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ОБОБЩЕНИЕ 

Ако държавите-членки на ЕС желаят да останат продуктивни и конкурентоспособни, 
приспособяването към промените е по-важно от всякога. В конюнктура, в която 
знанието и иновациите са най-ценните активи на ЕС, особено със засилването на 
глобалната конкуренция във всички сектори, държавите-членки трябва да станат 
проактивни и да бъдат способни да изпреварват събитията, за да бъдат по-подготвени 
за бъдещите предизвикателства. Тази необходимост от по-голяма гъвкавост и 
приспособимост се засилва от икономическия спад. Предвид допълващите се роли на 
университетите и бизнеса и тяхното значение за икономическото възстановяване на 
Европа – и за да се гарантира ефективното съчетаване на уменията на хората, които 
навлизат на пазара на труда, и на потребностите на работодателите, е от съществено 
значение тези два свята да работят заедно. 

Диалогът между университетите и бизнеса, започнат от Европейската комисия, даде на 
участниците в сътрудничеството между университетите и бизнеса в Европа добре 
дошла възможност за създаване на контакти и обмен на добри практики. 
Разнообразието от висши учебни заведения, предприятия и евентуални видове 
сътрудничество налага използването на гъвкав и реагиращ подход, така че да се 
отговори на потребностите, приоритетите и изискванията на институциите в Европа. 

Значението на сътрудничеството между университетите и бизнеса в Европа е ясно 
подчертано в Съобщението на Комисията от 2006 г., озаглавено „Постигане на 
резултати по програмата за модернизация на университетите: образование, 
научноизследователска дейност, иновации“. Този текст беше в отговор на искането на 
Европейския съвет от октомври 2005 г. да се очертаят области за действие във 
висшето образование, които да могат да се използват за постигане на напредък по 
програмата за растеж и работни места. 

Съобщението представи актуални данни за състоянието на модернизацията на 
европейските университети. По отношение на сътрудничеството между университетите 
и бизнеса Комисията обеща да открие форум за сътрудничество между университетите 
и бизнеса и да публикува съобщение по темата през 2009 г. 

Комисията организира първата среща на форума през февруари 2008 г., а втората – 
една година по-късно. Участниците приветстваха тези възможности за създаване на 
контакти и обмен на нови примери на добри практики. В заключенията от втората 
среща на форума беше подчертано колко е важно да се подобри достъпа до добри 
практики и да се разберат основните фактори за успех. Някои участници обаче 
поставиха под съмнение бъдещето на форума и неговата устойчивост ако той остане 
ограничен в ролята на платформа за създаване на контакти и разпространение на 
добри практики.  

Обещаното от Комисията съобщение беше публикувано през април 2009 г. То 
представи консенсусно становище за постигнатите резултати от сътрудничеството 
между университетите и бизнеса и за следващите стъпки към ефективния диалог на 
европейско равнище. 

Макар че участниците в срещите на форума изказаха като цяло положителни отзиви, 
въздействието на диалога е ограничено от факта че избраните за преглед примери не 
бяха напълно представителни за широкия обхват на сътрудничеството между 
университетите и бизнеса – а също и от ограничения достъп до добри практики с 
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изключение на участващите във форума. Освен това няма налични данни за ефектите 
от диалога, по-специално върху университетите и предприятията, които все още не 
участват активно в сътрудничеството между университетите и бизнеса. 

Следователно, за да се развие допълнително съществуващото сътрудничество, 
диалогът между университетите и бизнеса следва да се съсредоточи върху това да се 
гарантира, че се избират и използват представителни примери за добри практики, за 
да се помогне на университетите и предприятията, които проявяват интерес към 
започването на сътрудничество. 

За да се осигури последователност и избягване на дублирането на действия, както и 
видимост на програмите на ЕО, които подпомагат сътрудничеството между 
университетите и бизнеса, свързаните с университетите и бизнеса дейности в 
Европейската комисия следва да се координират от работна група, обединяваща 
всички участващи ГД. Синергиите трябва да се развиват също и извън рамките на 
Европа, по-специално въз основа на опита на ЕК със страните, участващи в програма 
"Tempus", и в рамките на сътрудничеството между ЕС и САЩ в областта на 
образованието и обучението. Тази работна група ще засили видимостта на диалога 
между университетите и бизнеса на политическо равнище и ще допринесе за 
подчертаване на приноса на този диалог за целите от Лисабон. 

Затова се препоръчва засилена комуникация относно сътрудничеството на европейско, 
национално и местно равнище, включително организирането на тематични събития и 
използването на онлайн платформи с цел по-широко разпространение. Регионалното 
измерение на диалога означава включване на съответните регионални и местни 
органи, но също и на други посреднически организации като търговско-промишлените 
палати и социалните партньори (включително представители на представителните 
организации на служителите, бизнеса и МСП), както и браншовите организации. По-
специално търговско-промишлените палати са в идеалното положение да свързват 
университетите и предприятията, тъй като основната им дейност е да подпомагат МСП 
и да насърчават образованието и обучението като средство за развитие на 
предприятията. Такива посредници са необходими, за да превърнат сътрудничеството 
между университетите и бизнеса в реалност на практика.   
 


