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universitātēm un uzņēmējdarbības jomu. 
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KOPSAVILKUMS 

Pielāgošanās pārmaiņām ir nozīmīgāka nekā jebkad agrāk, ja ES dalībvalstis vēlas saglabāt 
produktivitāti un konkurētspēju. Apstākļos, kad zināšanas un jauninājumi ir ES vērtīgākais 
īpašums, īpaši, globālajai konkurencei kļūstot intensīvākai visās nozarēs, dalībvalstīm 
jākļūst proaktīvām un paredzēt spējīgām, lai tās būtu labāk sagatavotas turpmākajiem 
uzdevumiem. Vajadzību pēc lielāka elastīguma un pielāgošanās spējas pastiprina 
ekonomiskā lejupslīde. Ņemot vērā universitāšu un uzņēmējdarbības jomas savstarpēji 
papildinošās lomas un to saistību ar Eiropas ekonomisko atgūšanos un, lai nodrošinātu 
efektīvu atbilstību starp darba tirgū ienākošo cilvēku prasmēm un darba devēju 
vajadzībām, ir būtiski pārliecināties, ka šīs abas sfēras darbojas kopā. 

Eiropas Komisijas rosinātais dialogs starp universitātēm un uzņēmējdarbības jomu šajā 
sadarbībā iesaistītajām pusēm ir sniedzis sen gaidītu izdevību veidot sadarbības tīklu un 
dalīties pozitīvajā pieredzē. Augstākās izglītības iestāžu, uzņēmējdarbības jomas un 
iespējamo sadarbības veidu daudzveidība prasa elastīgu un atsaucīgu pieeju, lai 
apmierinātu Eiropas iestāžu vajadzības, prioritātes un prasības. 

Universitāšu un uzņēmējdarbības jomas sadarbības nozīme Eiropā tika skaidri uzsvērta 
Komisijas 2006. gada paziņojumā „Īstenojot universitāšu modernizācijas programmu —
izglītība, pētniecība un jauninājumi”. Šis teksts bija atbilde uz Eiropas Padomes 2005. gada 
oktobrī pausto prasību noteikt darbības jomas augstākajā izglītībā, ko varētu izmantot 
Izaugsmes un darbavietu stratēģijas tālākvirzīšanai. 

Paziņojumā tika sniegta jaunākā informācija par stāvokli Eiropas universitāšu 
modernizācijā. Attiecībā uz sadarbību starp universitātēm un uzņēmējdarbības jomu 
Komisija apsolīja organizēt forumu par šādu sadarbību un 2009. gadā publicēt paziņojumu 
par šo tematu. 

Pirmo forumu Komisija organizēja 2008. gada februārī un otro — gadu vēlāk. Dalībnieki 
pozitīvi uztvēra iespējas veidot sadarbības tīklu un dalīties ar jauniem pozitīvas pieredzes 
piemēriem. Otrā foruma slēdzienos tika uzsvērts, cik nozīmīga ir uzlabota piekļuve 
pozitīvajai pieredzei un galveno veiksmes faktoru izpratnei. Tomēr daži dalībnieki apšaubīja 
foruma nākotni un ilgtspējību, ja tas turpmāk aprobežosies tikai ar sadarbības tīklu 
veidošanu un kalpos tikai kā platforma pozitīvās pieredzes izplatīšanai. 

Komisija publicēja solīto paziņojumu 2009. gada aprīlī. Tajā pausts saskaņots viedoklis par 
universitāšu un uzņēmējdarbības sasniegumiem un nākamajiem pasākumiem ceļā uz 
efektīvu dialogu Eiropas līmenī. 

Lai arī foruma dalībnieku reakcija bija visnotaļ pozitīva, dialoga ietekmi tomēr ierobežo 
fakts, ka pārskatam izvēlētie piemēri nebija gluži tipiski universitāšu un uzņēmējdarbības 
jomas sadarbības plašajā tvērumā, tāpat šo ietekmi mazina ierobežotā piekļuve pozitīvajai 
pieredzei ārpus auditorijas, kura piedalījās forumā. Turklāt nav pieejami dati par dialoga 
rezultātiem, īpaši attiecībā uz tām universitātēm uz uzņēmumiem, kas vēl nav aktīvi 
iesaistījušies minētajā sadarbībā. 

Tādēļ, lai turpinātu attīstīt pašreizējo sadarbību, dialogā starp universitātēm un 
uzņēmējdarbības jomu galvenā uzmanība ir jāpievērš tam, lai tiktu izvēlēti tipiski pozitīvas 
pieredzes piemēri un lai tos izmantotu nolūkā atbalstīt sadarbības uzsākšanā ieinteresētās 
universitātes un uzņēmumus. 
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Lai nodrošinātu konsekvenci un darbību neatkārtošanos, kā arī universitāšu un 
uzņēmējdarbības jomas sadarbības ES atbalsta programmu redzamību, sadarbības 
pasākumus Eiropas Komisijā būtu jākoordinē darba grupai, apvienojot visus iesaistītos 
ģenerāldirektorātus. Būtu jāattīsta arī sinerģijas ārpus Eiropas, īpaši, pamatojoties uz ES 
pieredzi ar „Tempus” programmā iesaistītajām valstīm, kā arī EK-ASV sadarbības ietvaros 
izglītības un apmācības jomā. Šāda darba grupa stiprinātu universitāšu un uzņēmējdarbības 
jomas dialoga redzamību politiskā līmenī un uzsvērtu tā ieguldījumu Lisabonas mērķu 
sasniegšanā. 

Tāpēc ieteicams pastiprināt komunikāciju par sadarbību Eiropas, nacionālajā un vietējā 
līmenī, tostarp tematisku pasākumu organizēšanu un tiešsaistes platformu izmantošanu 
plašākai izplatīšanai. Dialoga reģionālā dimensija nozīmē ne vien attiecīgo reģionālo un 
vietējo iestāžu, bet arī citu starpnieku, piemēram, Tirdzniecības un rūpniecības kameru un 
sociālo partneru (tostarp darba ņēmēju, uzņēmējdarbības jomas un mazo un vidējo 
uzņēmumu organizāciju pārstāvju), kā arī nozaru organizāciju iesaistīšanu. Īpaši 
Tirdzniecības un rūpniecības palātas ir ideālā pozīcijā, lai veidotu saiknes starp 
universitātēm un uzņēmumiem, jo to galvenā darbības sfēra ir atbalstīt mazos un vidējos 
uzņēmumus un veicināt izglītības un apmācības procesus kā uzņēmējdarbības attīstības 
instrumentu. Šādi starpnieki ir nepieciešami, lai sadarbību starp universitātēm un 
uzņēmējdarbības jomu padarītu par reāli darbojošos. 

 


