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I. Strategia europejska dla uniwersytetów – transformacja szkolnictwa 

wyższego

• Stworzenie Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej do 2025 

(komunikat KE, 30.09.2020)

• Nowa Europejska Przestrzeń Badań i Innowacji (komunikat KE, 

30.09.2020)

• Strategiczne Ramy europejskie współpracy w edukacji i 

szkoleniach dla Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej i poza nią

(rezolucja Rady Europejskiej, 26.02.2021)
• European Universities without Walls – A Vision for 2030 (EUA)
• Sieci uniwersytetów europejskich

II. Podsumowanie uczestnictwa polskich uczonych w H2020 i 

rekomendacje do Horizon Europe

Plan prezentacji:















































Prof. Marcin Pałys, przewodniczący Komisji KRAS ds. Sieci Uniwersytetów Europejskich, reprezentuje KRASP w tej grupie
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•I konkurs:

•Uniwersytet Warszawski – konsorcjum 4EU+

•Uniwersytet Jagielloński – konsorcjum UNA Europa

•Uniwersytet Opolski – konsorcjum FORTHEM

•Uniwersytet Gdański – konsorcjum European University of the Seas

•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w konsorcjum EPICUR

• II konkurs
•Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wchodzi w skład w konsorcjum UNIVERSEH - European

Space University of Earth and Humanity

•Politechnika Poznańska, wchodzi w skład w konsorcjum EUNICE - European University for Customised

Education

•Politechnika Śląska, wchodzi w skład w konsorcjum EURECA-PRO - The European University Alliance

on Responsible Consumption and Production

•Politechnika Warszawska wchodzi w skład konsorcjum ENHANCE - European Universities

of Technology Alliance)

•Uniwersytet Śląski, wchodzi w skład konsorcjum T4E - Transform4Europe – T4E: The European

University for Knowledge Entrepreneurs

















Dane podane za: KPK Microsoft Power BI















(https://konstytucjadlanauki.gov.pl/co

ntent/uploads/2019/02/rozporzdzenie

-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-

naukowej.pdf) 





- Zróbmy wszystko, żeby nasza międzynarodowa współpraca naukowa, w tym w ramach 

Horizon Europe była zdecydowanie większa, a to może się dokonać tylko i wyłącznie dzięki 

współpracy z uczonymi i ośrodkami z zagranicy

- Ale jest także potrzeba mądrego działania w kraju, poprzez mądre stymulowanie– np. 

- Premią na Horyzoncie 3 (inicjatywa Krasp i KPK sprzed kilku już lat, ministerstwo 

opracowało i zaaplikowało już 2 jej edycje, czas na 3, na Horizon Europe) 

- jeszcze bardziej zwiększoną punktacją takich grantów europejskich w ewaluacji działalności 

naukowej, 

- no i nie psuciem całego systemu nauki i ewaluacji, jak to miało miejsce

- przy okazji ostatniego „ręcznego” sterowania punktacją czasopism naukowych, 

które cały ten system ewaluacji zaburzyło : na nowej liście pojawiły się 73 

czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez Komisję 

Ewaluacji Nauki, a w przypadku ok. 230 podwyższono punktację, bez wskazania 

systemu parametrów kwalifikujących do takich zmian, 

- czy też przy okazji dyskusji na temat szkodliwego projektu tzw. Narodowego 

Programu Kopernikańskiego 



Dziękuję za uwagę!


