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REZUMAT SINTETIC 

Adaptarea la schimbare este mai importantă ca niciodată dacă statele membre ale Uniunii 
Europene doresc să rămână productive și competitive. În contextul în care cunoașterea și 
inovarea sunt valorile cele mai de preţ ale Uniunii Europene, în special pe măsură ce 
concurenţa globală devine din ce în ce mai intensă în toate domeniile, statele membre 
trebuind să devină pro-active și să fie capabile să anticipeze, pentru a fi mai bine pregătite 
pentru provocările viitoare. Această nevoie de flexibilitate și adaptabilitate sporite este 
accentuată de recesiunea economică. Dat fiind că rolurile universităţilor și întreprinderilor 
sunt complementare și relevante în ceea ce privește redresarea economică a Europei – și 
pentru a asigura o adaptare reală a aptitudinilor persoanelor care intră pe piaţa muncii la 
nevoile angajatorilor,– asigurarea conlucrării acestor două lumi este esenţială. 

Dialogul dintre universităţi și întreprinderi iniţiat de Comisia Europeană a oferit factorilor 
implicaţi în cooperarea dintre universităţi și întreprinderi o oportunitate salutară de a 
constitui reţele și de a-și împărtăși bunele practici.  Diversitatea instituţiilor din 
învăţământul superior, a întreprinderilor și a tipurilor potenţiale de cooperare impune, 
pentru a satisface necesităţile, priorităţile și cerinţele instituţiilor europene, o abordare 
flexibilă și receptivă  

Importanţa cooperării dintre universităţi și întreprinderi în Europa a fost subliniată în mod 
explicit în Comunicarea Comisiei din anul 2006, intitulată „Rezultatele programului de 
modernizare a universităților: educație, cercetare și inovare”. Acest text a răspuns unei 
solicitări formulate de Consiliul European în octombrie 2005 privind identificarea domeniilor 
de acţiune în cadrul învăţământului superior care pot fi folosite pentru a înregistra progrese 
în cadrul agendei vizând creșterea și ocuparea forţei de muncă. 

Comunicarea a oferit o perspectivă actuală asupra stadiului în care se află modernizarea 
universităţilor europene. În ceea ce privește cooperarea dintre universităţi și întreprinderi, 
Comisia a promis să lanseze un forum pentru cooperarea dintre universităţi și întreprinderi 
și să publice o comunicare referitoare la acest subiect în 2009. 

Comisia a organizat un prim forum, în februarie 2008 și un al doilea, un an mai târziu. 
Participanţii au salutat aceste oportunităţi de a constitui reţele și de a împărtăși noi 
exemple de bune practici. În concluziile celui de-al doilea forum s-a subliniat importanţa 
îmbunătăţirii accesului la bunele practici și la înţelegerea celor mai importanţi factori care 
asigură reușita. Cu toate acestea, unii participanţi s-au îndoit de viitorul forumului și de 
sustenabilitatea acestuia în condiţiile în care ar continua să se limiteze la o platformă de 
constituire a reţelelor și de răspândire a bunelor practici. 

Comunicarea promisă de Comisie a fost publicată în aprilie 2009. Aceasta a prezentat o 
perspectivă consensuală asupra rezultatelor cooperării dintre universităţi și întreprinderi și a 
următorilor pași către instituirea unui dialog real la nivel european. 

Cu toate că aprecierile participanţilor la forumuri au fost în general pozitive, faptul că 
exemplele alese pentru a fi analizate nu au fost pe deplin reprezentative pentru domeniul 
vast de aplicare al cooperării dintre universităţi și întreprinderi și accesul la bunele practici 
limitat la participanţii la forum, au redus impactul dialogului. În plus, nu există informaţii 
disponibile privind efectele dialogului, în special asupra universităţilor și întreprinderilor care 
nu sunt încă active în cooperarea dintre universităţi și întreprinderi. 

Prin urmare, pentru a dezvolta în continuare cooperarea existentă, dialogul dintre 
universităţi și întreprinderi ar trebui să se concentreze asupra selectării și folosirii 
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exemplelor concludente de bune practici, pentru a ajuta universităţile și întreprinderile 
interesate de începerea unei cooperări. 

Pentru a asigura coerenţa și vizibilitatea programelor comunitare care susţin cooperarea 
dintre universităţi și întreprinderi și pentru a evita repetarea acţiunilor, activităţile din 
cadrul Comisiei Europene legate de universităţi și întreprinderi ar trebui să fie coordonate 
de un grup operativ reunind toate direcţiile generale implicate. De asemenea, ar trebui 
dezvoltate sinergii în afara Europei, în special pe baza experienţei comunitare cu statele 
angrenate în programul Tempus și în cadrul cooperării UE-SUA în domeniul educaţiei și al 
formării profesionale. Acest grup operativ ar consolida vizibilitatea dialogului dintre 
universităţi și întreprinderi la nivel politic și ar pune în lumină contribuţia sa la îndeplinirea 
obiectivelor de la Lisabona. 

Prin urmare, se recomandă o comunicare consolidată în materie de cooperare la nivel 
european, naţional și local, inclusiv organizarea de evenimente tematice și folosirea 
platformelor online pentru difuzarea la scară mai largă. Dimensiunea regională a dialogului 
presupune implicarea autorităţilor competente regionale și locale, dar și a altor 
intermediari, precum Camerele de Comerţ și Industrie și partenerii sociali (inclusiv 
reprezentanţii angajaţilor, organizaţiile confederative ale întreprinderilor și IMM-urilor), 
precum și organizaţii sectoriale. În special, Camerele de Comerţ și Industrie deţin o poziţie 
ideală pentru a pune în legătură universităţile și întreprinderile, întrucât activitatea lor de 
bază constă în susţinerea întreprinderilor mici și mijlocii și promovarea educaţiei și a 
formării profesionale ca mijloace de dezvoltare a întreprinderilor. Pentru a deveni o realitate 
concretă, cooperarea dintre universităţi și întreprinderi are nevoie de astfel de mediatori. 
 


