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I Школа стратегічного управління у вищій освіті для ректорів/проректорів українських університетів, 
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Багатогранна міжнародна діяльність KRASP. 

План презентації (ключові елементи):

- співпраця з European University Association, 

- співпраця з конференціями ректорів інших країн та іншими 

міжнародними установами 

- діяльність з розвитку міжнародного академічного обміну і просування 

польської вищої освіти, польських університетів і навчання у Польщі. 



Співпраця з 
European University Association



Участь представників KRASP у роботах EUA у 2020 р.

- Ректор Варшавського університету, проф. Марцін Палис, обраний на наступний термін роботи Правління 

(Board) EUA у 2019 році,

- проф. Станіслав Бєлецький, колишній заступник голови KRASP – представляв KRASP у Раді EUA (EUA 

Council) до 08.2020

- Голова KRASP, ректор Глівіцької Політехніки, проф. Аркадіуш Менжик, член Ради EUA – з 09. 2020

- Генеральний секретар KRASP, проф. Анджей Краснєвський, спостерігач

- Керівник Офісу KRASP, у даний час виконує обов’язки генерального секретаря, Агата Кулєша, спостерігач

- Ректор Білостоцької Політехніки, до 08.2020, проф.. Лєх Дзєніс, член EUA Research Policy Working Group, 

- Ректор Лодзької Політехніки, проф. Славомір Вяк, до 08.2020, член Expert Group on Innovation Ecosystems 

- проф. Марек Нєзгудка, Університет кардинала Стефана Вишинського, член Science 2.0/Open Science 

Expert Group

і EUA High-Level Group on Big Deals with Publishers. 



У квітні 2020 р. у Гданській Політехніці мала відбутися Генеральна Асамблея (General Assembly) і EUA Annual 

Conference – найважливіша з зустрічей, які щороку організовує EUA. 

Через епідемію коронавірусу Генеральна Асамблея відбулася дистанційно, а конференція була перетворена 

на цикл вебінарів. 

Гданська Політехніка проведе ці зустрічі в 2021 році.  





Проект EUA Public Funding Observatory – спрямований на оцінку впливу епідемії на фінанси університетів. У червні 2020 року KRASP надала детальну 

інформацію про поточний стан і прогнозований розвиток у фінансуванні вищої освіти. 

(https://eua.eu/component/publications/publications.html?id=944:public-funding-observatory-2020-2021)



Співпраця з 
конференціями ректорів 

інших країн та іншими 
іноземними установами 



- «Академічний» Веймарський трикутник.

- Тристороння зустріч французької делегації Конференції ректорів, CPU, Німецької конференції 

ректорів, HRK і KRASP відбулася 15-16 січня 2020 року в Парижі. 

- Ми обговорювали, серед іншого:

- - мережі європейських університетів (European Universities) – висновки з першого конкурсу і 

майбутнє цієї ініціативи, 

- - нові ініціативи, пов’язані з формуванням Європейського дослідницького простору (ERA), 

- - зміни у функціонуванні EUA, 

- - відносини з іншими національними конференціями ректорів, 

- - посилення соціальної відповідальності університетів (Гамбургська декларація 2019 р.), 

- - еволюцію і роль національних контактних пунктів програми Horizon Europe.









Онлайн-зустріч, вівторок 26.05.2020, 13:00.

представників HRK, CPU і KRASP з Комісаркою з питань інновацій, досліджень, культури, освіти і молоді,

Марією Габріель,

Проф. Альт, від імені HRK, нагадав Комісарці Габріель про лист, надісланий Голові фон дер Лейєн з нагоди її вступу на

посаду. Це повідомлення було повторене у листі, надісланому пані Голові від імені Alliance of German Science

Organisations, з копією Комісарці Габріель, з посилом, що міцна багаторічна фінансова база, включаючи потужний

бюджет для програм «Horizon Europe» і «Erasmus +», буде дуже важливим кроком до пожвавлення Європи під час і після

коронавірусної кризи, і це, як і решта окреслених питань, є також спільною позицією HRK, CP і KRASP, і що також слід

розглянути можливість взаємодії з іншими бюджетами, зокрема фондами гуртування або фондом InvestEU.

Проф. Альт повідомив пані Комісарку, що наші три конференції співпрацюють вже протягом 20 років, регулярно

займаючись європейськими проблемами, пов'язаними з вищою освітою, дослідженнями й інноваціями.

Наші конференції створили численні спільні позиції та дослідження щодо, наприклад, необхідності фінансування

розподіленої досконалості (distributed excellence) слідом за трьома «ініціативами досконалості» і необхідності зміцнення

територіальних зв’язків між регіональними екосистемами.

Нарешті, проф. Альт додав, що німецька HRK створила статтю про ERA, в якій наголошується на необхідності 

визначення цінностей, що лежать в основі Європейського дослідницького простору. 

Крім того, було підкреслено, що всі три конференції дотримуються думки, що університети знаходяться в центрі 

«трикутника знань» або «прямокутника знань», якщо до «трикутника» додати ще область культури, яку ми вважаємо 

надзвичайно важливою для Європи.

Комісар Габріель висловила своє задоволення поданими пропозиціями, поділяючи представлені позиції, зокрема питання 

розподіленої досконалості і цінностей ERA.



