Stalo se...
KONFERENCE EVROPSKÉ UNIVERZITNÍ ASOCIACE

Rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr
Fiala, Ph.D. zdůraznil, že podpora regionálního rozvoje
a inovací ze strany brněnských vysokých škol již přináší některé konkrétní výsledky, jakým jsou například
Jihomoravské inovační centrum či Jihomoravské centrum mezinárodní mobility. „Rozvoj Jihomoravského
kraje je těsně spjat s rozvojem brněnských univerzit;
jejich společná práce reprezentuje úspěšný model úzké
spolupráce mezi veřejnou správou na všech úrovních,
veřejnými univerzitami a soukromým sektorem,“
uvedl rektor P. Fiala.

Evropská univerzitní asociace (EUA) vznikla roku
2001 sloučením Konfederace Konferencí rektorů ze zemí
Evropské unie a Asociace evropských univerzit (CRE).
Dnes sdružuje více než sedm set padesát členů ze čtyřiceti
pěti zemí. Cílem asociace je reprezentovat a chránit zájmy
evropských vysokých škol, participovat na utváření evropské
univerzitní politiky a podporovat evropskou vědu a výzkum
(více informací na http://www.eua.eu).
Téměř 300 představitelů evropských vysokých škol
ze 33 zemí se koncem října 2006 účastnilo třídenního
jednání konference Evropské univerzitní asociace
v Brně, která se zaměřila na problematiku úlohy vysokých škol v regionálním rozvoji. Z jednání vyplynulo,
že univerzity musejí rozšířit vzájemnou komunikaci
a spolupráci s dalšími činiteli regionálního rozvoje
– vládami, výzkumnými centry a průmyslovou sférou.
Konference EUA se konají zpravidla dvakrát ročně,
na území České republiky se tak stalo vůbec poprvé.
Organizace se ujalo šest brněnských vysokých škol
v čele s Masarykovou univerzitou.

Univerzity se musí chopit příležitostí, které se jim
v souvislosti s jejich rostoucí úlohou v regionálním rozvoji a podpoře inovací nabízejí. Mezi klíčové faktory
pro účinnější zapojování evropských vysokých škol
do rozvoje regionů patří také využívání prostředků
ze Strukturálních fondů Evropské unie, budování
vzájemné důvěry mezi jednotlivými partnery, podpora
vědecké a společenské dimenze regionálního rozvoje,
vyjasnění silných i slabých stránek jednotlivých regionů či propracovanější systém kariérního poradenství
pro studenty.

Ve vystoupení účastníků opakovaně zaznělo, že
v prostředí informační společnosti a globalizující se
ekonomiky zůstává produkce vědění a inovací vázána
na fyzická místa v konkrétních regionech. „Regionální dimenze je přítomna ve všech aspektech poslání
univerzit v oblasti vzdělávání a výchovy, výzkumu
a inovací,“ řekl ve svém projevu Georg Winckler, prezident EUA.

„Diskuse delegátů v jednotlivých pracovních
skupinách jasně ukázaly rostoucí význam lokální
a regionální dimenze aktivit evropských univerzit.
Výzvou do budoucna pro evropské univerzity je maximalizovat koordinaci mezi regionálními, národními
a evropskými politickými iniciativami,“ shrnul jednání
konference prezident EUA prof. Georg Winckler.
Tereza Fojtová
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