
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2

Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

(Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 
z 31.7.2006, s. 19))

(2016/C 201/05)

I.1) Nazwa, adres i punkt kontaktowy

Zarejestrowana nazwa: Eucor – The European Campus

Zarejestrowana siedziba: International Office/Strategy, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Fahnenbergplatz, 79085 Fre
iburg, Niemcy

Osoba do kontaktu: Janosch Nieden, tel. +33 368858293

e-mail: janosch.nieden@eucor-uni.org, nieden@unistra.fr

Strona internetowa ugrupowania: www.eucor-uni.org

I.2) Okres funkcjonowania ugrupowania:

Okres funkcjonowania ugrupowania: na czas nieokreślony

Data rejestracji: 27.1.2016

Data publikacji: 24.2.2016

II. CELE

— Celem i zadaniem EUWT jest umacnianie i pogłębianie współpracy transgranicznej w dziedzinie badań naukowych 
i kształcenia przy jednoczesnym zachowaniu autonomii i niezależności członków ugrupowania.

— Szczegółowe zadania i cele są następujące:

— badania naukowe,

— podnoszenie rangi tego obszaru nauki i badań,

— wspólne stanowiska profesorskie,

— kładzenie nacisku na wspólne pozyskiwanie środków finansowych,

— promowanie innowacji, transferu technologii i wiedzy, kształcenia oraz studiów doktoranckich,

— ustanowienie wspólnych standardów kształcenia,

— stworzenie i rozwijanie wspólnej oferty zajęć, wspólnych kierunków studiów i dyplomów,

— promowanie umiędzynarodowienia studentów i doktorantów,

— wzmocnienie międzynarodowej widoczności oferowanych zajęć, kierunków kształcenia i programów studiów 
doktoranckich,

— wsparcie w zakresie rozpoczynania kariery zawodowej, poradnictwa zawodowego i zakładania przedsiębiorstw,

— wspólne planowanie strategiczne; opracowanie wspólnego planu strukturalno-rozwojowego,

— promowanie komunikacji i współpracy między służbami administracyjnymi poszczególnych uczelni,

— eliminowanie barier w transgranicznej współpracy administracyjnej i prawnej,

— wspólne korzystanie z głównych obiektów,

— ułatwianie mobilności studentów,

— propagowanie wielojęzyczności i międzykulturowości,

— opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej.
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III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAZWY UGRUPOWANIA

Nazwa w języku angielskim: Eucor – The European Campus

Nazwa w języku francuskim: EUCOR – Le Campus européen

IV. CZŁONKOWIE

IV.1) Całkowita liczba członków ugrupowania: 5

IV.2) Narodowość członków ugrupowania: niemiecka, francuska, szwajcarska

IV.3) Informacje o członku

Oficjalna nazwa: Universität Basel [Uniwersytet w Bazylei]

Adres pocztowy: Petersplatz 1, Postfach 4001, Szwajcaria

Strona internetowa: www.unibas.ch

Rodzaj członka: podmiot prawa publicznego

Oficjalna nazwa: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg [Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu]

Adres pocztowy: Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg im Breisgau, Niemcy

Strona internetowa: www.uni-freiburg.de

Rodzaj członka: podmiot prawa publicznego

Oficjalna nazwa: Université de Haute-Alsace [Uniwersytet Górnej Alzacji]

Adres pocztowy: 2, rue des Frères Lumière, 68093 Mulhouse, Francja

Strona internetowa: www.uha.fr

Rodzaj członka: podmiot prawa publicznego

Oficjalna nazwa: Karlsruher Institut für Technologie [Instytut Technologii w Karlsruhe]

Adres pocztowy: Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe, Niemcy

Strona internetowa: www.kit.edu

Rodzaj członka: podmiot prawa publicznego

Oficjalna nazwa: Université de Strasbourg [Uniwersytet w Strasburgu]

Adres pocztowy: 4 rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg, Francja

Strona internetowa: www.unistra.fr

Rodzaj członka: podmiot prawa publicznego
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