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Noi suntem:

Suntem o alianță transnațională de 
universități europene al cărei scop este de 
a fi o „universitate a viitorului”. 
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Cei nouă parteneri din Alianța EU GREEN sunt  strategic aliniați pentru implicarea 
tuturor regiunilor europene, fiind în același timp concentrați asupra propriilor 
comunități.

Alianța EU GREEN crede în dezvoltarea puterii, capabilităților, oportunităților și 
cooperării societății pentru un mediu mai bun și mai viabil pe termen lung. EU GREEN 
este construit „în jurul unei perspective holistice a sustenabilității, termen care cu-
prinde dimensiunea economică, a societății și a mediului, precum și impactul reciproc 
al acestora.*



EU GREEN se concentrează asupra unui nou model de dezvoltare prin:

 

 

   
    Programele de studiu comune, școlile de vară, cursurile de formare specializate, 
       micro-acreditările și programele secundare centrate pe dezvoltarea durabilă…

do something EUGREEN today

EU GREEN are scopul de a deveni „un centru european extins pentru educație, cercetare 
și inovare în dezvoltarea durabilă care depășește granițele consorțiului și acționează la 
nivel global, pentru a oferi soluții la provocările locale sau regionale ce pot fi replicate la 
nivel global”.

Crearea unei noi generații de cetățeni europeni
Contribuția la creșterea capacității de angajare a tineretului
Consolidarea dezvoltării durabile regionale
Comasarea creșterii și competitivității
Implementarea reală a incluziunii sociale
Adaptarea dezvoltării științifice la noile nevoi mondiale
Consolidarea inovării și a competențelor digitale
Sprijinirea „calității” redresării și rezilienței economice și sociale într-o 
lume post-pandemică și în fața potențialelor amenințări la adresa 
securității

Astfel, EU GREEN colaborează pentru a dezvoltarea unui spațiu ”recunoscut, cu un 
învățământ centrat pe cursanți și inspirat de cercetare”*, nu doar în mediul virtual, 
ci și în mediul fizic.

Dorim să creăm experiențe, să creștem numărul de 
mobilități și  să cooperăm dincolo de nivelul academic.

Activitățile noastre de cercetare cu privire la dezvoltarea durabilă…

Forumul nostru…

Contribuția noastră la co-crearea conștientizării culturale și a diversității…

… toate acestea vor duce la gândirea critică, la promovarea înțelegerii și calității 
transferului de cunoștințe necesare pentru implicarea în societate și extinderea im-
pactului nostru asupra Europei și a lumii. Dorința noastră este de a întări și disemina 
identitatea europeană, fără a lăsa pe cineva în urmă.

Aceasta este EU GREEN, aceasta este poarta voastră către dezvoltarea durabilă.


