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SANTRAUKA 

Jei ES valstybės narės nori likti produktyvios ir konkurencingos, itin svarbu, kad jos 
prisitaikytų prie pokyčių. Atsižvelgiant į tai, kad žinios ir naujovės yra labiausiai vertinami 
dalykai ES, ypač dabar, kai visuose sektoriuose didėja pasaulinė konkurencija, valstybės 
narės turi tapti aktyvios ir sugebėti numatyti pokyčius, kad būtų geriau pasirengusios 
būsimiems iššūkiams. Lankstumo ir prisitaikymo poreikis didėja dėl ekonomikos 
nuosmukio. Atsižvelgiant į tai, kad universitetai ir įmonės vieni kitus papildo padėdami 
atgaivinti Europos ekonomiką, ir siekiant užtikrinti veiksmingą į darbo rinką įsijungiančių 
žmonių įgūdžių ir darbdavių poreikių suderinimą, būtina užtikrinti, kas šie du pasauliai 
veiktų išvien. 

Europos Komisijos pradėtas universitetų ir įmonių dialogas suteikė universitetų ir įmonių 
bendradarbiavimo Europoje dalyviams lauktą galimybę jungtis į tinklus ir dalytis gerąja 
patirtimi. Aukštojo mokslo institucijų, įmonių ir galimų bendradarbiavimo būdų esama 
įvairių, todėl reikia taikyti lankstų metodą, kad atsižvelgiant į įvairovę būtų patenkinti 
institucijų Europoje poreikiai, paisoma jų prioritetų ir reikalavimų. 

Universitetų ir įmonių bendradarbiavimo Europoje svarba buvo aiškiai pabrėžta 2006 m. 
Komisijos komunikate „Universitetų modernizavimo plano įgyvendinimo rezultatai: 
švietimas, moksliniai tyrimai ir naujovės“. Šiuo tekstu buvo atsakyta į 2005 m. spalio mėn. 
pateiktą Europos Vadovų Tarybos prašymą nustatyti aukštojo mokslo veiksmų sritis, 
kuriose būtų galima skatinti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plano įgyvendinimą. 

Komunikate buvo aprašyta esama Europos universitetų modernizavimo padėtis. Dėl 
universitetų ir įmonių bendradarbiavimo Komisija žadėjo pradėti rengti universitetų ir 
įmonių bendradarbiavimo forumą ir 2009 m. šia tema paskelbti komunikatą. 

2008 m. vasario mėn. Komisija surengė pirmą forumą, o po metų antrą. Dalyviai palankiai 
vertino šias galimybes prisijungti ir dalytis naujais gerosios patirties pavyzdžiais. Antrojo 
forumo išvadose pabrėžta, kad svarbu tobulinti galimybes gauti gerosios patirties ir suprasti 
pagrindinius sėkmės veiksnius. Tačiau kai kurie dalyviai abejojo forumo ateitimi ir tvarumu, 
jei ir toliau bus apsiribota tik tinklų kūrimo ir dalijimosi gerąja patirtimi platforma. 

Komisijos žadėtas komunikatas paskelbtas 2009 m. balandžio mėn. Jame pateiktas 
susitarimu pagrįstas požiūris į universitetų ir įmonių bendradarbiavimo laimėjimus ir į 
tolesnę veiksmingo dialogo Europos lygmeniu plėtotę. 

Nors apskritai forumų dalyvių atsiliepimai buvo teigiami, dialogo poveikis yra ribotas, nes 
pavyzdžiai, kurie buvo atrinkti vertinti, neatspindėjo viso plataus universitetų ir įmonių 
bendradarbiavimo, o tiems, kurie forume nedalyvavo, galimybių pasinaudoti gerąja 
patirtimi buvo nedaug. Be to, nėra jokių duomenų apie dialogo poveikį, ypač apie tai, kiek 
jis buvo veiksmingas tiems universitetams ir įmonėms, kurie dar nėra aktyvūs universitetų 
ir įmonių bendradarbiavimo dalyviai. 

Todėl norint toliau plėsti esamą bendradarbiavimą, reikėtų užtikrinti, kad, tęsiant 
universitetų ir įmonių dialogą, būtų atrinkti tipiniai gerosios patirties pavyzdžiai, padedantys 
tiems universitetams ir įmonėms, kurie nori pradėti bendradarbiauti. 

Siekiant užtikrinti veiksmų nuoseklumą ir nesikartojimą bei EB programų, kuriomis 
remiamas universitetų ir įmonių bendradarbiavimas, matomumą, reikalinga darbo grupė, 
kuri vykdytų su universitetų ir įmonių bendradarbiavimu susijusią Europos Komisijos veiklą 
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ir telktų visus susijusius generalinius direktoratus. Taip pat turėtų būti plėtojama tarpusavio 
sąveika už Europos ribų, ypač remiantis EK bendradarbiavimo su programoje „Tempus“ 
dalyvavusiomis šalimis patirtimi ir atsižvelgiant į ES ir JAV bendradarbiavimą švietimo ir 
mokymo srityse. Ši darbo grupė stiprintų universitetų ir įmonių dialogo matomumą politiniu 
lygmeniu ir padėtų pabrėžti jo indėlį įgyvendinant Lisabonos sutarties tikslus. 

Todėl rekomenduojama, kad būtų geriau informuojama apie bendradarbiavimą Europos, 
nacionaliniu ir vietos lygmenimis, taip pat organizuojami teminiai renginiai ir naudojamasi 
interneto platformomis siekiant plačiau skleisti informaciją. Regioninis dialogo aspektas 
siejamas su atitinkamomis regionų ir vietos valdžios institucijomis ir su kitais tarpininkais, 
pavyzdžiui, prekybos ir pramonės rūmais, taip pat su socialiniais partneriais (tarp jų 
darbdavių atstovai, verslo ir MVĮ didžiosios organizacijos) ir sektorių organizacijomis. Visų 
pirma prekybos ir pramonės rūmai turi visas galimybes užmegzti universitetų ir įmonių ryšį, 
nes jų pagrindinė veikla – pagalbos VMĮ teikimas ir švietimo bei mokymo, kaip įmonių 
plėtros būdų, skatinimas. Tokie tarpininkai reikalingi tam, kad universitetų ir įmonių 
bendradarbiavimą būtų galima paversti šios srities tikrove. 

 


