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Prima reac
reacţţie EUA la propunerile Horizon 2020
Săptămâna aceasta, miercuri, Comisia Europeană a anunţat propunerile
detaliate pentru Programul Horizon 2020, Cadrul Strategic Comun pentru
Cercetare şi Inovaţie UE care, din 2014, va acoperi toate cercetările şi
inovaţiile de finanţare care, în prezent, sunt oferite prin Cadrul Program
pentru Cercetare (FP7), Competivitatea şi Cadrul Program de Inovaţie
(CIP) şi Institutul European pentru Inovaţie şi Tehnologie (EIT).
EUA are plăcerea să vă anunţe că propunerea HORIZON 2020 cuprinde
multe dintre „principalele elemente” pentru cercetarea şi inovaţia UE pe
care EUA le-a prezentat în răspunsul său către CE „Raportul preliminar”,
în special restrângerea instrumentelor de fondare „ de jos în sus” aşa cum
sunt Consiliul de Cercetare Europeană (ERC) şi Acţiunile Marie Curie,
apoi simplificarea regulilor de participare către un sistem mai de
încredere, şi o îmbunătăţire a rolului ştiinţelor sociale, artelor şi umanitare.
Cât despre problema simplificării, EUA avertizează asupra detaliilor, pe
care le va examina îndeaproape în lunile următoare ca să se asigure că
progresul simplificării va fi o realitate.
Oricum, EUA se opune cu îndârjire propunerii HORIZON 2020 pentru o
taxă unică pentru costul rambursării costurilor indirecte de 20%. Pe baza
acţiunilor sale împreună cu membrii săi, EUA va susţine că schemele de
finanţare şi în mod special schemele majore ca Horizon 2020, au nevoie
să ia în considerare susţinerea financiară pe termen lung a cercetării din
mediul academic. Propunerea Comisiei Europene prevede ca în timp ce
costurile directe ar putea fi rambursate la o rată de 100%, costurile
indirecte nu ar putea fi acoperite la o rată mai mare de 20% din costurile

directe eligibile, cu nici o posibilitate de a cere acele costuri pe baza
costurilor reale. Acesta este un pas înapoi în comparaţie cu programul
FP7 curent, şi trimite un semnal negativ către universităţi şi autorităţile
publice

prin

Europa

având

în

vedere

importanţa

dezvoltării

metodologiilor pentru costuri depline şi ale mişcării către o finanţare pe
baza acestor costuri.
Acest subiect important este subliniat mai departe de către EUA prin
poziţia sa din această săptămână din Consultarea Cadru a Spaţiului
European de Cercetare (ERA). EUA

afirmă că mişcarea către

rambursarea costurilor depline ale cercetării ar trebui restrânsă ca o
cerinţă de bază în „modernizarea procesului” universităţilor europene
pentru sustenabilitate şi competitivitatea lor. EUA accentuează faptul că
aceste condiţii cadru ale ERA au nevoie să ia în considerare faptul cât de
internaţionale şi europene sunt universităţile în natura şi activităţile lor şi
cum strategia europeană şi naţională, precum şi planurile de finanţare
trebuie să reflecte şi să sprijine această realitate.

EUA menţionează că este de maximă importanţă pentru universităţile din
Europa de ‚a participa’ la mecanismele cadru ale ERA atunci când se
pregătesc noile instrumente ERA referitoare la programele de studii
comune şi la cele HORIZON 2020 ‚Despre obstacolele sociale’, printr-o
procedură transparentă a implicării participantului european.

De

asemenea, face comentarii despre ‚principalele bariere’ care apar în faţa
clădirii Structurii ERA şi a rolului pe care-l joacă universităţile din
Europa pentru a le depăşi.

