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Jesteśmy ponadnarodowym Sojuszem
Uniwersytetów Europejskich, który dąży do
tego, by stać się "Uniwersytetem Przyszłości".
Dziewięciu partnerów EU GREEN Alliance ma potencjał pozwalający na
zaangażowanie we wszystkich regionach Europy, a jednocześnie myśląc globalnie
koncentruje się na społecznościach regionów, z których się wywodzą.
Sojusz EU GREEN wierzy, że w dalekiej perspektywie możliwy jest rozwój potencjału,
możliwości i szans a także współpracy społeczeństw w celu stworzenia lepszego i
bardziej przyjaznego środowiska życia.
EU GREEN opiera się na holistycznej perspektywie zrównoważonego rozwoju,
obejmującej wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz ich wzajemne
oddziaływania.

Jesteśmy:

University of Gävle (Sweden)
University of Gävle (Sweden)
Wroclaw University of Environmental
Wroclaw
University
of Environmental
and Life Sciences
(Poland)
and Life Sciences (Poland)
Universitá di Parma (Italy)
Universitá di Parma (Italy)
Université D’Angers (France)
Université D’Angers (France)
Universidade de Évora (Portugal)
Universidade de Évora (Portugal)
Otto von Guericke Universität Magdeburg (Germany)
Otto von Guericke Universität Magdeburg (Germany)
South East Tecnological University (Ireland)
Institute of Technology Carlow (Irland)
Universitatea Din Oradea (Romania)
Universitatea Din Oradea (Romania)
Universidad de Extremadura (Spain)
Universidad de Extremadura (Spain)

EU GREEN będzie "kompleksowym europejskim centrum edukacji, badań i innowacji
realizujacym cele zrównoważonego rozwoju, które wykracza poza granice konsorcjum
dostarczając rozwiązań dla lokalnych lub regionalnych wyzwań i które mogą być
powielane na poziomie globalnym.”

EU GREEN koncentruje się na nowym modelu wzrostu poprzez:
tworzenie nowego pokolenia obywateli Europy
zwiększanie szans zatrudnienia młodzieży
wzmacnianie zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym
łączenie wzrostu i konkurencyjności
wdrażanie rzeczywistej integracji społecznej
dostosowanie rozwoju naukowego do pojawiających się globalnych
wyzwań
wzmacnianie innowacji w zakresie kompetencji cyfrowych
wspieranie odbudowy gospodarczej i społecznej "jakości" oraz
odporności w świecie po pandemii i wobec potencjalnych zagrożeń
bezpieczeństwa.
Dlatego też EU GREEN współpracuje nad stworzeniem powszechnie uznanej, skoncentrowanej na studentach i inspirowanej badaniami naukowymi wirtualnej i realnej przestrzeni dydaktycznej.

Chcemy nabywać doświadczenia, zwiększać mobilność i
współpracować nie tylko dla akademii ale i poza nią
poprzez:
wspólne dyplomy, szkoły letnie, specjalistyczne kursy szkoleniowe,
mikropoświadczenia (microcredentials) oraz inne certyﬁkaty i stopnie w zakresie
zrównoważonego rozwoju...
działania badawcze na rzecz zrównoważonego rozwoju...
budowanie Forum wymiany myśli i doświadczeń
współtworzenie świadomości kulturowej i różnorodności...

Takie działania promują krytyczne myślenie, wszechstronność i jakość transferu
wiedzy, które są niezbędne do zaangażowania społeczeństwa i poszerzenia naszego
oddziaływania w Europie i na świecie. To jest nasza wola wzmacniania i upowszechniania tożsamości europejskiej, nie pozwalając nikomu zostać w tyle.
To jest właśnie EU GREEN, to jest Twoja brama do zrównoważonego rozwoju.

do something EUGREEN today

