Buletinul informativ EUA 8/2011
Membrii EUA desemnează noul Preşedinte şi membrii Consiliului Director
EUA are plăcerea de a vă anunţa că, în timpul Adunării Generale din cadrul
Conferinţei Anuale, a fost desemnată Prof.Maria Helena Nazare (Portugalia) ca
Preşedinte. Dânsa va prelua mandatul de la Prof. Jean-Marc Rapp, în martie
2012.
Prof. Nazare (prima femeie preşedinte al Asociaţiei) a fost una dintre cei doi
candidaţi – celălalt a fost Prof. Lauritz B. Holm-Nielsen (Danemarca). Mai mult
de 300 de membri au votat în timpul Conferinţei Anuale EUA de la Aarhus
University, Danemarca.

EUA are noi membri
Săptămâna trecută, în cadrul Întâlnirii Anuale din Aarhus, EUA a aprobat
aderarea a 8 universităţi, cu statutul de membri cu drepturi depline.
- University of Banja Luka (Bosnia şi Herţegovina)
- Academy of Performing Arts, Praga (Republica Cehă)
- University of Hagen (Germania)
- University of Macerata (Italia)
- Kazakh National Technical University, KI Satpaev (Kazakhstan)
- Southern Federal University (Federaţia Rusă)
- Saint Elizabeth University of Health and Social Work (Slovacia)
- Ukrainian Medical Stomatological Academy (Ucraina)
Holy Spirit University of Kaslik (Libia) este membru asociat.

Poziţie strategică nouă la EUA: Colaborând pentru o sustenabilitate
financiară pentru universităţile europene
Pe baza proiectelor recente EUA pentru sustenabilitate financiară, şi în urma
publicării studiului EUA despre Europa cu privire la finanţarea universităţilor
europene, Consiliul EUA a adoptat în luna februarie o declaraţie de strategie
despre această temă. Intitulată Colaborând pentru o sustenabilitate financiară
pentru universităţile europene, acest document subliniază factorii cheie care
contribuie la promovarea sustenabilităţii financiare pentru universităţile din
Europa.
Declaraţia abordează şi problema surselor de finanţare (atât publice cât şi
private) şi rolul autorităţilor publice (inclusiv instituţiile europene) în
promovarea sustenabilităţii financiare a universităţilor. Înainte de toate, ideea
este că finanţarea publică este esenţială: ‚Aceasta este mai mult decât baza de la
care pleacă universităţile pentru a adopta alte surse de venit.

Sursele

suplimentare de finanţare, chiar şi combinate, nu au potenţialul de a înlocui
finanţarea publică pentru învăţământ şi cercetare.’
Preşedintele EUA, Jean-Marc Rapp a spus că poziţia va contribui la discuţii
viitoare în multe ţări despre modele ale finanţării învăţământului superior.
Platforma EUA a Universităţilor (EPUE) contribuie la Primul Congres
Anual EERA
Alianţa Europeană de Cercetare în domeniul Energiei (EERA) a ţinut
primul Congres Anual între 11 şi 12 aprilie, la Bruxelles. Prima parte s-a
concentrat pe statutul şi direcţia strategică a primelor 7 programe comune
EERA, lansate în iunie şi noiembrie 2010, în timpul Conferinţelor EU, SET Plan
(Plan strategic de energie tehnologică din UE) din Madrid şi Bruxelles. Acestea
au acoperit domenii ca Energia geotermală, Reţele de distribuţie energie
electrică, Energia eoliană, Energia fotovoltaică, Reţinerea şi depozitarea

carbonului, Materiale pentru Energia nucleară şi bio. Cea de-a doua parte a
Congresului a avut loc în Parlamentul European, şi deschisă de către dl. Jerry
Buzek, Preşedintele Parlamentului European.
Reprezentând Platforma EUA a Universităţilor angajate în cercetarea
energiei (EPUE), Preşedintele Prof. Torbjorn Digernes (Rector NTNU,
Norvegia) a oferit un raport actualizat despre evoluţia platformei şi a anunţat că
inaugurarea va avea loc la Technical University din Munchen, Germania, între
21 şi 22 septembrie 2011.
Prof. Digernes a subliniat că ‚ştiinţele de bază şi învăţământul superior de
calitate sunt esenţiale pentru dezvoltarea cunoştinţelor pentru inovaţie în
domeniul energetic’ şi că ‚o perspectivă pe termen lung este crucială.’

A

subliniat şi că ‚Europa are nevoie de talente pentru sectorul său energetic şi
pentru integrarea bună a educaţiei, cercetării de ultimă oră şi a unui mediu bogat
în inovaţii în diverse locaţii din Europa.’
EUA va trimite invitaţiile luna viitoare către universităţile membre EPUE pentru
participarea la evenimentul inaugural şi va discuta viitoarele priorităţi pentru
agenda Platformei Europene.

