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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Termelékenységük és versenyképességük megőrzése érdekében az uniós tagállamok 
számára minden eddiginél fontosabb, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a 
változásokhoz. Mivel a tudás és az innováció az EU legfontosabb értékei közé tartoznak – 
és ez most, amikor a globális verseny intenzitása minden ágazatban nő, még fokozottabban 
érvényes –, a tagállamoknak kezdeményezőnek kell lenniük, és képesnek arra, hogy előre 
lássák a folyamatokat, és így jobban felkészüljenek a jövő kihívásaira. A gazdasági 
visszaesés tovább fokozza a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség iránti igényt. Mivel 
az egyetemek és a vállalkozások egymás kiegészítői, amelyek kulcsfontosságú szerepet 
játszanak az európai gazdaság fellendítésében, elengedhetetlen e két világ 
együttműködésének biztosítása, ami ugyanakkor elősegíti a munkaerőpiacra belépő 
munkavállalók készségeinek és a munkaadók igényeinek minél jobb összehangolását is. 

Az egyetemek és a vállalkozások között az Európai Bizottság által kezdeményezett 
párbeszéd lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy hálózatba szerveződjenek és 
megosszák egymással a helyes gyakorlatokat. A felsőoktatási intézményeknek, a 
vállalkozásoknak és az együttműködés potenciális formáinak a sokszínűsége rugalmasságot 
és gyors reagálási képességet igényel az intézmények szükségleteinek, prioritásainak és 
igényeinek teljesítése érdekében Európában. 

Az európai egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta 
„Az egyetemek korszerűsítési programjának megvalósítása: oktatás, kutatás és innováció” 
című 2006-os bizottsági közlemény. Ez a szöveg az Európai Tanács 2005. októberi 
felkérésére válaszként született meg, hogy meghatározza azokat a felsőoktatáshoz tartozó 
cselekvési területeket, amelyeknek szerepük lehet a növekedési és foglalkoztatási 
menetrend előmozdításában. 

A közlemény az európai egyetemek korszerűsítésének naprakész állapotáról nyújt képet. Az 
egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködéssel kapcsolatban a Bizottság azt 
ígérte, hogy elindítja az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés fórumát, és 
2009-ben közleményt ad ki erről a témáról. 

A Bizottság az első fórumot 2008 februárjában, a másodikat pedig egy évvel később 
szervezte meg. A résztvevők kedvezően fogadták ezeket a hálózatépítésre és a helyes 
gyakorlatok új példáinak megosztására lehetőséget nyújtó alkalmakat. A második fórum 
következtetései kiemelték annak fontosságát, hogy könnyebben elérhetővé kell tenni a 
helyes gyakorlatokat és meg kell ismerni a sikertényezőket. Néhány résztvevő azonban 
megkérdőjelezte a fórum jövőjét és fenntarthatóságát, amennyiben az csak a 
hálózatépítésre és a helyes gyakorlatok terjesztésére korlátozódik. 

A Bizottság ígért közleménye 2009 áprilisában jelent meg. Konszenzuson alapuló 
áttekintést nyújtott az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés eredményeiről 
és a hatékony párbeszéd előmozdításához szükséges további lépésekről. 
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Annak ellenére, hogy pozitív visszajelzések érkeztek a fórumok résztvevőitől, a párbeszéd 
hatása korlátozott maradt, egyrészt azért, mert a megvizsgált példák nem voltak teljesen 
reprezentatívak az egyetemek és a vállalkozások együttműködésének széles spektrumát 
illetően, másrészt pedig azért, mert a fórum résztvevőin kívül kevesen fértek hozzá a 
helyes gyakorlatokhoz. Ezenkívül nem rendelkezünk adatokkal a párbeszéd által kifejtett 
hatásról, különösen azon egyetemek és vállalatok esetében, amelyek még nem vesznek 
aktívan részt az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködésben. 

Ezért a meglévő együttműködés továbbfejlesztésének érdekében az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszéd során fokozottan figyelni kell arra, hogy a helyes 
gyakorlatok példái reprezentatívak legyenek, és azokat arra használják fel, hogy segítséget 
nyújtsanak azoknak az egyetemeknek és vállalatoknak, amelyek érdekeltek az 
együttműködés elindításában. 

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedések következetesek legyenek és ne 
ismételjék egymást, továbbá hogy az egyetemek és a vállalkozások együttműködését 
segítő közösségi programok láthatók legyenek, egy munkacsoportnak kell összehangolnia 
az Európai Bizottságnak a felsőoktatás és a vállalkozások közötti együttműködéssel 
kapcsolatos tevékenységét, összefogva az összes érintett főigazgatóságot. Szinergiákat kell 
kialakítani Európán kívül is, elsősorban az EK Tempus-országokkal szerzett tapasztalatára, 
valamint az EU és az USA között az oktatás és képzés terén megvalósuló együttműködésre 
támaszkodva. Ennek a munkacsoportnak az is a feladata lesz, hogy politikai szinten növelje 
az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd láthatóságát, és hozzájáruljon annak 
hangsúlyozásához, hogy e párbeszéd mennyire fontos a lisszaboni célok elérése 
szempontjából. 

A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében javasolt tehát az együttműködésről szóló 
európai, nemzeti és helyi szintű kommunikáció megerősítése, ideértve a tematikus 
események megszervezését és az online platformok alkalmazását. A párbeszéd regionális 
dimenziója azt jelenti, hogy az illetékes regionális és helyi hatóságokat is be kell vonni, 
továbbá olyan közvetítőket is, mint a kereskedelmi és iparkamarák, a szociális partnerek 
(beleértve a munkavállalók, a vállalkozások és KKV-k ernyőszervezeteinek képviselőit) és 
az ágazati szervezetek. A kereskedelmi és iparkamarák különösen kedvező helyzetben 
vannak ahhoz, hogy összekötő kapocsként működjenek az egyetemek és a vállalatok 
között, mivel fő tevékenységként a KKV-k támogatását és a vállalkozások fejlődését 
szolgáló oktatás és képzés előmozdítását végzik. E közvetítőkre nagy szükség van az 
egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés tényleges megvalósításához. 
 