EUA va face comentarii despre componentele specifice ale programului
HORIZON 20202 şi recomandările despre distribuirea bugetului, după ce
va fi consultat detaliile cu membrii săi.
Propunerea HORIZON 2020 va trebui să fie prezentată Consiliului UE
(27 state membre) şi Parlamentului European, care vor lua decizia finală
asupra limitelor bugetului până la sfârşitul lui 2013. Pe parcursul acestor
negocieri importante, EUA va prezenta membrilor săi punctul său de
vedere.
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Angajate în Cercetarea Energiei (EPUE), Delft, Olanda (23-24
Februarie 2012)
Întâlnirea inaugurală a Platformei Europene a Universităţilor Angajate în
Cercetarea Energiei a EUA va avea loc la Universitatea de Tehnologie
Delft din Olanda pe 23-24 februarie 2012. Evenimentul va aduce laolaltă
membrii universităţilor EUA care şi-au exprimat interesul de a se alătura
Platformei Europene şi au completat un chestionar despre cercetarea lor şi
capacităţile de educaţie în domeniul energiei.
În contextul „marii provocări din societate„ de a asigura furnizarea de
energie şi a programului viitor de cercetare şi inovare a Comisiei
Europene, Horizon 2020, EPUE are intenţia de a se transforma într-o
portavoce pentru cercetarea energiei şi educaţiei universitare la nivel
european.

Platforma, care a fost dezvoltată de către EUA, este un observator în
cadrul Alianţei de cercetare a energiei europene (EERA) a Planului de
strategie de tehnologie a energiei (SET-PLAN). În prezent, cuprinde 159
de universităţi din întreaga Europă care au demonstrat capacitatea de

cercetare şi pregătire în domenii precum ştiinţă, inginerie şi tehnologie,
bio-ştiinţă, ştiinţe medicale, economie, ştiinţe sociale şi umane.
La întâlnirea inaugurală din februarie, discuţiile se vor centra pe rolul
potenţial şi dezvoltarea platformei, precum şi pe activităţile care au
legătură cu misiunea EPUE pentru a se asigura că atributele caracteristice
universităţilor aşa cum sunt cercetarea fundamentală şi training, activităţi
de colaborare cu parteneri din industrie, sunt incluse în activităţile
viitoare referitoare la energie din Horizon 2020. Va cuprinde şi
contribuţii la nivel înalt din partea liderilor universitari, Directoratul
General CE pentru Cercetare şi Inovaţie şi Directoratul General pentru
Energie.
Participarea la acest eveniment se face doar pe bază de invitaţie, şi numai
pentru acele universităţi care au returnat chestionarul EPUE, completat.
Participanţii trebuie să fie lideri academici cu expertiză în cercetarea
energiei şi cu o vedere de ansamblu asupra capacităţilor universităţii şi a
intereselor din domeniul energiei ca un întreg. Ca să aflaţi mai multe
despre acest eveniment, vă rog să vizitaţi website-ul evenimentului.
Universităţile care sunt interesate să se alăture Platformei Europene şi
care doresc să completeze chestionarul o pot contacta pe Ilona Mazan la:
EPUE.platform@eua.be

Simpozion în campusuri ECO: Training şi responsabilitate social
ă,
socială
Paris, Fran
Franţţa, (19-20 ianuarie 2012)
Conferinţa franceză a Preşedinţilor Universitari (CPU) şi Conferinţa
Universităţilor Private organizează un simpozion în campusurile eco:
„Adaptarea training-ului la dezvoltarea sustenabilă şi a responsabilitatea
instituţiilor sociale de învăţământ superior, pe 19 şi 12 ianuarie 2012 la
UNESCO în Paris, Franţa.

Simpozionul va lua în discuţie următoarele probleme la trei mese rotunde:

-Care sunt aşteptările societăţii cu privire la învăţământ superior şi
cercetare
-Cum să îmbunătăţim conştientizarea şi responsabilitatea liderilor din
învăţământul superior la responsabilitatea socială
-Cum poate guvernarea şi dezvoltarea sustenabilă să fie ajustate una la
alta
-Care ar trebui să fie strategia pentru campusurile eco
-De ce este nevoie de adaptarea abilităţilor pentru a veni în întâmpinarea
provocărilor societăţii de mâine
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februarie 2012).
Universitatea Centrală Europeană (CEU) din Ungaria şi Centrul European
pentru Management Strategic al Universităţilor (ESMU) organizează un
Program Executiv pentru Lideri Universitari în Budapesta, Ungaria între
12 şi 17 februarie 2012.