Seminarul de clasificare destinat liderilor universitari europeni (17 iunie,
Bruxelles, Belgia)
În ultimele 18 luni, EUA a efectuat un sondaj important printre universităţile
majore, care va explica diferitele abordări adoptate de sistemele diferite de
clasificare a acestor instituţii. Acest raport nou, primul în această serie, va fi
lansat şi prezentat liderilor din instituţiile membre EUA, în cadrul unui seminar
de o zi, care va avea loc pe data de 17 iunie, vineri, la Bibliotheque Solvay din
Bruxelles.

Participarea la seminar se va face numai pe bază de invitaţie. Aceste invitaţii au
fost deja trimise la liderii instituţionali (preşedinte, rector, vice-cancelar, vicecancelar adjunct). În cazul în care instituţia dumneavoastră nu a primit o astfel
de invitaţie şi există interes pentru participare, trimiteţi un email la euaseminar@eua.be.

Informaţii actualizate despre activităţile CE în învăţământul superior şi
cercetare
Raportul cel mai recent al Comisiei Europene despre educaţie şi pregătire
publicat săptămâna aceasta, a venit cu concluzia că ţările UE şi-au îmbunătăţit
sistemul de educaţie în domeniile cheie în ultimii 10 ani, dar nu au atins
standardele stabilite pentru 2010.
Comisia Europeană a subliniat succesul ţărilor UE în atingerea ţintelor propuse,
cum ar fi creşterea numărului absolvenţilor în matematică, ştiinţe şi tehnologie
(cu 37% mai mult decât anul 2000). Totuşi, alte patru cifre nu au fost atinse, şi
anume:

- procentul de tineri cu vârsta de 15 ani, care au probleme de citire ar trebui
să scadă cu cel puţin 20%
- rata medie a celor care abandonează studiile să nu fie mai mare de 10%
- cel puţin 85% dintre cei cu vârsta de 22 de ani să-şi termine studiile
liceale
- numărul total de absolvenţi în matematică, ştiinţă şi tehnologie să crească
cu cel puţin 15%, în timp ce echilibrul între sexe să fie restabilit la aceste
materii
- participarea medie a adulţilor în programele de învăţare continuă (grup de
vârstă 25-64) să atingă cel puţin 12,5%.

Comisarul European însărcinat cu problemele de educaţie a subliniat importanţa
investiţiilor în acest domeniu şi a îndemnat statele membre să nu facă reduceri
de buget, în ciuda restricţiilor financiare prezente.

Consultaţii despre strategia viitoare a Institutului European pentru Inovaţii
şi Tehnologie
Comisia Europeană a deschis sesiunea de consultaţii săptămâna trecută.
Rezultatele sale, împreună cu un sondaj independent şi propuneri ale Institutului,
vor fi incluse pe ‚Agenda de Inovaţie’ strategică a lui EIT-( Institutul European
de Inovare şi Tehnologie), care va fi lansată până la sfârşitul acestui an. Agenda
va oferi detalii priorităţile Institutului până în anul 2020. Sesiunea este deschisă
până pe data de 30 iunie 2011.

UE şi Brazilia au lansat un dialog de strategie despre învăţământul superior
şi cultură
Comisarul European pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret,
Androulla Vassiliou a vizitat Brazilia luna trecută pentru a lansa un dialog de
strategie în aceste domenii. Partenerii au decis să creeze forumuri destinate
factorilor de decizie şi specialiştilor, concentrate pe priorităţi comune în
învăţământul superior şi cultură. Pentru învăţământul superior, accentul este pus
pe mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice, precum şi pe colaborarea între
universităţi. Mai multe se vor discuta la următorul summit UE-Brazilia, din luna
octombrie, în Brazilia.

Comisia prezintă propunerea legislativă pentru patentul unic
Intenţia este de a permite oricărei companii sau persoane de a-şi proteja
invenţiile printr-un patent unic european, valabil în 25 de state membre (toate
statele membre, exceptând Spania şi Italia).

Această propunere prezintă

termenii şi condiţiile pentru obţinerea protecţiei patentului unic, a efectelor sale
legale şi serviciile de traducere corespunzătoare. Schiţa acesteia se va transmite
Consiliului şi Parlamentului European pentru discuţii ulterioare.

