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Περιεχόμενο: 
 
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα εταιρική σχέση 
για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων: το φόρουμ της ΕΕ για το διάλογο 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων» δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ του 
ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση 
εξετάζει τις παλαιότερες δραστηριότητες και προτείνει τα επόμενα βήματα στο 
πλαίσιο του διαλόγου πανεπιστημίων-επιχειρήσεων. 
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την ανάλυση της Deloitte σχετικά με τη 
συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων στην Ευρώπη και παρέχει συστάσεις 
για τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης του υφιστάμενου διαλόγου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Η προσαρμογή στις αλλαγές είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από ποτέ άλλοτε, εάν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επιθυμούν να παραμείνουν παραγωγικά και ανταγωνιστικά. Σε ένα 
πλαίσιο όπου η γνώση και η καινοτομία αποτελούν τα πολυτιμότερα στοιχεία της ΕΕ, ιδίως 
καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός καθίσταται εντονότερος σε όλους τους τομείς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να γίνουν προορατικά και να είναι σε θέση να προβλέπουν προκειμένου να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένα για τις μελλοντικές προκλήσεις. Αυτή η ανάγκη για περισσότερη 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα επιτείνεται από την οικονομική ύφεση. Δεδομένων των 
συμπληρωματικών ρόλων που διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, και της 
σχέσης τους με την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης – και με στόχο να εξασφαλιστεί το 
αποτελεσματικό συνταίριασμα των δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων ατόμων στην αγορά 
εργασίας με τις ανάγκες των εργοδοτών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνεργασία 
μεταξύ των δύο αυτών κόσμων. 

Ο διάλογος πανεπιστημίων-επιχειρήσεων που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στους 
φορείς που συμμετέχουν στη συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων στην Ευρώπη μια 
ευπρόσδεκτη ευκαιρία να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές. Η πολυμορφία 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των δυνητικών μορφών 
συνεργασίας απαιτεί μια ευέλικτη προσέγγιση η οποία θα καλύπτει και θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις των ιδρυμάτων στην Ευρώπη. 

Η σημασία της συνεργασίας πανεπιστημίων-επιχειρήσεων στην Ευρώπη τονίστηκε ρητά στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2006 με τίτλο «Επίτευξη της ατζέντας 
εκσυγχρονισμού για πανεπιστήμια: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία». Το έγγραφο αυτό 
συντάχθηκε ως απάντηση στο αίτημα που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο 
του 2005 να προσδιοριστούν τομείς δράσης στην ανώτερη εκπαίδευση οι οποίοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ατζέντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Η ανακοίνωση παρέσχε μια επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τον 
εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Όσον αφορά τη συνεργασία 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να δημιουργήσει ένα 
φόρουμ για τη συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων και να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση 
σχετικά με το θέμα αυτό το 2009. 

Η Επιτροπή διοργάνωσε το πρώτο φόρουμ τον Φεβρουάριο του 2008 και το δεύτερο φόρουμ 
μετά από ένα έτος. Οι συμμετέχοντες επικρότησαν τις ευκαιρίες αυτές για δικτύωση και 
ανταλλαγή νέων παραδειγμάτων ορθής πρακτικής. Στα συμπεράσματα του δεύτερου φόρουμ 
τονίστηκε η σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης σε ορθές πρακτικές και της κατανόησης 
των βασικών παραγόντων επιτυχίας. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες διατύπωσαν 
αμφιβολίες για το μέλλον του φόρουμ και τη βιωσιμότητά του εάν εξακολουθούσε να 
αποτελεί απλώς μια πλατφόρμα δικτύωσης και διάδοσης ορθών πρακτικών. 

Η ανακοίνωση που είχε υποσχεθεί η Επιτροπή δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Το 
έγγραφο παρουσίασε μια συναινετική άποψη σχετικά με τα επιτεύγματα της συνεργασίας 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων και τα επόμενα βήματα για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού 
διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παρόλο που οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στα φόρουμ ήταν σε γενικές 
γραμμές θετικά, ο αντίκτυπος του διαλόγου περιορίζεται από το γεγονός ότι τα παραδείγματα 
που επιλέχθηκαν προς εξέταση δεν ήταν πλήρως αντιπροσωπευτικά του ευρέος πεδίου της 
συνεργασίας πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, καθώς και από την περιορισμένη πρόσβαση των 
διαφόρων φορέων, πέραν όσων συμμετείχαν στο φόρουμ, σε ορθές πρακτικές. Επιπλέον, 
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δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου, ιδίως στα 
πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν ακόμη ενεργά στη συνεργασία 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων. 

Ως εκ τούτου, για να αναπτυχθεί περαιτέρω η υφιστάμενη συνεργασία, ο διάλογος 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων πρέπει να επικεντρωθεί και να εξασφαλίσει την επιλογή και τη 
χρήση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων ορθής πρακτικής προκειμένου να υποστηριχθούν 
και να βοηθηθούν τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 
συνεργασία. 

Με στόχο να διασφαλιστεί η συνέπεια και η αποφυγή της επανάληψης των ίδιων δράσεων, 
καθώς και η προβολή των κοινοτικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη συνεργασία 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πανεπιστήμια-
επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συντονίζονται από μια ομάδα δράσης η 
οποία να συνενώνει όλες τις εμπλεκόμενες γενικές διευθύνσεις. Πρέπει επίσης να 
αναπτυχθούν συνέργειες πέρα από την Ευρώπη, συγκεκριμένα βάσει της κοινοτικής 
εμπειρίας με τις χώρες του προγράμματος Tempus και στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ 
στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αυτή η ομάδα δράσης θα μπορούσε να 
ενισχύσει την προβολή του διαλόγου πανεπιστημίων-επιχειρήσεων σε πολιτικό επίπεδο και 
να βοηθήσει ώστε να δοθεί έμφαση στη συμβολή του συγκεκριμένου διαλόγου στην επίτευξη 
των στόχων της Λισαβόνας. 

Ως εκ τούτου, συνιστάται η ενίσχυση της επικοινωνιακής προβολής της συνεργασίας σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης θεματικών 
εκδηλώσεων και της χρήσης διαδικτυακών πλατφορμών για ευρύτερη διάδοση των 
πληροφοριών. Η περιφερειακή διάσταση του διαλόγου συνεπάγεται τη συμμετοχή των 
αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς επίσης και άλλων φορέων μεσολάβησης 
όπως τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και οι κοινωνικοί εταίροι 
(συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των εργαζομένων, επιχειρήσεων και κεντρικών 
οργανώσεων ΜΜΕ), καθώς και κλαδικών οργανώσεων. Ειδικότερα, τα εμπορικά και 
βιομηχανικά επιμελητήρια βρίσκονται στην πλέον πρόσφορη θέση όσον αφορά τη σύνδεση 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, καθώς οι κεντρικές δραστηριότητές τους συνίστανται στην 
υποστήριξη των ΜΜΕ και την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέσων 
ανάπτυξης επιχειρήσεων. Αυτοί οι φορείς μεσολάβησης είναι απαραίτητοι προκειμένου να 
καταστεί η συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων πραγματικότητα στον τομέα αυτόν. 
 
 


