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DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI
STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW DOTYCZĄCE NOWEGO PARTNERSTWA
NA RZECZ MODERNIZACJI UCZELNI: FORUM UE NA RZECZ DIALOGU
UCZELNI I PRZEDSIĘBIORSTW
Niniejsza ocena skutków będzie towarzyszyć komunikatowi Komisji w sprawie „Nowego
partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni: forum UE na rzecz dialogu uczelni i
przedsiębiorstw”. W swojej rezolucji w sprawie unowocześniania szkół wyższych, by
zwiększyć konkurencyjność Europy w światowej gospodarce opartej na wiedzy, Rada ds.
Edukacji zachęca Komisję do wspierania państw członkowskich w realizacji planu
modernizacji, w tym poprzez promowanie tworzenia partnerstw pomiędzy uczelniami a
przemysłem i sektorem prywatnym.
Od samego początku kształcenie i szkolenia zostały uznane za czynnik mający największe
znaczenie dla osiągnięcia ogólnych celów strategii lizbońskiej. Z punktu widzenia
zapewnienia trwałego wzrostu szczególne znaczenie ma „trójkąt wiedzy” będący główną siłą
napędową gospodarki opartej na wiedzy. W celu zapewnienia pełnej operacyjności tego
„trójkąta wiedzy” Europa musi zwiększyć swoje wysiłki1. W tym kontekście uczelnie pełnią
kluczową rolę. Należy rozwijać i wdrażać nowe formy współpracy pomiędzy uczelniami i
instytucjami badawczymi a światem przemysłu w celu uwzględnienia wzajemnej zależności
pomiędzy edukacją, badaniami naukowymi i innowacją.
Komunikat Komisji „Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania
naukowe i innowacje”2 podkreślił zasadniczą rolę uczelni dla przyszłości Europy oraz
skutecznego przechodzenia do gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy. Ten
ważny sektor wymaga jednak dogłębnej restrukturyzacji i modernizacji, jeśli Europa nie chce
przegrać w globalnej konkurencji w zakresie edukacji, badań naukowych i innowacji. Zaleca
się aktywność przedsiębiorstw w trzech dziedzinach:
– zarządzanie: modele zarządzania przedsiębiorstwami mogłyby zostać przeniesione do
świata akademickiego;
– finansowanie: przedsiębiorstwa odgrywają potencjalną rolę w finansowaniu działalności
uczelni zarówno w dziedzinie edukacji, jak i badań naukowych; oraz
– programy nauczania: studenci powinni otrzymać edukację pozwalającą im odnaleźć się w
przyszłym świecie pracy. Rola przedsiębiorstw może polegać na zdefiniowaniu wymogów
oraz oferowaniu stażów ułatwiających studentom przejście od studiów do życia
zawodowego. Należy także motywować przedsiębiorstwa do umożliwiania pracownikom
dalszego kształcenia i doskonalenia umiejętności przez cały okres życia zawodowego.
Odnowiona strategia lizbońska podkreśla doniosłość podejścia opartego na partnerstwie:
odpowiedzialność za realizację agendy lizbońskiej muszą wziąć na siebie wszystkie
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COM(2008) 865 wersja ostateczna “Aktualizacja strategicznych ram współpracy europejskiej w
dziedzinie kształcenia i szkolenia”.
COM 2006 (208) wersja ostateczna, „Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja,
badania naukowe i innowacje”.
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zainteresowane strony na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wszystkie
te podmioty powinny przyczyniać się do budowania przyszłości Europy. Mobilizacja i
wspólny wysiłek są podstawowymi elementami partnerstwa. Kluczowymi podmiotami w
takich partnerstwach są uczelnie, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa.
