassiliou, Comisar European pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism
şi Tineret, şi Radovan Fuchs, Ministrul croat al Ştiinţelor, Educaţiei şi Sportului,
au semnat un memorandum de înţelegere la recenta întâlnire a miniştrilor
educaţiei de la Bruges, Belgia.
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii include Erasmus, care oferă burse
în învăţământul superior studenţilor pentru străinătate, Leonardo da Vinci, care
vizează mobilitatea educaţiei vocaţionale, Comenius pentru schimburile între
şcoli şi Grundtvig pentru educaţia adulţilor. Finanţarea îi vizează individual pe
studenţi, precum şi pe profesori, instructori şi alte părţi implicate în educaţie şi
instruire.

Elveţia se va alătura şi ea programelor UE în ianuarie, aducând numărul total al
ţărilor partenere la 33 (27 state membre, Norvegia, Islanda, Turcia şi
Liechtenstein participă în prezent).

Conferinţa Rectorilor Francezi (CPU) anunţă noul Preşedinte
Conferinţa Rectorilor Francezi a anunţat că Louis Vogel (Universitatea
Pantheon Assas Paris II) a fost ales Preşedinte al organizaţiei.
Yvon Berland şi Anne Fraïsse au fost de asemenea numiţi Vicepreşedinţi ai
CPU.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul web al CPU (în franceză)

Proiectul WISHES lansează Portalul pentru Mobilitate Europeană
WISHES, un serviciu de informaţii în reţea pentru studenţii din învăţământul
superior, este un nou portal pentru mobilitate care vizează crearea unei
cooperării internaţionale, a oportunităţilor de mobilitate şi de asemenea a unei
vizibilităţi crescute pentru instituţiile din învăţământul superior.
Acest proiect European (din cadrul Action 4 al Programului Erasmus Mundus)
vrea să ofere o platformă online în care instituţiile europene de învăţământ
superior se pot promova gratuit pentru potenţialii studenţi.
Portalul WISHES pentru mobilitate este înfiinţat de nouă instituţii europene
active în domeniul învăţământului superior.

Conferinţa EURODOC 2011: Noua generaţie în ştiinţe- spre o nouă eră a
modei?, Vilnius, Lituania (31 martie-4 aprilie)
Conferinţa Consiliului European al Candidaţilor la Doctorat şi Cercetătorilor
Europeni din 2011 (EURODOC) va avea loc la Vilnius, Lituania, începând cu
31 martie şi până pe 4 aprilie. Tema evenimentului de anul acesta este: „Noua
generaţie în ştiinţă: spre o nouă era a modei?- relaţiile care se destramă între
tradiţiile în cercetare şi „foamea de schimbare” a noii generaţii.
Tinerii cercetători şi candidaţii la doctorat vor discuta diferite puncte de vedere,
aducând păreri din diferite arii de cercetare şi experienţe din numeroase ţări
europene, cu privire întrebări de genul:
• Sunt noile metode de investigaţie încurajate doar teoretic?
• Care este situaţia integrităţii cercetării?
• Ce atitudini aduce noua generaţie faţă de tradiţiile în cercetare şi misiunea
în general a ştiinţei?
Eurodoc este o federaţie internaţională de 34 de organisme naţionale de
candidaţi la doctorat şi tineri cercetători din 33 de ţări din UE şi Consiliul
Europei.

