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Il-Komunikazzjoni tal-KE “Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-
universitajiet: il-Forum tal-UE għad-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-
Negozji” ġiet ippubblikata f’April tal-2009. Hija pass importanti fil-ħolqien ta’ 
rabtiet bejn id-dinja akkademika u d-dinja tan-negozju fl-Ewropa. Tgħarbel 
l-attivitajiet imgħoddija u tipproponi l-passi li jmiss fid-Djalogu bejn l-
Universitajiet u n-Negozji.  
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bejn l-universitajiet u n-negozji fl-Ewropa u jipprovdi rakkomandazzjonijiet 
dwar kif nistgħu nkomplu niżviluppaw id-djalogu eżistenti f’livell Ewropew. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Jekk l-Istati Membri tal-UE jridu jibqgħu produttivi u kompetittivi, huwa aktar kruċjali minn 
qatt qabel li jadattaw ruħhom għall-bidla. F’kuntest li fih l-aktar kwalitajiet prezzjużi tal-UE 
huma l-għarfien u l-innovazzjoni, b’mod partikulari peress li l-kompetizzjoni globali qiegħda 
tikber fis-setturi kollha, l-Istati Membri għandhom isiru proattivi u jiżviluppaw kapaċità ta’ 
antiċipazzjoni sabiex ikunu ppreparati aħjar għall-isfidi tal-ġejjieni. Din il-ħtieġa ta’ 
flessibilità u adattabilità ikbar qed issir aktar urġenti minħabba t-tnaqqis ekonomiku. Meta 
wieħed jikkunsidra r-rwoli kumplimentari tal-universitajiet u n-negozji u r-rilevanza 
tagħhom għall-irkupru ekonomiku tal-Ewropa – u għall-iżgurar ta’ tlaqqigħ effikaċi tal-ħiliet 
tal-persuni li qed jippreparaw biex jidħlu fis-suq tax-xogħol u l-bżonnijiet ta’ min iħaddem –
huwa essenzjali li niżguraw li dawn iż-żewġ dinjiet jaħdmu id f’id.  

Id-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji mniedi mill-Kummissjoni Ewropea offra 
opportunità milqugħa tajjeb ta’ netwerking u qsim ta’ prattiki tajba, lill-atturi involuti fil-
koperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji fl-Ewropa. Id-diversità tal-istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni ogħla, tan-negozji u tat-tipi potenzjonali ta’ koperazzjoni titlob approċċ 
flessibbli u li jipprovdi rispons biex jintlaħqu l-bżonnijiet, il-prijoritajiet u r-rekwiżiti tal-
istituzzjonijiet tal-Ewropa. 

L-importanza tal-koperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji fl-Ewropa ngħatat enfasi 
espliċita fil-Komunikazzjoni tal-2006 tal-Kummissjoni “Inwasslu għar-riżultati tal-aġenda ta’ 
modernizzazzjoni għall-universitajiet: L-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni”. Dan it-test 
kien ir-rispons għal talba mressqa mill-Kunsill Ewropew f’Ottubru tal-2005 biex jiġu 
identifikati oqsma ta’ azzjoni fi ħdan l-edukazzjoni ogħla li jistgħu jintużaw biex tingħata 
spinta lill-aġenda għat-Tkabbir u l-Impjiegi. 

Il-Komunikazzjoni pprovdiet aġġornament dwar is-sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-
modernizzazzjoni tal-universitajiet Ewropej. Għal dak li għandu x’jaqsam mal-koperazzjoni 
bejn l-universitajiet u n-negozji, il-Kummissjoni wiegħdet li tniedi Forum dwar il-
Koperazzjoni bejn l-Universitajiet u n-Negozji u tippubblika Komunikazzjoni fuq is-suġġett 
fl-2009. 

Il-Kummissjoni organizzat l-ewwel Forum fi Frar 2008 u t-tieni wieħed sena wara. Il-
parteċipanti laqgħu b’sodisfazzjon dawn l-opportunitajiet ta’ netwerking u qsim ta’ eżempji 
ġodda ta’ prattiki tajba. Il-konklużjonijiet tat-tieni Forum enfasizzaw l-importanza ta’ titjib 
fl-aċċess għall-prattiki tajba u għall-fehim tal-fatturi ewlenin li jwasslu għas-suċċess. 
Madankollu, xi wħud mill-parteċipanti ddubitaw jekk il-Forum kellux futur u kemm seta’ 
jkun sostenibbli jekk kien ser jibqa’ jillimita ruħu għal pjattaforma ta’ netwerking u tixtrid 
ta’ prattiki tajba.  

