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Una Europa – Uniwersytet Europejski
Una Europa to związek 8 wiodących europejskich uniwersytetów oraz 8 partnerów stowarzyszonych
działających na rzecz:
•
•
•
•

wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych,
innowacyjnych rozwiązań w zakresie wszystkich elementów misji uniwersytetu,
wspierania dobrych praktyk i nowatorskich form współpracy transgranicznej,
rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego oraz europejskiej przestrzeni badawczej.

Uniwersytety partnerskie
Freie Universität Berlin
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
University of Edinburgh
Helsingin Yliopisto
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
KU Leuven
Universidad Complutense de Madrid
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Co odróżnia uniwersytet europejski od tradycyjnych sieci uniwersyteckich?
Una Europa to nie sieć, to wspólny uniwersytet, wspólna przestrzeń rozwoju, wspólne wartości tworzone
przez 8 wiodących uczelni, aby wzmacniać i w pełni wykorzystywać potencjał studentów, pracowników
i absolwentów w życiu społecznym, zawodowym i naukowym. Una Europa to laboratorium pomysłów wpływające
na kreowanie nowej rzeczywistości uniwersyteckiej – to uniwersytet przyszłości.

Studenci Una Europa czerpią z zasobów
ośmiu, a nie jednego uniwersytetu.

Naukowcy Una Europa to partnerzy
w międzynarodowych grantach i dydaktycy
we wspólnych obszarach kształcenia.
Uniwerystet Una Europa to międzynarodowa
społeczność generująca interdyscyplinarną
i innowacyjną wiedzę na najwyższym poziomie,
współpracująca z otoczeniem, popularyzująca
naukę i osiągnięcia naukowe w świecie.
Una Europa to think tank działający
w oparcu o zasadę 4I: internacjonalizacji, interdyscyplinarności,
innowacyjności i integralności.

Kluczowe obszary tematyczne

Cultural Heritage

European
Studies

Data Science &
AI

Sustainability

One Health

Każdy z obszarów cechuje się interdyscyplinarnością i obejmuje wiele zespołów badawczych i programów studiów
oferowanych w partnerskich uniwersytetach: od nauk humanistycznych przez społeczne, po inżynierię, matematykę,
informatykę, czy nauki biomedyczne. W tych obszarach powołane zostały zespoły naukowców – Self Steering
Committees (SSC), które planują wspólne badania i przedsięwzięcia naukowe. Zalążkiem dla wspólnych badań
są również programy Una Europa Seed Funding oraz Una.Resin.

Kluczowe obszary tematyczne – zaangażowane wydziały z UJ
Wydział Prawa
i Administracji

Wydział
Filologiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Lekarski

Wydział
Historyczny

Wydział
Filozoficzny

Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych

Wydział
Zarządzania
i Komunikacji
Społecznej
Cultural
Heritage

European
Studies

Wydział Fizyki,
Astronomii
i Informatyki
Stosowanej

Data Science
& AI

Sustainability

Wydział Matematyki
i Informatyki

One Health

Wydział Geografii
i Geologii

Kluczowe obszary tematyczne – przedstawiciele UJ

prof. dr hab. Piotr Krasny,
(WH)

mgr Joanna Ślaga (WH)
dr Natalia Bahlawan (WH)
dr hab. Michał Kurzej (WH)

dr hab. Zbigniew Zblewski, Prof. UJ
(WH)
dr hab. Maciej Mikuła (WPiA)
dr Krzysztof Fokt (WPiA)
dr hab. Robert Kusek (WFilol)

Działania

dr hab. Krzysztof Kowalski
(WSMiP)

Zespół

Lider

SSC CULTURAL HERITAGE
Działania przygotowawcze do
wdrożenia:
o Joint Doctorate in Cultural
Heritage
o Joint PhD workshop on Cultural
Heritage
o LLL Certificate in Cultural
Heritage
o Chair in Cultural Heritage

prof. dr hab. Marek Kucia (WFiloz)

Udział w spotkaniach SSC CH

dr hab. Grażyna Kubica-Heller
(WFiloz)

Udział w spotkaniach zespołu SSC
CH w UJ

dr Natalia Michna (WFiloz)

Udział w spotkaniach zespołu Una
Europa w UJ

dr Maria Kobielska (WP)
dr hab. Magdalena Banaszkiewicz,
Prof. UJ (WSMiP)
dr Łucja Piekarska-Duraj (WSMiP)
dr Paweł Plichta (WSMiP)

