
              Wrocław, 22.10. 2007r. 
 
 
Wszystkie redakcje,   

 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA  

AKADEMICKIM CENTRUM EUROPY 
 

 

  Uwaga! Przypominamy, Ŝe w dniu 25 października br. (czwartek) o godz. 
9.15 w starej sali Senatu w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej (wyb. 
Wyspiańskiego 27, bud. A-1, sala nr 127) odbędzie się  
 

KONFERENCJA PRASOWA 
 
dotycząca najbardziej prestiŜowego, pierwszego w historii Polski wydarzenia 
akademickiego na tak duŜą skalę - konferencji Europejskiego Stowarzyszenia 
Uniwersytetów (The European University Association – EUA)*.  

 
W konferencji udział wezmą: 
 

� Georg Winkler, prezydent EUA; 
� Tadeusz Luty, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, rektor Politechniki Wrocławskiej; 
� Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyŜszego; 
� Lesley Wilson, sekretarz generalny EUA. 
 
W dniach 25-27 października w Politechnice Wrocławskiej, spotkają się 

przedstawiciele europejskiego szkolnictwa wyŜszego i eksperci z całego kontynentu 
(w tym ok 300 rektorów!), aby wziąć udział w trzydniowej konferencji 
i debacie na temat dwóch najwaŜniejszych zagadnień dotyczących europejskiego 
szkolnictwa wyŜszego: niezaleŜności uniwersytetów i ich transparentnego 
zarządzania. 

Podczas gdy Europa dąŜy do zmodernizowania tradycyjnych systemów 
uniwersyteckich aby nadąŜyć za społecznymi i ekonomicznymi zmianami, dyskusje 
pomiędzy uniwersytetami i państwem skupiają się na tych dwóch kluczowych 
tematach. Dlatego teŜ Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), które 
reprezentuje blisko 800 uniwersytetów z całej Europy, organizuje konferencję 
poświęconą tym zagadnieniom. 

 

* Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, jako organizacja 
reprezentująca zarówno uniwersytety europejskie jak i narodową konferencję 
rektorów, jest najwaŜniejszym ‘głosem’ społeczności szkolnictwa wyŜszego. 
Głównym zadaniem organizacji jest ujednolicenie procesu kształcenia 
studentów oraz prowadzenia badań w ramach "procesu bolońskiego". 



W trakcie debat i warsztatów przedyskutowane zostaną strategie mające na 
celu zapewnienie niezaleŜności instytucjonalnej uczelni oraz optymalizacji 
kierowania i transparentnego zarządzania publicznymi finansami szkół wyŜszych. 
Uwzględniony zostanie ogólny kontekst polityczny oraz plan modernizacji 
uniwersytetów. Uczestnicy będą starali się równieŜ określić sposoby, za pomocą 
których władze uniwersyteckie będą mogły usprawnić swoje zdolności kierownicze, 
opierając się na przykładach z całej Europy. 

    
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie 

internetowej: http://www.eua.be/index.php?id=wroclaw 
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Politechniki 
Wrocławskiej, Pawłem Czumą, pod nr tel. kom. 695 350 432. 
 
Serdecznie zapraszamy! 
 
Biuro Prasowe        
Politechniki Wrocławskiej 
tel. 071 320-43-43, 320-42-20 
kom. 0695 350 432 
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