Programul, limitat la 25 de participanţi, se va concentra pe nevoile pe
care le au universităţile din Europa Centrală şi Estică în contextul crizei
economice. Va examina evoluţiile recente din Europa din cadrul
învăţământului superior european, precum şi nevoile şi obstacolele care
rezultă din creşterea expunerii la fenomenul care apare din globalizarea
învăţământului superior.

Publicul ţintă îl reprezintă liderii universitari din regiunile centrale şi
estice, de la rectori la prorectori sau pe posturi echivalente.

Data limită pentru înscriere este 15 decembrie 2011
2011.
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Germania (25-27 aprilie 2012)
Centrul de cercetare Marketing de la ştiinţă la afaceri şi Reţeaua pentru
Inovaţie şi antreprenoriat pentru învăţământul superior din Finlanda
(FINPIN) va găzdui Conferinţa despre universităţile de antreprenoriat
din Münster, Germania, 25-27 aprilie 2012.
Conferinţa va fi un forum de discuţii pentru cercetători şi practicieni din
universităţile antreprenoriale, unde teoria şi practica vor avea un rol egal
în programul de studiu. Va cuprinde discursuri din partea factorilor de
decizie şi a experţilor din domeniul universităţilor antreprenoriale,
seminarii şi ateliere de lucru.
Data de înscriere cu taxă redusă este 1 martie 2012
2012.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi website-ul evenimentului.

Conferinţa va avea loc la Campus Leonardo, un campus alăturat
Universităţii pentru Ştiinţe Aplicate din Münster şi Westphalian
Wilhelms University.
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ă (5-7 iunie 2012).
Noi Orizonturi în Educa
Educaţţie, Praga, Republica Ceh
Cehă

Conferinţa Internaţională despre Noi Orizonturi în Educaţie (INTE
2012), organizată de Universitatea Sakarya (Turcia) va avea loc de pe 5
pe 7 iunie 2012 în Praga, Republica Cehă.
Conferinţa intenţionează să ofere o platformă multinaţională unde pot fi
prezentate şi discutate ultimele tendinţe din educaţie. Vorbitorii sunt
încurajaţi să ofere propuneri pentru lucrări, ateliere, mese rotunde,
postere/demonstraţii şi ateliere care oferă cercetări noi şi contribuţii
teoretice. Prezentările ar trebui să fie susţinute în limba engleză sau turcă
şi ar trebui să se adreseze ambelor probleme teoretice şi noilor descoperiri
din cercetare.

Data limită pentru rezumatul lucrărilor este 29 mai 2012
2012.

Forumul de finan
finanţţare EUA
11-12 iunie 2012
Către sustenabilitate financiară?
Invitaţie pentru trimitere de lucrări
Data limită de înscriere 31 ianuarie 2012
INTRODUCERE
După succesul evenimentelor înregistrat cu privire la diversificarea
venitului şi al costurilor totale ale universităţilor, EUA este onorată să
organizeze primul Forum de Finanţare care va avea loc la Universitatea
din Salzburg, Austria pe 11-12 iunie 2012.

Prin intermediul sesiunilor plenare şi paralele, Forumul va încuraja
discuţii orientate spre practică, împreună cu prezentări ale rezultatelor
recente despre finanţarea în învăţământul superior.

Forumul intenţionează să promoveze soluţii diverse şi potrivite pentru
modelele de finanţare eficiente; de asemenea, va aborda şi teme ca de
exemplu contribuţii ale surselor de venit privat (studenţi, angajatori şi
organizaţii filantropice) la un sistem şi impactul modelelor de finanţare
asupra diversităţii profilurilor instituţionale din învăţământul superior.
Aceste probleme au relevanţă în agendele din învăţământul naţional şi
european. Pentru a da o structură dezbaterii, această platformă caută să
încurajeze implicarea tuturor participanţilor, îmbunătăţind schimbul de
bune practici şi a înţelegerii lor asupra acestor probleme cu scopul de a
uşura implementarea reformelor de finanţare în sistemele învăţământului
superior.