Działania towarzyszące (m.in.
ocena wniosków seed funding,
ocena aplikacji Una4Career, ocena
aplikacji do udziału w warsztatach
dla doktorantów, merytoryczne
wsparcie przygotowywania
aplikacji i nowych projektów)

Kluczowe obszary tematyczne – przedstawiciele UJ

prof. dr hab. Zdzisław Mach
(WSMiP)
dr Marcin Zubek (WSMiP)
dr hab. Monika Niedźwiedź
(WPiA)
dr Karolina Czerska-Shaw
(WSMiP)

Działania

dr Natasza Styczyńska
(WSMiP)

Zespół

Lider

SSC EUROPEAN STUDIES

Działania przygotowawcze do
wdrożenia:
o Joint Bachelor in European
Studies
o Chair in European Studies
Udział w spotkaniach SSC ES
Udział w spotkaniach zespołu SSC
ES w UJ
Udział w spotkaniach zespołu Una
Europa w UJ
Działania towarzyszące (m.in. ocena
wniosków seed funding, ocena
aplikacji Una4Career, ocena
aplikacji do udziału w warsztatach
dla doktorantów, merytoryczne
wsparcie przygotowywania aplikacji
i nowych projektów)

Kluczowe obszary tematyczne – przedstawiciele UJ

dr Bartosz Zieliński (WMiI)
prof. dr hab. Adam Roman
(WMiI)

Działania

prof. dr hab. Piotr Białas
(FAiIS)

Zespół

Lider

SSC DATA SCIENCE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Działania przygotowawcze do
wdrożenia:
o Chair in Data Science & AI
o Joint MOOC on Data Science & AI
o LLL Certificate in Data Science &
AI
Udział w spotkaniach SSC DS&AI
Udział w spotkaniach zespołu SSC
DS&AI w UJ
Udział w spotkaniach zespołu Una
Europa w UJ
Działania towarzyszące (m.in.
ocena wniosków seed funding,
ocena aplikacji Una4Career, ocena
aplikacji do udziału w warsztatach
dla doktorantów, merytoryczne
wsparcie przygotowywania
aplikacji i nowych projektów)

Kluczowe obszary tematyczne – przedstawiciele UJ

dr Monika Kasina (WGiG)
dr hab. Marta SmagaczPoziemska (WFiloz)
dr Maciej Grodzicki (WZiKS)

Działania

dr hab. Piotr Szwedo (WPiA)

Zespół

Lider

SSC SUSTAINABILITY

Działania przygotowawcze do
wdrożenia:
o MicroMaster in Sustainability
o Joint Bachelor in Sustainability
o LLL Certificate in Sustainability
o Chair in Sustainability w UJ
Udział w spotkaniach SSC S
Udział w spotkaniach zespołu SSC S
w UJ
Udział w spotkaniach zespołu Una
Europa w UJ
Działania towarzyszące (m.in.
ocena wniosków seed funding,
ocena aplikacji Una4Career, ocena
aplikacji do udziału w warsztatach
dla doktorantów, merytoryczne
wsparcie przygotowywania
aplikacji i nowych projektów)

Kluczowe obszary tematyczne – przedstawiciele UJ

dr Katarzyna Nessler (WL)
prof. dr hab. Magdalena Strus
(WL)
prof. dr hab. Piotr Heczko
(WL)

dr hab. Małgorzata Bała (WL)
dr hab. Tomasz Gosiewski
(WL)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
(WGiG)

Działania

prof. dr hab. Adam Windak
(WL)

Zespół

Lider

SSC ONE HEALTH

Działania przygotowawcze do
wdrożenia:
o Joint Master in One Health
o Joint Doctorate in One Health
Udział w spotkaniach SSC OH
Udział w spotkaniach zespołu SSC
OH w UJ
Udział w spotkaniach zespołu Una
Europa w UJ
Działania towarzyszące (m.in.
ocena wniosków seed funding,
ocena aplikacji Una4Career, ocena
aplikacji do udziału w warsztatach
dla doktorantów, merytoryczne
wsparcie przygotowywania
aplikacji i nowych projektów)