W lutym 2008 r. Komisja zorganizowała pierwsze Forum Uczelni i Przedsiębiorstw, a w
drugiej połowie roku trzy kolejne seminaria tematyczne. Wydarzenia te pokazały, jaką
wartość przypisują dialogowi zainteresowane strony. Przedmiotem dyskusji nie było
zagadnienie „CZY należy podjąć współpracę”, lecz „JAK należy współpracę zorganizować”,
aby korzyści z niej odnosiły wszystkie zainteresowane strony. Reprezentanci środowiska
biznesu, jak i uczelni wyrazili zadowolenie z możliwości prowadzenia dialogu w tym zakresie
i rozwijania już zdobytego doświadczenia. Znaczne poparcie zyskało Forum Uczelni i
Przedsiębiorstw, które ma działać na poziomie europejskim jako forum dialogu i wspierania
partnerstw oraz w zakresie gromadzenia, dzielenia się, wymiany i rozpowszechniania dobrych
praktyk na temat dobrych praktycznych wzorców współpracy przedsiębiorstw i uczelni,
przynoszącej obopólne korzyści. Niniejszy komunikat zawiera propozycje dotyczące
sformalizowania Forum Uczelni i Przedsiębiorstw oraz jego struktury na nadchodzące lata;
zawiera też wnioski dotyczące działań, wynikające z dotychczas prowadzonego dialogu, oraz
wskazuje zagadnienia, którymi należy zająć się w kolejnej fazie prac.
Forum Uczelni i Przedsiębiorstw powinno obejmować szereg zagadnień spośród obszarów
określonych w komunikacie z 2006 r., a mianowicie:
– wspieranie rozwoju programów nauczania w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia
absolwentów;
– pomoc w określeniu umiejętności, których oczekuje się od absolwentów w momencie
rozpoczęcia życia zawodowego;
– rozbudzanie ducha przedsiębiorczości wśród absolwentów, nauczycieli akademickich i
naukowców;
– wsparcie rozwoju odpowiednich struktur zarządzających na uczelniach;
– wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego w dziedzinie uczenia się przez całe życie,
mianowicie współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami w zakresie określania i
zapewniania programów szkolenia i zmiany kwalifikacji;
– wsparcie interdyscyplinarności i transdyscyplinarności w programach badawczych i
programach kształcenia;
– wsparcie wymiany, dzielenia się i tworzenia wiedzy poprzez zwiększoną mobilność
pomiędzy uczelniami, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami (dotyczącą
studentów, naukowców, nauczycieli akademickich, innych pracowników instytucji
szkolnictwa wyższego, pracowników przedsiębiorstw).
Niniejsza ocena skutków dotyczy potencjalnego wpływu związanego z dwoma głównymi
celami ogólnego planu: problemem związanym ze zbyt dużą liczbą absolwentów nie
posiadających koniecznej kombinacji wiedzy i umiejętności z punktu widzenia rynku pracy
oraz problemem niewystarczających zasobów innowacyjnych Europy.
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Na poziomie UE istnieją cztery główne warianty działania: brak podjęcia dodatkowych
działań (scenariusz bazowy); działania specjalne z wykorzystaniem istniejących
instrumentów; skoncentrowane działanie na poziomie UE, obejmujące wydanie dokumentu
programowego na poziomie UE i ustanowienie na poziomie europejskim platformy na rzecz
ustrukturyzowanego dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami; skoncentrowane działanie
polityczne skierowane do państw członkowskich.
Żaden z wariantów nie wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Warianty nie mają też
wpływu na budżet. Wszystkie zaproponowane działania zostałyby przeprowadzone w ramach
istniejących zasobów finansowych.
Z obserwacji wynika, że skuteczna współpraca uczelni z przedsiębiorstwami ma pozytywny
wpływ gospodarczy i społeczny. Trudno jest jednak ocenić, w jakim zakresie proponowane
warianty będą miały bezpośredni wpływ gospodarczy i społeczny w państwach
członkowskich. Nie jest możliwe określenie nas poziomie europejskim, czy i jakie środki
powinny zostać podjęte przez państwa członkowskie. Unia Europejska może jedynie
proponować państwom członkowskim działania wspierające. Może ona sygnalizować
konieczność działania, określać główne problemy, proponować rozwiązania i informować o
nich, zapewniać platformę do dyskusji i wymiany pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz
udostępniać dobre praktyczne wzorce pochodzące z różnych źródeł. Na poziomie europejskim
możemy ulepszyć synergię pomiędzy istniejącymi inicjatywami i programami.
Wariant 3, a mianowicie skoncentrowane działanie na poziomie UE, obejmujące wydanie
dokumentu programowego na poziomie UE i ustanowienie na poziomie europejskim
platformy na rzecz ustrukturyzowanego dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, został
uznany za działanie przynoszące największe korzyści.
Monitorowanie i ocena odbywałyby się w ramach uaktualnionych ram strategicznych dla
współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia. Jednocześnie przeprowadzane
byłyby konkretne badania w celu oceny postępów w tej dziedzinie.
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