Uczelnie partnerskie 4EU+
• Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
• Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy
• Uniwersytet Kopenhaski, Dania
• Uniwersytet Sorboński, Francja
• Uniwersytet Mediolański, Włochy
• Uniwersytet Warszawski, Polska

EUROPEJSKI UNIWERSYTET
– SZEŚĆ UCZELNI,
TRZY WYZWANIA, JEDNA WIZJA
Uniwersytet Warszawski jest członkiem Sojuszu 4EU+.
Sieć sześciu badawczych uczelni otrzymała status uniwersytetu
europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej
„European Universities” finansowanym z programu Erasmus+.
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U N I W E R S Y T E T WA R S Z AW S K I
CZŁONKIEM SOJUSZU 4EU+
„Uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego przez
Sojusz 4EU+ jest wyrazem uznania dla wkładu, jaki
wnosimy w kształcenie i badania naukowe w Europie.
Uczestnictwo w Sojuszu umożliwia UW współpracę
z najlepszymi uczelniami badawczymi naszego kontynentu. Jest to również wspaniała promocja naszej
uczelni za granicą. Jestem pewien, że za kilka lat
uczelnie Sojuszu będą ze sobą ściśle współpracować
i będziemy mogli powiedzieć, że razem tworzymy prawdziwy uniwersytet europejski”.

„Wszystkie sześć uczelni ma wspólną wizję i cele oraz
postrzega uczestnictwo w Sojuszu jako narzędzie
wspierające zmiany we własnym funkcjonowaniu. Misja
4EU+ przyczyni się do wzmocnienia europejskiej tożsamości i kształcenia przyszłych obywateli”.

„Poprzez Sojusz 4EU+ chcemy kształtować kolejne
pokolenia otwartych, zaangażowanych społecznie
i krytycznie myślących obywateli, którzy w komunikacji
z innymi będą posługiwali się wieloma językami”.

„4EU+ jednoczy sześć instytucji badawczych, które
podzielają ideę Uniwersytetu Europejskiego opartą na
wolności akademickiej, merytokratycznej otwartości
i umiędzynarodowieniu”.

„Uniwersytet ma za zadanie pielęgnować talenty. Dzięki
Sojuszowi 4EU+ mamy nadzieję znaleźć nowe sposoby
na osiągnięcie tego celu poprzez rozwijanie mobilności,
współpracy i innowacji w zakresie kształcenia”.

„W Sojuszu 4EU+ stawiamy na kształcenie oparte na
badaniach. Chcemy wysłać jasny przekaz, że badania
są istotne dla przyszłości Europy – jej społeczeństw,
rozwoju i przedsiębiorczości”.

prof. Marcin Pałys,
rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Jean Chambaz,
prezydent Uniwersytetu Sorbońskiego

prof. Tomáš Zima,
rektor Uniwersytetu Karola

prof. Bernhard Eitel,
rektor Uniwersytetu w Heidelbergu

prof. Bente Merete Stallknecht,
prorektor Uniwersytetu Kopenhaskiego

prof. Antonella Baldi,
prorektor Uniwersytetu Mediolańskiego

Uczelnie 4EU+ za najważniejsze
wyzwania uznają:
• zwiększenie mobilności naukowców,
studentów i pracowników administracji,
• ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia,
które promowałoby określone kompetencje
i wartości (wielojęzyczność, krytyczne
myślenie, umiejętność analizy danych,
przedsiębiorczość, zaangażowanie społeczne),
• pogłębienie integracji europejskiego
szkolnictwa wyższego i jego zrównoważony
rozwój.

23 partnerów stowarzyszonych:
• partnerzy biznesowi, m.in. Cap Digital,
SAP SE, Suez, Ricoh,
• organizacje pozarządowe, m.in. Europejskie
Biuro Środowiskowe, Polska Fundacja
im. Roberta Schumana,
• organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
• jednostki samorządu lokalnego
i terytorialnego: Miasto Stołeczne
Warszawa, Praga, Kopenhaga, region
metropolitarny Rhein-Neckar.

Uczelnie Sojuszu realizują ponad 100
wspólnych projektów badawczych,
edukacyjnych i podnoszących
kompetencje pracowników.
Większość z nich dotyczy programów
flagowych, tzw. flagshipów:
• Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku
miejskim,
• Europa w zmieniającym się świecie:
zrozumienie gospodarek, kultur i języków,
• Transformacja nauki i społeczeństwa
poprzez rozwijanie zaawansowanych
technologii informacyjnych, obliczeniowych
i komunikacyjnych,
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• Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
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KO R Z Y Ś C I
D L A S T U D E NTÓ W
Dzięki Sojuszowi 4EU+ studenci sześciu uczelni będą
mogli wziąć udział m.in. w:
• różnego rodzaju programach mobilności studenckiej
(od tradycyjnych programów wymiany po wyjazdy
na intensywne kursy, szkoły letnie i tzw. mobilność
wirtualną),
• Collaborative interactive learning: wspólnych
zajęciach online z udziałem studentów
i wykładowców co najmniej dwóch uniwersytetów
Sojuszu,