Działania i projekty Una Europa
Una Europa prowadzi liczne inicjatywy mające na celu wprowadzanie zmian w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego (EHEA) i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Działania
Una
Europa
Seed
funding

1Europe

UnaResin
PhD
Workshops

Digitalized!
Seminars
and
conferences
Ticket

Student &
Staff
Mobility

OpenU

Projekt 1Europe
Jako Una Europa otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 mln euro na realizację projektu 1Europe w ramach
inicjatywy Komisji Europejskiej: European Universities Innitiative. Projekt rozpoczął się w roku 2019 i potrwa 3 lata
z planem kontynuacji przez kolejne lata.
1Europe ma kluczowe znaczenie dla naszych planów stworzenia europejskiego kampusu, dzięki któremu wspólny
Uniwersytet Europejski stanie się rzeczywistością.
W ramach projektu powstanie ponad 20 Joint Innovative Formats, innowacyjnych formatów kształcenia i mobilności,
opracowanych w ramach International Academic Incubators, czyli wirtualnych instytutów skupiających pracowników
akademickich działających w obszarach tematycznych Una Europa.
Joint Master
and Joint
Doctorate in
One Health

Joint MOOC
and LLL
Certificate in
Data Science
& AI

Joint
Doctorate and
LLL Certificate
in Cultural
Heritage

Joint
Innovative
Formats
Joint Bachelor
in European
Studies
Joint Bachelor
and
Micromasters
in
Sustainability

Projekt 1Europe – Future UniLab
Future UniLab, którego liderem jest Uniwersytet Jagielloński, został zaprojektowany jako „żywe laboratorium” (living
lab Una Europa), mające na celu:

stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat
przyszłej roli uniwersytetów w społeczeństwie

opracowanie przełomowych narzędzi i modeli
współpracy naukowej i edukacyjnej w ramach
europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Jaka powinna być
rola uniwersytetów
jako
liderów „zielonej
rewolucji” w
zakresie zmian
klimatycznych?
Jak zintegrować
ze sobą różne
wymiary misji
uniwersytetu
przyszłości?

Jakie powinny
być modele
zarządzania
unwiersytetem
przyszłości?

połączenie sił
i zasobów

europeizacja
działań

ocenę i ukierunkowanie przyszłych działań
Una Europa

Strategia
rozwiązanywania
problemów
i wykorzystywania
pojawiających się
możliwości

W dłuższej perspektywie Future UniLab stanie się instytucją skupiającą najwybitniejszych ekspertów
i opracowującą przełomowe rozwiązania w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prof. dr hab. Radosław
Rybkowski
Dorota Maciejowska
Hanna Gemza

Izabela Krajewska
Przedstawiciele Centrum
Kopernika

Działania

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Zespół

Lider

Struktura Future UniLab w UJ

Przygotowanie i opracowanie:
o Envisioning papers
o Advice papers
o Position papers

Udział w spotkaniach core team
Udział w spotkaniach visionary
team
Udział w spotkaniach
implementers team
Udział w spotkaniach zespołu Una
Europa w UJ
Działania towarzyszące (m.in.
merytoryczne wsparcie
przygotowywania aplikacji i
nowych projektów)

Future UniLab

Projekt 1Europe – głos studentów
“The success of an alliance is largely determined by whether the students feel the impact of the alliance”
/Topias Tolonen, przedstawiciel studentów z Uniwersytetu Helsińskiego/

W Una Europa:
potrzeby
studentów są
priorytetem

wartością jest
różnorodność
punktów
widzenia

angażujemy
studentów
w proces
decyzyjny

W skład Rady Studentów Una Europa (Una Europa Student’s Board) wchodzą
przedstawiciele studentów z ośmiu partnerskich uniwersytetów. Reprezentantką
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest Przewodnicząca Samorządu Studentów
UJ – Pani Marcelina Kościołek.

W styczniu 2020 roku studenci z każdej uczelni spotkali się
po raz pierwszy.

Przewodniczący Una Europa Student’s Board aktywnie uczestniczy w każdym
spotkaniu Project Steering Committee.

Projekt 1Europe – inicjatywy na rzecz budowania społeczności
Uniwersytetu Europejskiego
Una Europa poprzez szereg inicjatyw dąży do integracji i rozwoju społeczności akademickich uniwersytetu
przyszłości.

