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V minulém čísle AULY jsme vás informovali o kon-
ferenci Evropské univerzitní asociace (EUA), která se 
konala v říjnu 2006 v Brně.

Dalším významným setkáním akademických funk-
cionářů byla 4. Konvence evropských vysokoškolských 
institucí, pořádaná EUA, která se konala v Lisabonu 
ve dnech 29.–31. 3. 2007. Jejím motem bylo „Europe‘s 
universities beyond 2010 – diversity with a common 
purpose“.

Setkání v Lisabonu bylo pro představitele evrop-
ských univerzit a jejich partnery příležitostí posoudit 
pokrok, který nastal v terciárním vzdělávání od jejich 
posledního setkání před dvěma lety v Glasgow a pre-
zentovat svou vizi i do budoucna po roce 2010.

Jednání se orientovala především na tyto otázky:

 jak zabezpečit globální soutěživost mezi vyso-
koškolskými institucemi při zachování závazků 
umožnit rovný přístup k terciárnímu vzdělávání 
a sociální soudržnost;

 jak vyvážit na jedné straně rostoucí význam diver-
zifikace, důraz na excelenci a zvyšující se konku-
renci a na druhé straně posilování spolupráce mezi 
institucemi při zachování kvality;

 jak zajistit udržitelnější financování vysokých škol 
cestou hledání diverzifikovanějších finančních 
zdrojů, především kombinací veřejných a soukro-
mých finančních prostředků a vytvářením takových 

ekonomických modelů chodu vysokoškolských 
institucí, které vycházejí ze skutečných nákladů;

 jak přizpůsobit řídicí struktury, zdokonalit kom-
petence vedení a managementu institucí vzhledem 
ke zvýšení efektivity, ale též kreativity a inovační 
kapacity vysokého školství.

Pracovní skupiny projednávaly při zasedáních 
tato témata:

1. Implementace boloňského procesu a vytváření 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělává-
ní.

2. Politika pro podporu výzkumu a inovací.

3. Odpovědnost univerzit v globálním prostředí.

4. Zvyšování kvality a kreativity.

5. Evropské univerzity a jejich financování: diverzi-
fikace, transparentnost a efektivita řízení.

Jednání lisabonského shromáždění vyústilo 
v deklaraci určenou členům Evropské univerzitní 
asociace, vládám a dalším zainteresovaným institucím 
a skupinám, kterou prezident EUA profesor Georg 
Winckler přednese na setkání ministrů odpovědných 
za vysoké školství v Londýně v květnu tohoto roku.

Na závěr zasedání bylo sděleno, že příští Konvence 
se bude konat na jaře 2009 v Praze.