„Udział w międzynarodowym przedsięwzięciu, jakim jest
interdyscyplinarne seminarium «Smart cities for ageing
societies», daje mi możliwość zbadania tematu nie tylko
lokalnie, w Polsce, ale również patrząc z perspektywy
europejskiej. Zdecydowałam się wziąć w nim udział,
ponieważ zagadnienie starzejącego się społeczeństwa coraz bardziej dotyczy Polski i zawczasu skłania
do pewnych refleksji. Współpraca z Uniwersytetem
w Heidelbergu (Niemcy) pozwala na porównanie demografii społeczeństw i dyskusję nad rozwiązaniami,
które mogą ułatwić funkcjonowanie w starzejącym się
społeczeństwie”.

Katarzyna Sikora, studentka finansów, inwestycji
i rachunkowości na UW uczestnicząca w projekcie
„Smart cities for ageing societies”

• seminariach licencjackich i magisterskich
współprowadzonych przez promotorów
z przynajmniej dwóch uczelni,
• kursach ogólnych prowadzonych przy udziale
partnerów stowarzyszonych, dotyczących
m.in. aktywnego obywatelstwa europejskiego,
przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się
mediami i technologiami informacyjnymi,
• wydarzeniach integracyjnych dla społeczności
studenckiej wszystkich sześciu uczelni partnerskich.

KO R Z Y Ś C I
D L A P R A C O W N I KÓ W
ADMINISTRACJI
Pracownicy administracji uczelni będą mogli m.in.:
• uczestniczyć w konferencjach, tematycznych
warsztatach, zajęciach typu peer learning
(partnerskiego uczenia się),
• przedsięwzięciach związanych z mobilnością,

„Koncepcja zjednoczonej Europy, która jest tolerancyjna
i w której panuje pokój, jest mi bardzo bliska. Dzięki
Sojuszowi możemy poznać inne kultury, podzielić
się doświadczeniami, zobaczyć, jak w innych krajach
wygląda studiowanie i jak prowadzone są badania. Idea
wspólnych studiów zakończonych uzyskaniem dyplomu
kilku uczelni 4EU+ jest bardzo interesująca”.

Airidas Banevičius,
student z Uniwersytetu Sorbońskiego

• rozwijać umiejętności językowe i komunikacyjne.

KO R Z Y Ś C I
DLA WSZYSTKICH
Zarówno członkowie społeczności uczelni 4EU+, jak
i wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać ze
wspólnych zasobów uczelni partnerskich 4EU+ (np.
infrastruktury informatycznej, bibliotek, kolekcji, międzynarodowych stacji na różnych kontynentach).

SMART CITIES
FOR AGEING SOCIETIES
– projekt dotyczący dostosowania przestrzeni publicznej, szczególnie
przestrzeni miejskiej, do potrzeb starzejących się populacji. Realizują go
trzy uczelnie należące do Sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola. Koordynatorką przedsięwzięcia
jest dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Projekt jest
tworzony m.in. przez geografów, ekspertów zajmujących się studiami
regionalnymi, ekonomistów i humanistów. Dwie pierwsze uczelnie prowadzą obecnie seminaria dla studentów, a Uniwersytet Karola przygotowuje
cały program studiów poświęcony tej problematyce. Od nowego roku
akademickiego studenci i doktoranci UW mogą zapisać się na interdysyplinarne webinarium „Smart Aging in Smart Cities? Societal and Individual
Prerequisites from Polish and German Perspectives”.

„Temat smart cities z perspektywy starzejącego się społeczeństwa
w Europie to dla mnie jeden z ciekawszych tematów, którym można się
zajmować na uniwersytecie. Jest to okazja do wymyślenia rozwiązań,
które w przyszłości będą pomagać starszym ludziom”.

Magdalena Lampart, studentka ekonomii na UW, biorąca udział w projekcie „Smart cities for ageing societies”
„Rozwiązania, które powstaną podczas naszego webinarium, zostaną
wykorzystane do pionierskich badań. Marzy się nam, aby w przyszłości
również samorządy lokalne i przedsiębiorcy włączyli się w przedsięwzięcie i razem z nami zmieniali przestrzeń publiczną”.

dr Anna Nicińska, koordynatorka projektu
„Smart cities for ageing societies”

4EU+ AGAINST
CANCER
Projekt interdyscyplinarny łączący różne dziedziny nauki, m.in.
medycynę, biologię, fizykę. Koordynuje go prof. Serge Uzan, dyrektor
Uniwersyteckiego Instytutu Onkologii na Uniwersytecie Sorbońskim.
Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie kompleksowych działań na
rzecz walki z rakiem. Zaangażowani są w nie naukowcy z wszystkich uczelni 4EU+, a także badacze z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, z którym UW ściśle współpracuje. Na UW powstała
grupa badawcza, roboczo nazywana „Onkologią”, do której należy
13 naukowców z różnych wydziałów, np. Biologii, Chemii czy Fizyki.
W roku akademickim 2019/2020 planowane jest zorganizowanie
szkoły letniej w Warszawie, w której weźmie udział 30 studentów
z uczelni 4EU+ i 5 z WUM.