Sondajul European pentru Programele de Acreditare a Profesorilor
(SITEP)

A fost lansat un Sondaj pentru Programele de Acreditare a Profesorilor (SITEP)
de către Reţeaua Eurydice, cu scopul de a oferi o privire generală a programelor
de acreditare pentru matematică şi ştiinţe, unde ‚pregătirea şi acreditarea
profesorilor este un factor important pentru asigurarea a unor standarde
superioare de predare şi rezultate bune.’
Aceste rezultate vor fi folosite pentru două rapoarte Eurydice despre studiile de
matematică şi ştiinţe în Europa, care se vor publica în toamna lui 2011. Va fi
trimisă o invitaţie de participare la sondaj tuturor programelor de pregătire şi
acreditare cadre didactice. Dacă instituţia dvs. nu primeşte o astfel de invitaţie,
contactaţi-l pe dl. Stanislav Ranguelov, la stanislav.ranguelov@ec.europa.eu.
Termenul limită pentru participare este 15 mai.

EUNIS Business Intelligence la Conferinţa despre Învăţământul Superior şi
Seminarul de Studii deschise în învăţământul superior, Seminarul de la
Hanovra, Germania, 17-18 mai 2011
Conferinţa EUNIS BI ‚Business Intelligence în învăţământul superior’ va fi
urmată de către Seminarul Osedu Studii deschise în Învăţământul Superior din
Hanovra, Germania, între 17 şi 18 mai 2011.
Conferinţa, găzduită de către HIS (Sistemul de Informaţii din Învăţământul
Superior) are ca scop să ofere o privire generală a produselor disponibile pentru
BI (tehnici computerizate folosite în identificarea, cercetarea şi analizarea
datelor de afaceri) în contextul învăţământului superior.
Conferinţa va fi urmată de către Seminarul EUNIS OSEdu care va căuta să
iniţieze discuţii şi schimburi de experienţă în domeniul soluţiilor de folosire a
studiilor deschise în Învăţământul Superior.

Conferinţa Anuală HUMANE: Transferul de cunoştinte – care sunt
noutăţile din universităţi? Stockholm, Suedia, 17-18 iunie 2011
Liderii de la HUMANE (Reţeaua Liderilor din managementul universitar şi
administraţie din Europa) vor găzdui Conferinţa Anuală în Stockholm, Suedia,
între 17 şi 18 iunie 2011.
Intitulată Transferul de cunoştinte – care sunt noutăţile din universităţi?, aceasta
va încerca să ofere un punct de vedere mai consistent despre conceptul de
transfer de cunoştinţe şi a implicaţiilor acestuia pentru managementul
universitar.

Reţeaua de Acces European – Conferinţa pentru a 20-a aniversare
Diversitatea studenţească în învăţământul superior: realităţi conflictuale,
Amsterdam, Olanda, 20-22 iunie 2011
Conferinţa EAN (Reţeaua de Acces European) pentru a 20-a aniversare
Diversitatea studenţească în învăţământul superior: realităţi conflictuale va
avea loc în Amsterdam, VU University, Olanda, între 20 şi 22 iunie 2011.
Conferinţa va examina tensiunile care afectează strategia şi acţiunile de a lărgi
accesul şi participarea grupurilor mai puţin favorizate şi dezavantajate.

Forumul Anual EAIR Interacţiune între culturi, promovarea diversităţii:
învăţământul superior în căutarea unui echilibru, Varşovia, Polonia, 28 –31
august 2011
Societatea Europeană a Învăţământului Superior (EAIR) va găzdui cel de-al 33lea Forum Anual Interacţiune între culturi, promovarea diversităţii:
învăţământul superior în căutarea unui echilibru, la Academia de Studii
Economice din Varşovia, Polonia, între 28 şi 31 august 2011.

Forumul din acest an va examina tendinţe noi şi obstacolele din învăţământul
superior într-un mediu în schimbare, dinamic, multi-cultural, care trece prin
procese simultane de globalizare, internaţionalizare şi diversificare.
EAIR este o asociaţie cu sediul în Olanda, destinată specialiştilor din
managementul în învăţământul superior şi cercetare academică, cu scopul de a
consolida interacţiunea între cercetători, factori de decizie şi cadre didactice.
Termenul limită pentru înscrierea cu taxă redusă: 11 iulie 2011.

Nippon Foundation: Proiectul de donaţii de carte japoneză 2011
Nippon Foundation, o organizaţie independentă, non-profit, filantropică,
înfiinţată în 1962, a lansat o invitaţie pentru participare în Proiectul de donaţii de
carte 2011: ‚100 de cărţi necesare pentru a înţelege Japonia contemporană’.
Programul Citiţi despre Japonia are intenţia de a face disponibilă o gamă largă
de cărţi din Japonia pentru publicul străin, prin parteneriate cu bibliotecile,
editorii, autorii şi traducătorii.

Bibliotecile universitare sunt invitate să se

aboneze la acest program, de 100 de cărţi informative despre Japonia
contemporană, scrise în limba engleză.
Termenul limită pentru înscrieri: 16 septembrie 2011.

