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Sojusz 4EU+ uczestniczy w 

konkursie Erasmus+ European 

Universities 

 

28 lutego 2019 roku sojusz 4EU+ złożył wniosek w konkursie „European 

Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Dzięki pilotażowej 

inicjatywie Komisji Europejskiej powstaną sojusze europejskich uczelni. 

Będzie to przełomowy krok w kierunku utworzenia – do 2025 roku – 

europejskiego obszaru edukacji.  

Sojusz Europejskich Uczelni 4EU+ jednoczy sześć renomowanych i 

wszechstronnie kształcących uniwersytetów badawczych. Instytucje, które 

wchodzą w skład 4EU+, dążą do stworzenia nowej jakości współpracy dotyczącej 

nauczania, kształcenia, badań i administracji oraz ustanowienia infrastruktury, 

która zapewni lepszą integrację studentów, pracowników naukowych i 

administracyjnych. Sojusz opiera się na wspólnej dla wszystkich członków wizji 

uniwersytetu europejskiego promującego wartości akademickie, który ma 

zapewnić równy dostęp do edukacji i kształtować kolejne pokolenia otwartych i 

krytycznie myślących obywateli, gotowych rozwiązywać globalne wyzwania.  

Sześć uniwersytetów współodpowiedzialnych za 

Europę 

Dwa lata temu Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu 

(Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja) oraz 

Uniwersytet Warszawski (Polska) utworzyły sojusz 4EU, który oficjalnie 

zainaugurowano 10 marca 2018 roku w Paryżu. Na początku października 2018 

roku zaaprobowano wspólną strategię długofalowej współpracy Joint Strategy 

for Long-term Cooperation. W tym samym miesiącu sojusz rozszerzył się o dwie 

uczelnie – Uniwersytet w Kopenhadze (Dania) i Uniwersytet w Mediolanie 

(Włochy). Współpracę sformalizowano w styczniu 2019 roku, dając początek 

sojuszowi 4EU+. Sześć partnerskich instytucji podpisało Memorandum of 

Understanding i zatwierdziło wspólną misję – Mission Statement, w której 

podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych 

wyzwań i zapewnienie lepszej równowagi w europejskim szkolnictwie wyższym.  

Uczelnie sojuszu 4EU+ współpracowały ze sobą już wcześniej w ramach działań 

dwustronnych i wielostronnych. Utworzenie ponaduczelnianej platformy dla 

przedstawicieli władz uniwersytetów, badaczy, pracowników dydaktycznych, 

studentów i pracowników administracji otwiera przed partnerami sojuszu 4EU+ 

nowe możliwości zaawansowanej współpracy. Będzie ona dotyczyć kształcenia, 
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badań i innowacji oraz dialogu ze społeczeństwem. W misji 4EU+ określone są 

cele sojuszu dla trwającego trzy lata pilotażowego projektu finansowanego ze 

środków programu Erasmus+ oraz cele długofalowej perspektywy. 

Aktywny sojusz 

Od marca 2018 roku odbyło się kilkadziesiąt cotygodniowych telekonferencji, 25 

spotkań i warsztatów łączących 200 przedstawicieli uczelni, w tym władz 

uniwersytetów, wydziałów, badaczy, nauczycieli akademickich i studentów. 

Powstało ponad 100 propozycji wspólnych projektów badawczych,  

edukacyjnych oraz podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich 

dotyczy kluczowych programów, tzw. flagshipów: 

 zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim, 

 Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, 
gospodarek, kultur i języków, 

 transformacja nauki i społeczeństwa przez rozwijanie zaawansowanych 
technologii informacji, obliczeń i komunikacji, 

 bioróżnorodność i zrównoważony rozwój. 
 

Instytucje należące do 4EU+ zdobyły już kilka krajowych grantów, co pozwoliło 

na zwiększenie wspólnego budżetu, stworzenie systemu mikrograntów i tzw. 

seed capital (kapitału początkowego) na dalszy rozwój wspólnych inicjatyw. 

Realizacja pierwszych projektów 4EU+ rozpoczęła się. Ustanowienie struktur 

wspólnego zarządzania usprawniło dotychczasową współpracę. 

Uczestnictwo sojuszu 4EU+ w pilotażowym konkursie „European Universities” 

programu Erasmus+ jest wspierane przez ponad 20 partnerów stowarzyszonych, 

którzy będą brać udział w działaniach sojuszu. Wśród nich są organizacje 

pozarządowe (Europejskie Biuro Środowiskowe, Fundacja im. Roberta 

Schumana), izby handlowe, samorząd lokalny i regionalny (Miasto Kopenhaga, 

Miasto Mediolan, Miasto Stołeczne Warszawa, Region Rhein-Neckar) oraz 

partnerzy biznesowi m.in. Cap Digital, SAP SE i Suez. Inicjatywę 4EU+ poparły 

również instytucje państwowe takie jak: polskie Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, parlament Republiki Czeskiej, czeskie Ministerstwo 

Szkolnictwa oraz Studencka Izba Czeskiej Rady Instytucji Szkolnictwa 

Wyższego. 

Więcej informacji 

Strona internetowa 4EU+: www.4EUalliance.eu. 

Kontakty do osób odpowiedzialnych za komunikację:  

Uniwersytet 

Karola 

Václav Hájek 

vaclav.hajek@ruk.cuni.cz 

Uniwersytet    

w Heidelbergu 

Marietta Fuhrmann-Koch 

marietta.fuhrmann-koch@rektorat.uni-

heidelberg.de 

http://www.4eualliance.eu/
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Uniwersytet 

Sorboński 

(Sorbonne 

Université) 

Katherine Tyrka 

katherine.tyrka@sorbonne-universite.fr 

Uniwersytet    

w Kopenhadze 

Lene Düwel Andersen 

lend@adm.ku.dk 

Uniwersytet    

w Mediolanie 

Elena Del Giorgio 

elena.delgiorgio@unimi.it 

Uniwersytet 

Warszawski 

Anna Korzekwa-Józefowicz 

spokesperson@uw.edu.pl 

 

 