KO R Z Y Ś C I
D L A P R A C O W N I KÓ W
N A U KO W YC H
Naukowcy 4EU+ będą mogli m.in.:
• prowadzić międzynarodowe projekty
badawcze realizowane w ramach
programów flagowych, które obejmują
najważniejsze wyzwania stojące przed
światem zachodnim i Europą,
• uczestniczyć w programach mobilności,
• wygłaszać wykłady otwarte na
zagranicznych uczelniach,
• brać udział w konferencjach, warsztatach,
spotkaniach networkingowych łączących
badaczy różnych dyscyplin z różnych
państw,
• angażować się w prace ze studentami
– prowadzić seminaria licencjackie
i magisterskie, zajęcia podczas szkół
letnich,
• wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe
w kształceniu.
Większość projektów badawczych ma interdyscyplinarny charakter, m.in. projekt „Smart
cities for ageing societies” oraz przedsięwzięcie „4EU+ against cancer”.

„Obecnie pracujemy nad tym, aby
studenci 4EU+ mogli wziąć udział
w szkole letniej, która odbędzie się
w Warszawie. Planujemy też stworzyć
wspólny kierunek studiów II stopnia –
do 2021 roku, a do 2023 roku szkołę
doktorską”.

dr Catherine Suski-Grabowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego,
lokalna koordynatorka 1. programu
flagowego na UW

4EU+ AS A PILOT
‘EUROPEAN UNIVERSITY’
The 4EU+ Alliance, with the University of Warsaw as its
member, is among the consortia selected for funding in the first
pilot ‘European Universities’ call for proposals, launched as part
of the 2019 Erasmus+ programme.
Out of 54 proposals submitted in response to
the call, the European Commission’s Directorate General for Education and Culture has selected 17 European University alliances, which
will obtain funding for their projects to become
the ‘European Universities’ of the future.

Members of the 4EU+ Alliance:
• University of Warsaw (Poland)
• Charles University (Czech Republic)
• Heidelberg University (Germany)
• Sorbonne University (France)
• University of Copenhagen (Denmark)
• University of Milan (Italy)

The 4EU+ universities are comprehensive, research-intensive, and innovative in
teaching and learning and all enjoy vigorous socio-economic ecosystems. They
are recognised nationally, within Europe, and internationally.
The 4EU+ Alliance vision is to create a new quality of cooperation in teaching,
education, research and administration. The cooperation is based on a common
understanding of the idea of the European university that builds on academic
freedom and autonomy and ensures fair access and participation in education.

4EU+ has 23 Associated Partners:
• business organisations, including Cap
Digital, SAP SE, Suez, Ricoh,
• NGOs, among them European
Environment Bureau, Polish Robert
Schuman Foundation,
• associations of entrepreneurs,
• regional authorities: Cities of Warsaw,
Prague, Copenhagen, Rhein-Neckar
Metropolitan Region.
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In 4EU+, we carry out world-class
research within the following four
flagship areas:
• Health and demographic change in an
urban environment,
• Europe in a changing world:
Understanding and engaging societies,
economies, cultures and languages,
• Transforming science and society by
advancing information, computation and
communication,
• Biodiversity and sustainable development.
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The idea of the European University, according to the European Commission,
is to bring together a new generation of creative Europeans able to cooperate
across languages, borders and disciplines to address societal challenges and
skills shortages faced in Europe. European Universities are transnational alliances
of higher education institutions from across the EU that share a long-term strategy
and promote European values and identity.

Według Komisji Europejskiej idea uniwersytetu europejskiego łączy nowe pokolenie
kreatywnych Europejczyków, którzy potrafią współpracować, nie zważając
na granice języków, państw i dyscyplin. Chcą sprostać wyzwaniom, przed jakimi
stoją społeczeństwa, i zapobiec deficytowi wykwalifikowanych specjalistów
w Europie. Uniwersytety europejskie są ponadnarodowymi sojuszami instytucji
szkolnictwa wyższego w Europie, które podzielają wspólną długoterminową
strategię oraz promują europejską tożsamość i wartości.

Strona 4EU+ Alliance
https://4euplus.eu

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

4EU+ Alliance na UW
www.uw.edu.pl/4euplusalliance

twitter.com/4EUplusAlliance
@4EUplusAlliance

4EU+ Alliance na FB
facebook.com/4EUplusAlliance
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