Тоді проф. Лабу, від імені CPU, висловив стурбованість CPU тим, що наявних бар'єрів на національному, включаючи 

регіональний та європейський рівні, для повноцінно функціонуючої ERA не можна подолати лише політикою 

досліджень та інновацій. Ними потрібно зайнятися в рамках більш широкого набору горизонтальних і галузевих 

політик. 

Він наголосив, що для забезпечення додаткової підтримки 14 галузевим ланцюгам цінностей, окресленим комісаром 

Бретоном, національні плани відновлення економіки, включені в європейський план відновлення, повинні бути 

орієнтованими на університети. як рушії інновацій, встановлених у їх територіальних екосистемах, у тому числі на 

підприємства, інституції громадян і децидентів.

Проф. Лабу нагадав, що CPU, HRK і KRASP давно розробили спільне бачення територіальних екосистем як 

найкращої основи для мобілізації соціально-економічних суб'єктів на службу досліджень, інновацій і навчання. Це 

бачення було розроблено в документі, що має печатку трьох конференцій: «Територіальні зв’язки». Звідси той факт, що 

три конференції також виступають за збільшення бюджету територіальних екосистем у третьому стовпі «Horizon 

Europe», зокрема, з метою посилення безперервності досліджень та інновацій (включаючи навчання впродовж усього 

життя). HRK, CPU KRASP також наголошують на тому, що культура і креативність є невід'ємною частиною 

академічної діяльності, 

передбачаючи запуск KIC креативного сектора і культури, попередньо запланований на 2023 рік. Це дозволило б 

підтримати сектор, який зазнав серйозних наслідків кризи.

Комісарка Габріель подякувала за наголос на важливості екосистем, також у контексті розвитку інновацій і співпраці

всіх партнерів екосистеми: науки, економіки і місцевого самоврядування, розвиток інновацій, також у контексті

регіональних екосистем, є одним із пріоритетів.



Проф. Банись, від імені KRASP, висловив підтримку нашої конференції попереднім коментарям, представленим проф. Альтом і проф. Лабу. Далі

він підкреслив, зокрема, важливість ініціативи мережі європейських університетів і порушив деякі питання, пов'язані з нею.

Зокрема, проф. Банись нагадав, що KRASP рішуче підтримує ідею відповідного розподілу і географічного балансу учасників мережі європейських

університетів, яку неодмінно слід зберегти у конкурсах, що стосуються мереж європейських університетів. KRASP виступає за оголошення

подальших конкурсів такого типу і хотів би бачити ще більший вплив мереж, які вже діють, на університети, які ще не входять до таких мереж.

Різні питання, пов'язані з цією ініціативою, які зараз обговорюються, слід розглядати з точки зору її основних вихідних цілей. Ідея президента Ф.

Макрона, яку підтримує KRASP, полягала в першу чергу в підтримці боротьби за обізнаність громадян ЄС з метою забезпечення згуртованості ЄС

шляхом зближення людей з його країн за допомогою освіти і мобільності студентів. Але, звичайно, важливо також, щоб ми розвивали досконалу

науку в рамках мережі європейських університетів. Іноді буває важко поєднати реалізацію обох цих цілей в одній ініціативі, оскільки досконалість

передбачає елітарність, а згуртованість в освіті та соціальна згуртованість передбачають універсальність, але ми повинні прагнути поєднувати

досконалість у навчанні з досконалістю у наукових дослідженнях, а отже, також поєднувати фінансування мережі з фондів Erasmus + і Horizon

Europe. У контексті майбутнього ЄС має бути фінансування європейських університетів, орієнтованих на наукові дослідження й освітню і

соціальну згуртованість.

Згуртованість є одним із елементів впливу університетів загалом, а мережі європейських університетів зокрема, на суспільства. Тут свідомо

використовується термін вплив (outreach) , а не impact, який останнім часом став модним у різних дослідженнях, включаючи Європейську комісію,

що припускає якусь можливу його міру. Однак важко виміряти або навіть оцінити такий тип впливу університетів на суспільства, але, зазначив

проф. Банись, одне можна сказати точно, вплив мережі європейських університетських на суспільства очевидний, як і той факт, що люди бояться

того, чого не знають, а мережі європейських університетів дозволяють людям пізнавати одне одного і вчитися у інших.

Комісарка Габріель висловила задоволення внесеними пропозиціями і наголосом на необхідності географічного поділу мережі європейських

університетів, а також важливості зміцнення європейської згуртованості через мережі європейських університетів.

Згодом пані Комісарка М. Габріель подякувала за зустріч і передачу важливих ініціатив і думок, які вона дуже цінує, і повідомила про спеціальну

групу експертів, яку вона щойно створила для моніторингу розвитку ініціативи мережі європейських університетів і підготовки відповідних

рекомендацій, і яку вона вважає надзвичайно цінною; також вона намагатиметься отримати часткове фінансування мережі з програми Horizon

Europe. Для Комісарки М. Габріель, як вона зазначила, надзвичайно важливим є питання інклюзії та комплементарності, рівномірного розвитку

вищої освіти і науки в Європі, і водночас питання дослідницької досконалості університетів, яку вона рішуче налаштована посилювати.



Чергова онлайн-зустріч HRK, CPU, KRASP – 10 червня 2020 р. 

- крім того, узгоджено начерк загальної позиції з питання 

про роль науки в період пандемії. 



Важливі спільні 
позиції щодо ролі 

університетів у 
Європейському Союзі













https://www.bmbf.de/files/10_2_2_Bonn

_Declaration_en_final.pdf





















Дякую за увагу !


