Webinárium: „Az európai egyetemek által nyújtott lehetőségek a francia-magyar egyetemi
együttműködések strukturálásának területén” - 2021. április 29. csütörtök 11:00-12:30.
A webinárium célja, hogy az egyetemi közösségek megismerhessék, milyen lehetőségeket nyújtanak az európai
egyetemek az új együttműködések strukturálásában és fejlesztésében, többek között a kettős vagy
multilaterális diplomák kialakításának területén. Jelenleg 12 francia és magyar egyetem érdekelt öt, az Európai
Bizottság által támogatott projektben, 19, másik európai ország egyeteme mellett. Ezek a projektek az Európai
Felsőoktatási Térséget hivatottak erősíteni.
A webinárium műhelyfoglalkozás formájában kerül megrendezésre. Célunk a jó gyakorlatok egymással való
megosztása és annak megértése, hogy a részt vevő egyetemek hogyan kívánják ezt az új eszközt új
együttműködések kialakítására és fejlesztésére használni. A 2021. április 29-én 11:00-12:30 között
megrendezésre kerülő webinárium szervezője a Magyarországi Francia Intézet, együttműködésben a Campus
France irodával és a Tempus Közalapítvánnyal. Az eseményen magyar és francia szinkrontolmácsolást
biztosítunk.
Program
1. Bevezető
2. Az öt projektben részt vevő egyetem jó gyakorlatainak megismerése
3. Kérdések és válaszok
4. Zárszó
Minden technikai kérdésüket feltehetik a webinárium alatt vagy a regisztrációjuk során április 28-án 12 óráig
az alábbi linken: https://framaforms.org/webinaire-universites-europeennes-1618582412

Magyar és francia érdekeltségű európai egyetemi szövetségek listája
-

CHARM-EU (CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University), a projekt vezetője a
Barcelonai Egyetem (Spanyolország), résztvevők: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE, Magyarország) és a
Montpellier-i Egyetem (Franciaország), valamint az Utrechti Egyetem (Hollandia) és a dublini Trinity College
(Írország). Ez a transzdiszciplináris projekt a Montpellier-Barcelona kemény mag körül szerveződik.

-

Alliance for Global Health (EUGLOH), a szövetség alapítói a Szegedi Tudományegyetem (Magyarország), a
müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem (Németország), a Lundi Egyetem (Svédország) és a Portói Egyetem
(Portugália), a kooordinációt a Paris-Saclay Egyetem (Franciaország) végzi. A cél egy egészségügyi témákkal
foglalkozó Európai Egyetem megalapítása.

-

European Digital Univercity (EDUC): a digitális eszközökre alapuló, innovatív pedagógiai megközelítéseket
kidolgozni kívánó szövetség, melynek alapítója a Paris Nanterre és a Rennes 1 Egyetemek (Franciaország), a Pécsi
Tudományegyetem (Magyarország), a Potsdami Egyetem (a projekt felelőse, Németország), a Cagliari Egyetem
(Olaszország) és a Masaryki Egyetem (Csehország).

-

EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), a projektben részt vesz a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Magyarország), Franciaországból pedig a PSL Egyetem és az École
nationale des Ponts et chaussées, valamint a FRIEDRICH-ALEXANDER ERLANGEN NÜRNBERG EGYETEM
Németországból, az olasz HIGHER NORMAL SCHOOL, az ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY, a
POLYTECHNICUNIVERSITY OF BUCHAREST, a SANT'ANNA SCHOOL OF ADVANCED STUDIES Olaszországból és a
MADRIDI TECHNICAL UNIVERSITY. Ez egy műszaki projekt.

-

EUniWell (European University for well being), a szövetségest a Leideni Egyetem (Hollandia) alapította a budapesti
Semmelweis Egyetemmel (Magyarország), a Nantes-i Egyetemmel (Franciaország), valamint a Linnaeus-i
Egyetemmel (Svédország), a Birminghami Egyetemmel (Egyesült Királyság), a Kölni Egyetemmel és a Firenzei
Egyetemmel. A szövetség célja a jólléttel és az egészséggel foglalkozó Európai Egyetem létrehozása.

