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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități [COM(2022) 

16 final]. 

Prin propunerea strategiei, Comisia dă curs direcțiilor de acțiune anunțate în programul 

său de lucru pentru 2022. Societatea europeană are nevoie mai mult ca oricând de 

contribuția universităților și a altor instituții de învățământ superior pentru a aborda 

schimbările climatice, transformarea digitală și provocările legate de îmbătrânirea 

populației, într-un moment în care aceasta este afectată de epidemia sanitară mondială 

și de consecințele sale economice și răspunde războiului de agresiune al Rusiei 

împotriva Ucrainei. Universitățile și întregul sector al învățământului superior se 

situează la intersecția dintre educație, cercetare și inovare și ocupă o poziție unică 

pentru a modela economii durabile și reziliente și a spori caracterul ecologic, incluziv și 

digital al Uniunii Europene. 

Strategia europeană pentru universități urmărește să sprijine universitățile, permițându-

le să se adapteze la condițiile în schimbare, să prospere și să contribuie la reziliența și 

redresarea Europei. Este un apel către statele membre și instituțiile de învățământ 

superior din întreaga Europă să își unească forțele. Strategia urmărește să ducă 

cooperarea transnațională la un nou nivel în ceea ce privește intensitatea și sfera de 

cuprindere și să dezvolte o dimensiune cu adevărat europeană în sectorul învățământului 

superior, bazată pe valori comune. Strategia recunoaște faptul că excelența și 

incluziunea reprezintă o trăsătură distinctivă a învățământului superior european, 

exemplară pentru modul nostru de viață european. 
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Comisia salută sprijinul larg acordat de Camera Deputaților strategiei europene pentru 

universități și, în special, valorilor academice și democratice fundamentale. 

Comisia are plăcerea de a oferi feedback cu privire la elementele menționate de Camera 

Deputaților în opinia sa. 

În ceea ce privește sprijinul acordat de Uniunea Europeană universităților pentru a 

dezvolta programe de studiu accesibile persoanelor cu handicap, refugiaților și altor 

studenți defavorizați, Comisia confirmă faptul că echitatea și incluziunea sunt valori pe 

care se bazează Uniunea Europeană și care se află în centrul viziunii noastre privind un 

spațiu european al educației. Aceasta este o prioritate a Strategiei europene pentru 

universități. Comisia are o cooperare strânsă cu părțile interesate și cu statele membre 

pentru a elabora un cadru european pentru diversitate și incluziune, identificând 

provocările și soluțiile pentru universități, precum și sprijinul necesar din partea 

autorităților publice. Comisia invită statele membre să încurajeze universitățile să pună 

în aplicare schimbări instituționale prin măsuri concrete privind diversitatea și 

incluziunea, inclusiv obiective voluntare cuantificate privind incluziunea și planuri 

incluzive privind egalitatea de gen, pe baza Comunicatului de la Roma privind Procesul 

de la Bologna. 

În ceea ce privește schimbul de bune practici între statele membre, Comisia 

intenționează să utilizeze Grupul de lucru pentru învățământul superior din cadrul 

strategic al spațiului european al educației pentru schimburi periodice între statele 

membre. De exemplu, în acest cadru sunt organizate activități de învățare reciprocă. În 

iunie 2022, a fost organizată o activitate de învățare reciprocă privind micro-

certificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție 

profesională. 

Comisia confirmă că, prin politicile și instrumentele sale de finanțare, promovează 

parteneriate între instituțiile de învățământ superior, autoritățile locale și regionale și 

organizațiile societății civile, precum și alte părți interesate relevante. Acesta este, de 

exemplu, cazul programului Erasmus + prin intermediul inițiativei privind universitățile 

europene, în cadrul căreia alianțele universităților europene selectate colaborează cu 

partenerii lor din ecosistemul de cunoștințe pentru a face față provocărilor societale. 

Acest lucru promovează în continuare învățarea și predarea centrate pe elev, precum și 

circuitele de feedback dintre educație, cercetare și inovare. 

Comisia confirmă că aderă la repartizarea competențelor între statele membre și nivelul 

european și că respectă principiul subsidiarității și autonomia instituțională, inclusiv în 

ceea ce privește organizarea și finanțarea sistemelor de învățământ superior din statele 

membre. 

Pentru punerea în aplicare în continuare a strategiei europene pentru universități, 

Comisia va colabora cu statele membre și cu părțile interesate din sectorul 

învățământului superior. 

Portalul „Study in Europe” îndeplinește rolul de ghișeu unic pentru promovare, 

informare și consiliere cu privire la studii în statele membre ale Uniunii Europene și în 

http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf
http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf
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țările terțe asociate la programul Erasmus +. Acesta include informații structurate pe 

două niveluri: un „nivel european”, care ghidează utilizatorii către informații privind 

programele europene și alte instrumente europene existente, care pot oferi informații 

legate de studii sau alte informații practice care pot fi de ajutor potențialilor studenți, 

precum și orientări privind informațiile de la nivel național (sistemul de învățământ 

superior dintr-o anumită țară, instituțiile și cursurile disponibile, programele de burse 

etc.). Scopul este de a orienta traficul către informațiile existente elaborate deja de 

Comisie sau de statele membre ale Uniunii Europene și de țările terțe asociate la 

programul Erasmus + care își promovează oferta de învățământ superior. Conținutul 

portalului este actualizat în mod regulat. Comisia, împreună cu consorțiul care pune în 

aplicare proiectul „Study in Europe”, analizează, de asemenea, modalități de extindere 

a vizibilității portalului și a impactului acestuia asupra utilizatorilor, respectând în 

același timp aspectele legate de internet ale abordării instituționale a Comisiei în 

materie de comunicare. Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de 

Camera Deputaților și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Věra JOUROVÁ 

Vicepreședinte 
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