ŢI
PARTICIPAN
PARTICIPANŢ
Forumul, dedicat susţinerii financiare a învăţământului superior va oferi o
platformă pentru dezbaterea şi schimbul de bune practici printre:

- Lideri şi manageri universitari
- Agenţii şi consilii de finanţare regionale şi naţionale
- Factori decizionali europeni şi naţionali
- Cercetători din finanţarea învăţământului superior
- Alţi finanţatori (sectorul afacerilor, fundaţii)
- Organizaţii studenţeşti
- Alţi participanţi.

ŢII PENTRU TRIMITERE DE LUCR
ĂRI
INVITA
INVITAŢ
LUCRĂ
Vă invităm să trimiteţi lucrări redactate de personalul din învăţământul
superior, lideri instituţionali şi cercetători în acest domeniu. Forumul este
o excelentă ocazie de a prezenta practicile curente sau cercetare şi de a
testa ideile noi şi de a aştepta un răspuns relevant de la colegi şi
participanţi. E de aşteptat ca toate lucrările să stimuleze o discuţie cu
participanţii la forum, îmbunătăţind astfel interacţiunea colegială.

Data limită este 31 ianuarie 2012
2012. Propunerile primite după această dată
nu se iau în considerare.

Lucrările vor fi prezentate şi discutate în timpul sesiunilor paralele.
Vă rog să reţineţi că participanţii sunt liberi să aleagă la ce sesiune vor să
ia parte, pe baza rezumatelor, care vor fi incluse pe website-ul forumului.
Astfel, îi încurajăm pe toţi cei care doresc să contribuie să fie foarte atenţi
la redactarea acestor rezumate, care trebuie să fie concise, să corespundă
conţinutului lucrării şi să trezească interesul participanţilor. Titluri
explicite şi de o lungime rezonabilă, precum şi atelierele, pot contribui la
captarea atenţiei publicului larg în cadrul Forumului.

Lucrările trebuie să abordeze subiecte din domeniile următoare,
subliniind obstacole, experienţe şi bune practici:

-Reforme din sistemele de finanţare din învăţământul superior
-Rolul contribuţiilor private/taxele de şcolarizare din sistemele de
finanţare din învăţământul superior
-Sustenabilitatea financiară pentru universităţi şi sistemele învăţământului
superior în perioade de austeritate

-Alocarea de resurse la nivel instituţional
-Autonomie financiară (cazuri relevante)
-Impactul mecanismelor de finanţare asupra diversităţii instituţionale
-Impactul sistemelor de finanţare asupra strategiilor managementului de
finanţare
-Impactul sistemelor de finanţare asupra managementului resurselor
umane
-Impactul sistemelor de finanţare asupra conducerii şi structurilor de
guvernare
-Presiunile costului şi identificarea costurilor în instituţiile din
învăţământul superior
-Mecanismele de finanţare eficientă (finanţare bazată pe performanţă)
-Parteneriate publice-private
-Programele de finanţare europeană
-„Bonusuri de finanţare”

Alte subiecte care au legătură cu finanţarea învăţământului superior şi
care nu apar în lista de mai sus se pot lua în considerare.

Instrucţiunile de redactare se găsesc în anexa 1 din acest material (vezi
documentul de mai jos).

Lucrările vor fi prezentate în timpul sesiunilor paralele. Lucrările similare
pot fi discutate în aceeaşi sesiune. Prezentarea lucrării, care ar trebui să
nu fie mai lungă de 20 de minute, va fi urmată de o discuţie. La sfârşitul
lucrării autorul va răspunde la întrebările publicului.

Data limită de trimitere a lucrărilor este 31 ianuarie 2012, în format
Word
Word. Ele vor fi transmise la Enora Bennetot Pruvot, la funding@eua.be.
A nu se trimite pe format hârtie sau în PDF.