Una Europa Congress

Una Europa Staff Week

Una Europa PhD networking
Una Europa Alumni Association
Una Europa Live my life
Una Europa Community Action
Una Europa Day

Projekt 1Europe – partnerzy stowarzyszeni z Polski

Una Europa i projekt 1Europe – dotychczasowe działania i osiągnięcia

Rekomendacje w
zakresie uznawania
kwalifikacji
akademickich

Seed Funding
Ustanowienie
Future UniLab

Ustanowienie
Self Steering
Committees
Start
Projektu
1Europe

2018
LIS

Powołanie
Una Europa

Prezentajca
podczas
Coimbra
Open
Session

Kick-off
meeting
Nominowanie
członków
QAB

2019

Dołączenie
Unwiersytetu
w Helsinkach
do Una Europa

UNA.TEN

Nowa
strona
i logo Una
Europa

Pierwsze
raporty
i refleksje

2020
GRU

STY

LUT

MAR

KWI

MAJ

Prezentacja
Una Europa
podczas
konferencji KE

Pierwsze
szkice JIFs

Powołanie
Student Board
DIGITALIZED!
OPENU

Strategia
internacjonalizacji
i wirtualna
mobilność

CZE

Powołanie
Una
Europa
Diversity
Council

LIP

UNA4CAREER
UNA.RESIN
COFUND

Una Europa i projekt 1Europe – struktura organizacyjna

Projekt Una.Resin
Projekt Una.Resin jest komplementarny do projektu 1Europe. Jego celem jest wzmocnienie wymiaru badawczego Una
Europa. Projekt jest finansowany z programu Horizon 2020 Support for the Research and Innovation Dimension
of European Universities. Zaplanowany budżet wynosi 2 mln euro, a czas realizacji - 3 lata (rozpoczęcie w roku 2021).
Zaplanowane działania:

wspóldzielenie
infrastruktury
i zasobów

rozwój kapitału
ludzkiego (UJ
liderem
działania)

kreowanie
instrumentów na
rzecz współpracy
badawczej

Zaplanowane programy pilotażowe:

team science

citizens science

open science

academia&business
cooperation

Projekt DIGITALIZED! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej
Celem projektu jest wypracowanie nowych form i zintensyfikowanie współpracy między uniwersytetami należącymi
do Una Europa oraz prowadzenie badań naukowych, a także działań popularyzatorskich i edukacyjnych oraz projektów
w otoczeniu społeczno-gospodarczym w zakresie związanym z wpływem rewolucji cyfrowej na zmiany w świecie
społecznym.
DIGITALIZED! jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Projekt rozpoczął się w 2019 roku i potrwa 2 lata. Budżet projektu wynosi
2 mln złotych.

UNA MAPPING
THE FUTURE

UNA
MASTERCLASSES

UNA TALKS

UNA FOR
COMMUNITY

UNA RESEARCH
RETREATS

Una Europa Seed Funding
Una Europa tworzy przestrzeń do nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami uniwersytetów
partnerskich, przeznaczając wewnętrzne fundusze na rzecz inicjowania długofalowej współpracy.
Budżet Seed Funding w ramach pierwszego konkursu w 2019 roku wyniósł: 155

810 Euro.

Finansowanie otrzymało 12 projektów, a Uniwersytet Jagielloński jest partnerem w 7z nich.
Projekty Seed Funding wg wydziałów UJ:
Wydział Filologiczny (3 projekty)
Wydział Historyczny (1 projekt)
Wydział Filozoficzny (1 projekt)
Wydział Prawa i Administracji (1 projekt)
Wydział Lekarski (1 projekt)

Nabór projektów w ramach tej inicjatywy powtarzany będzie corocznie.

Una Europa Chairs
Una Europa będzie współpracować z najbardziej utalentowanymi naukowcami z całego świata w ramach
inicjatywy Una Europa Chairs. Taka współpraca wpłynie pozytywnie na rozpoznawalność Una Europa w skali
globalnej, pogłębi działalność w poszczególnych obszarach tematycznych i połączy różne rodzaje mobilności.
Poprzez Una Europa Chairs pragniemy rozwijać badania naukowe, szkolenia, jak i nowe programy dla
szkolnictwa wyższego, działając jako łącznik pomiędzy środowiskiem akademickim a społeczeństwem
obywatelskim, społecznościami lokalnymi, naukowcami i przedsiębiorstwami.