Il-Kommunikazzjoni mwiegħda mill-Kummissjoni ġiet ippubblikata f’April tal-2009. 
Ippreżentat fehma konsenswali dwar fejn kienet waslet il-koperazzjoni bejn l-universitajiet 
u n-negozji u dwar il-passi li jmiss lejn djalogu effikaċi f’livell Ewropew. 

Minkejja li r-reazzjoni min-naħa tal-parteċipanti fil-fora kienet ġeneralment pożittiva, l-
impatt tad-djalogu huwa llimitat minħabba l-fatt li l-eżempji magħżula għall-analiżi ma 
kenux rappreżentattivi għalkollox tal-qasam ta’ applikazzjoni wiesa’ tal-koperazzjoni bejn l-
universitajiet u n-negozji – u minħabba l-aċċess limitat għall-prattiki tajba, bl-eċċezzjoni 
tal-parteċipanti fil-Forum. Barra minn hekk, m’hemmx dejta disponibbli dwar l-effetti tad-
djalogu, b’mod partikulari fuq l-universitajiet u l-intrapriżi li għad m’għandhomx sehem 
attiv fil-koperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji. 
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Għalhekk, sabiex tkun żviluppata aktar il-koperazzjoni eżistenti, id-Djalogu bejn l-
Universitajiet u n-Negozji għandu jiffoka li jiżgura l-għażla ta’ eżempji rappreżentattivi ta’ 
prattika tajba u l-użu tagħhom bħala mezz ta’ appoġġ lill-universitajiet u l-intrapriżi 
interessati li jagħtu bidu għal tali koperazzjon. 

Bil-għan li jiġu żgurati l-konsistenza u l-evitar ta’ ripetizzjonijiet żejda ta’ azzjonijiet kif 
ukoll il-viżibilità ta’ programmi tal-KE li jippromwovu l-koperazzjoni bejn l-universitajiet u 
n-negozji, l-attivitajiet relatati mal-universitajiet u n-negozji fi ħdan il-Kummissjoni 
Ewropea għandhom ikunu koordinati minn Grupp ta’ Ħidma li jgħaqqad flimkien id-
Direttorati Ġenerali kollha involuti. Ikun xieraq li jkunu żviluppati anki sinerġiji li jmorru lil 
hinn mil-livell Ewropew, b’mod partikulari fuq il-bażi tal-esperjenza tal-KE ma’ pajjiżi inklużi 
fil-programm Tempus kif ukoll fil-qafas tal-koperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ bejn l-UE 
u l-Istati Uniti. Dan il-Grupp ta’ Ħidma huwa maħsub biex issaħħaħ il-viżibilità tad-Djalogu 
bejn l-Universitajiet u n-Negozji f’livell politiku u jikkontribwixxi biex jiġi enfasizzat il-
kontribut tiegħu lejn l-għanijiet ta’ Liżbona. 

Għaldaqstant, hija rrakkomandata komunikazzjoni msaħħa dwar il-koperazzjoni f’livell 
Ewropew, nazzjonali u lokali, inklużi l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti tematiċi u l-użu ta’ 
pjattaformi onlajn għal tixrid usa’. Id-dimensjoni reġjonali tad-djalogu timplika involviment 
tal-awtoritajiet rilevanti reġjonali u lokali, iżda wkoll ta’ intermedjarji oħra bħall-Kmamar 
tal-Kummerċ u l-Industrija u l-imsieħba soċjali (fosthom rappreżentanti tal-impjegati, tan-
negozji u federazzjonijiet tal-SMEs) kif ukoll organizzazzjonijiet settorjali. B’mod partikulari 
l-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija qegħdin f’pożizzjoni ideali biex joħolqu rabta bejn l-
universitajiet u n-negozji peress li l-għan ewlieni tagħhom huwa l-għoti ta’ appoġġ lill-SMEs 
kif ukoll il-promozzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ bħala mezzi ta’ żvilupp għan-negozji. 
Medjaturi bħal dawn huma meħtieġa biex il-koperazzjoni bejn l-universitajiet u n-negozji 
ssir realtà f’dan il-qasam.   

 


