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Vsebina: 
 
Aprila 2009 je EK objavila sporočilo z naslovom „Novo partnerstvo za 
posodobitev univerz: forum EU za dialog med univerzami in podjetji“. Gre za 
pomemben korak pri povezovanju akademskega in podjetniškega sveta v 
Evropi. V sporočilu so predstavljene pretekle dejavnosti in predlogi za 
naslednje korake pri gradnji dialoga med univerzami in podjetji.  
 
Pričujoča študija predstavlja Deloittovo analizo sodelovanja med univerzami 
in podjetji v Evropi ter priporočila za nadaljnji razvoj obstoječega dialoga na 
evropski ravni. 
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POVZETEK 

Prilagajanje spremembam je pomembnejše kot kadarkoli prej, zlasti če želijo države članice 
EU ostati produktivne in konkurenčne. V času, ko so znanje in inovacije največje bogastvo 
EU, posebej ob vse intenzivnejši globalni konkurenci na vseh področjih, morajo države 
članice zavzeti proaktivno držo in biti sposobne določene mere predvidevanja, da se lahko 
bolje pripravijo na izzive prihodnosti. Potrebo po večji prožnosti in prilagodljivosti še 
povečuje trenutna gospodarska kriza. Glede na dopolnjujoči se vlogi univerz in podjetij ter 
njihov pomen za oživitev gospodarstva Evrope je izjemno pomembno zagotoviti, da ta dva 
svetova medsebojno sodelujeta, zlasti če želimo zagotoviti dejansko skladnost med znanji 
ljudi, ki vstopajo na trg dela, in potrebami delodajalcev.  

Dialog med univerzami in podjetji, ki ga je sprožila Evropska komisija, je akterjem 
sodelovanja med univerzami in podjetji v Evropi ponudil dobrodošlo priložnost za mreženje 
in širjenje dobre prakse. Raznolikost visokošolskih ustanov, podjetij in možnih vrst 
sodelovanja zahteva prožen in odziven pristop za uresničitev potreb, prednostnih nalog in 
zahtev evropskih ustanov. 

Pomen sodelovanja med univerzami in podjetji v Evropi je bil posebej poudarjen v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 „Uresničevanje agende za posodobitev univerz: izobraževanje, 
raziskave in inovacije“. Besedilo je odgovor na zahtevo Evropskega sveta oktobra 2005, da 
bi EK določila področja delovanja v visokem šolstvu, ki bi jih lahko uporabili za 
uresničevanje agende za rast in delovna mesta. 

V sporočilu so bili objavljeni posodobljeni podatki o razmerah na področju modernizacije 
evropskih univerz. Kar zadeva sodelovanje med univerzami in podjetji, je Komisija 
obljubila, da bo vzpostavila forum za sodelovanje med univerzami in podjetja ter o tej temi 
leta 2009 objavila novo sporočilo. 

Komisija je prvi forum organizirala februarja 2008, drugega pa leto pozneje. Udeleženci so 
pozdravili nove priložnosti za mreženje in širjenje novih primerov dobre prakse. Sklepi 
drugega foruma so izpostavili pomen izboljšanja dostopa do primerov dobre prakse in 
razumevanja ključnih dejavnikov uspeha. Toda nekateri udeleženci so podvomili v 
prihodnost foruma in njegovo trajnostnost, če naj bi ta ostal omejen na zgolj platformo za 
mreženje in razširjanje primerov dobre prakse.  

Obljubljeno sporočilo Komisije je bilo objavljeno aprila 2009. V njem je predstavljeno 
soglasno stališče o dosežkih sodelovanja med univerzami in podjetji ter prihodnjih korakih 
za dosego učinkovitega dialoga na evropski ravni. 

Čeprav so bile povratne informacije udeležencev foruma večinoma pozitivne, pa je učinek 
dialoga omejen, saj izbrani primeri ne predstavljajo v celoti širokega področja sodelovanja 
med univerzami in podjetja, okrnjen pa je tudi dostop do drugih primerov dobre prakse 
poleg tistih, ki so sodelovali pri forumu. Poleg tega ni podatkov o vplivu dialoga, zlasti na 
univerze in podjetja, ki trenutno še niso dejavni v projektih sodelovanja med univerzami in 
podjetji. 

Da bi zagotovili nadaljnji razvoj obstoječega sodelovanja, bi se moral dialog med 
univerzami in podjetji torej osredotočiti na zagotavljanje, da so izbrani in uporabljeni 
reprezentativni primeri dobre prakse, kar bi bilo v podporo in pomoč univerzam in 
podjetjem, ki jih tovrstno sodelovanje zanima. 
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Da bi zagotovili skladnost ukrepov in preprečili njihovo podvajanje ter dosegli 
prepoznavnost programov EK v podporo sodelovanju med univerzami in podjetji, bi morala 
dejavnosti, povezane s sodelovanjem med univerzami in podjetji, ki potekajo pri Evropski 
komisiji, usklajevati  posebna delovna skupina, v kateri bi sodelovali vsi zadevni generalni 
direktorati. Sinergije bi bilo treba razvijati tudi onkraj meja Evrope, zlasti na podlagi 
izkušenj EK, pridobljenih z državami udeleženkami projekta Tempus in v okviru sodelovanja 
med EU in ZDA na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Delovna skupina bi 
okrepila prepoznavnost dialoga med univerzami in podjetji na politični ravni ter prispevala k 
izpostavljanju njegovega pomena za uresničitev lizbonskih ciljev. 

Zato bi bilo dobro, da bi se okrepilo informiranje o sodelovanju na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni, med drugim z organiziranjem tematskih dogodkov in uporabo spletnih 
portalov, ki omogočajo širši domet. Regionalna razsežnost dialoga pomeni vključitev 
ustreznih regionalnih in lokalnih oblasti, pa tudi drugih posrednikov, kot so gospodarske 
zbornice, socialni partnerji (vključno z zastopniki delavcev, podjetij in krovnih organizacij 
MSP) in različne panožne organizacije. Zlasti gospodarske zbornice so posebej primerne za 
povezovanje univerz in podjetij, saj je njihova temeljna naloga podpora MSP ter 
spodbujanje izobraževanja in usposabljanja kot sredstva za razvoj podjetništva. Če naj 
sodelovanje med univerzami in podjetji resnično zaživi tudi v praksi, je vključitev tovrstnih 
posrednikov nujna.   
 