Una Europa COFUND
Jako Una Europa ubiegamy się o fundusze w konkursie MSCA-COFUND 2020.
Dofinasowanie z Komisji Europejskiej wynosi do 50% wartości grantu (wynagrodzenia dla przyjmowanych
naukowców oraz koszty zarządzania), drugie 50% pokrywa uniwersytet (MNiSW pokrywa 90% wkładu
własnego uniwersytetu).
COFUND to program szkoleniowy dla początkujących naukowców
(Doctoral Programme), który planujemy wdrożyć w dwóch kluczowych
obszarach tematycznych Una Europa: Cultural Heritage oraz One Health.
Projekt ma na celu poszerzanie kompetencji początkujących naukowców
poprzez stworzenie studiów doktoranckich, które będą:

urozmaicone,

międzynarodowe,

międzysektorowe,

interdyscyplinarne.

Pilotażowy projekt mobilności wirtualnej Una Europa
Jesień 2020/2021

Dostęp do kursów
zdalnych wszystkich
uczelni Una Europa

Hybrydowy model
kształcenia – student
wybiera dowolne
kursy w uczelniach
partnerskich,
kontynuując
kształcenie w uczelni
macierzystej

Kursy są uznawane
przez uczelnię
macierzystą (ECTS)

Unikalny format
wirtualnej
mobilnośći

Una Europa i ID.UJ – wspólne zasady

Internacjonalizacja

Interdyscyplinarność

Integralność

Innowacyjność

Una Europa i ID.UJ – wspólne obszary działalności
Kluczowe obszary
tematyczne
Una Europa
Cultural
Heritage

European
Studies

Priorytetowe
obszary ID.UJ

Heritage

FutureSoc

Anthropocene
Sustainability
SciMat
Data Science &
AI

Digiworld

BioS
One Health

qLife

Una Europa i ID.UJ – rola koordynacji pomiędzy inicjatywami

Internacjonalizacja
działań

Wielokulturowy dialog
i płaszczyzna współpracy

Harmonizacja działań

Pełnomocnik Rektora UJ
ds. współpracy w ramach Una
Europa wraz z biurem
i współpracownikami
oraz
Zespół Koordynujący Programu
Strategicznego Inicjatywa
Doskonałości w UJ

Wspólne inicjatywy
badawcze

Wspólne projekty
naukowe

Popularyzacja nauki

Nowoczesne formaty
kształcenia
Poszukiwanie synergii

Strategia Una Europa w UJ
2019-2020
•
•
•
•
•

Stworzenie struktury organizacyjnej
Stworzenie ram wspólnych programów edukacyjnych
Realizacja projektów towarzyszących
Uruchomienie środków finansowych Una Europa Seed Funding 2019
Zbudowanie struktury komunikacji w UJ

2020-2022
•
•
•
•
•

Rozbudowanie sieci zespołów i zaangażowanie pracowników wszystkich wydziałów
Stworzenie programów edukacyjnych zadeklarowanych w projekcie 1Europe
Realizacja projektów towarzyszących i wykorzystanie nowych źródeł finansowania do dalszego rozwoju
Rozwój wspólnego zaplecza badawczego i prowadzenie wspólnych badań
Współpraca z naukowcami z całego świata (Una Europa Chairs) i poszerzenie skali oddziaływania Una Europa
poprzez internacjonalizację

2020-2024
•
•
•
•

Projektowanie nowych i innowacyjnych programów studiów oraz formatów mobilności
Tworzenie nowych interdyscyplinarnych obszarów
Wyznaczanie kierunków zmian, kształtowanie polityk i budowanie strategii uniwersytetu przyszłości
Dzielenie się doświadczeniami i współpraca z innymi stowarzyszeniami uniwersytetów europejskich

Struktura Una Europa w UJ (stan na wrzesień 2020)

Wydziały zaangażowanie
merytoryczne
Administracja
centralna jednostki
wspomagające

Biuro Una Europa
- koordynacja
działań

pracownicy naukowi z 11 wydziałów zaangażowani
w działania Una Europa
pracownicy CAWP, CWD, ZRP, DOSZ,
Przewodnicząca SSUJ, Pełnomocnicy Rektora ds.:
jakości kształcenia, równego traktowania,
informatyzacji

mgr H. Gemza, mgr I. Krajewska (DWM)
Centralny ośrodek
koordynacyjny
Rektor
UJ

prof. St. Kistryn, prof. B. Brożek, mgr D. Maciejowska

Struktura komunikacji Una Europa w UJ
KANAŁY
POŚWIĘCONE
KOMUNIKACJI
(SHAREPOINT)
STRONY/ SERWISY
INTERNETOWE:

MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE:

Komunikacja z biurem Una Europa: https://ujchmura.sharepoint.com/teams/UnaEuropa-zespzarzdzajcy.
Komunikacja z przedstawicielami UJ zaangażowanymi w działania Una Europa:
https://ujchmura.sharepoint.com/teams/UNAEUROPA .
Komunikacja z uniwersytetami partnerskimi Una Europa:
https://www.groupware.kuleuven.be/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FsitesZ2FInternationalOfficeZ2Feuua&reason=0&form
dir=6 .
Oficjalna strona Una Europa: https://www.una-europa.eu/ .
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqyXU1_2H2ERFx40XCVip4Q
Strona Una Europa UJ: https://una-europa.ic.uj.edu.pl/.
W mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Una Europa publikowane są najnowsze informacje oraz inicjatywy
Una Europa: Twitter: https://twitter.com/Una_Europa, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/unaeuropa/?originalSubdomain=pl,
Media społecznościowe w UJ: o najważniejszych informacjach związanych z Una Europa informujemy poprzez oficjalne media
społecznościowe UJ oraz Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.
Uniwersytet Jagielloński: Facebook:https://www.facebook.com/jagiellonian.university/?epa=SEARCH_BOX, Twitter:
https://twitter.com/JagiellonskiUni, Instagram: https://www.instagram.com/jagiellonian_university/?hl=pl, LinkedIn:
https://www.linkedin.com/school/uniwersytet-jagiellonski-w-krakowie/ .
Dział Współpracy Międzynarodowej: Facebook:https://www.facebook.com/Jagiellonian-University-International-RelationsOffice-344111892450849/ , Twitter: https://twitter.com/juoffice ,
Instagram:https://www.instagram.com/jagiellonian_university_iro/?hl=pl

KOMUNIKACJA
Z UJ (MAILING)

Mailing: w Uniwersytecie Jagiellońskim posługujemy się adresem mailowym: una.europa@uj.edu.pl. Jest to najlepszy sposób na
poinformowanie społeczności akademickiej w UJ o najważniejszych inicjatywach, warsztatach itp. Mail wysyłany jest do
wybranej grupy: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, pracownicy nienaukowi UJ.

PRASA

Artykuły związane z Una Europa publikowane są na oficjalniej stronie UJ

SPOTKANIA

Spotkania wewnętrzne osób zaangażowanych w Una Europa w Uniwersytecie Jagiellońskim (co trzy miesiące)

Konkluzje
“Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” - Peter. F. Drucker
W odpowiedzi na dynamikę współpracy z partnerami Una Europa, w przyszłości zamierzamy:

Zaangażować wszystkie Wydziały UJ do współtworzenia i korzystania z możliwości
oferowanych przez wspólnotę Una Europa.
Stworzyć przejrzystą strukturę i komunikację w UJ w zakresie działań Una Europa.
Stworzyć wspólną przestrzeń wirtualną ośmiu uniwersytetów Una Europa,
która umożliwi szerszy niż kiedykolwiek wspólny dostęp do zasobów naszych uczelni.
Wyznaczać kierunki zmian, wpływać na kształt polityki i budowania strategii
uniwersytetu przyszłości.
Tworzyć synergię pomiędzy Una Europa i innymi innicjatywami w UJ.

Dane kontaktowe
Oficjalna strona Una Europa: www.una-europa.eu
Strona Una Europa w UJ: una-europa.ic.uj.edu.pl/web/una-europa/start

Biuro pełnomocnika Rektora
UJ ds. współpracy w ramach
Una Europa
Dorota Maciejowska
dorota.maciejowska@uj.edu.pl
Monika Bogucka
monika.bogucka@uj.edu.pl

Biuro Una Europa
Stanisław Kistryn
stanislaw.kistryn@uj.edu.pl

Hanna Gemza
hanna.gemza@uj.edu.pl

Bartosz Brożek
bartosz.brozek@uj.edu.pl

Izabela Krajewska
i.krajewska@uj.edu.pl

