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CIVIS – Rețeaua „Universității Civice Europene“

Declarația de principii
Opt universități europene, respectiv Universitatea Aix-Marseille (Franța), Universitatea
Națională și Capodistriană din Atena (Grecia), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia),
Universitatea din București (România), Universitatea Autonomă din Madrid (Spania),
Universitatea Sapienza din Roma (Italia), Universitatea din Stockholm (Suedia) și
Universitatea Eberhard Karls din Tübingen (Germania), își unesc forțele pentru a construi o
rețea a universităților europene, denumită „CIVIS”.

CIVIS înseamnă o colaborare transnațională de universități civice. Pornind de la practicile
inovative de educație și de activitate științifică din fiecare instituție, ne vom uni forțele și
experiențele pentru a dezvolta o alianță cu legături puternice în zonele sociale și geografice
de proveniență și pentru a răspunde provocărilor globale.
Ne angajăm să răspundem tuturor acestor provocări dintr-o perspectivă europeană,
consolidând identitățile civice comune și specifice, integrând experiențe și încurajând noi
inițiative. Această rețea aduce laolaltă peste 384.000 de studenți și 55.000 membri ai
comunității academice, cadre didactice și personal auxiliar, și promovează un mediu
multilingvistic și multicultural.

Ne propunem ca Universitatea Civică Europeană să fie un spațiu de inovare și educație
responsabilă, de cercetare, schimburi culturale și acțiune cetățenească în Europa, de la
Marea Baltică la Marea Mediterană, fiind mereu conectată la tot ce se întâmplă în lume, la
cetățenii și instituțiile ei.

Zona mediteraneeană și cea africană se află în centrul strategiei noastre globale, deoarece
credem cu tărie că viitorul Europei și Africii sunt interconectate. Vom depune toate
eforturile ca să profităm de experiențele noastre specifice, de implicarea fiecărei universități
membre și de distribuția geografică pe axa mărilor Baltică-Mediterană-Neagră, pentru a ne
dezvolta și mai mult legăturile cu vecinii noștri de la sud și, astfel, să construim o rețea
universitară de referință pentru legăturile europene, cu regiunile mediteraneeană și africană,
în cercetare, educație și inovare.

Vom dezvolta proiectul nostru pe termen lung, prin stabilirea unor obiective realiste. Până
în anul 2025 vom stabili în mod clar termene limită și obiective concrete și după acest
interval, ne vom dedica consolidării parteneriatelor noastre multilaterale, dezvoltarea
schimburilor, adaptarea la practicile noastre obișnuite academice și administrative și
îmbunătățirea rețelei, prin evaluarea constantă a acțiunilor noastre comune.

1. Angajament pe termen lung

Ne propunem ca proiectul rețelei Universității Europene să devină unul pe termen lung. În
acest sens, vom aloca resurse umane, materiale și financiare necesare pentru a reuși
implementarea lui în mod concret, în funcție de capacitățile cu care poate contribui fiecare
universitate membră și cu respectarea independenței fiecărei universități membre.
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Respectând particularitățile și identitățile fiecăreia dintre universitățile membre, consorțiul
CIVIS se va forja prin punerea în comun a punctelor forte a instituțiilor implicate.
Numeroasele noastre colaborări se vor consolida prin implicare în programe multisectoriale
de integrare structurală, pe termen lung. Astfel, aceasta va fi un tip de colaborare avansată,
care va merge dincolo de nivelul colaborărilor obișnuite dintre universități.

Treptat, consorțiul se va dezvolta după un model pentru o rețea europeană universitară
care să fie strâns integrată și adaptată în mod optim nevoilor noastre, respectând legislația
în vigoare la nivel UE și la nivel național. În cadrul procesului de integrare, vom analiza legal
și politic, cel mai potrivit model instituțional în asumarea misiunilor noastre în educație,
cercetare și implicare atât în viața socio-economică, cât și în viața culturală, la nivel local și
global.

2. Identitate civică

Consorțiul CIVIS are ca obiectiv sprijinirea celor opt universități în obținerea unui schimb
reciproc avantajos pentru orașele și regiunile din care acestea provin, asumându-ne în
totalitate responsabilitatea socială pentru comunitățile locale. Această ancorare și dialogul
local permanent vor permite rețelei noastre universitare civice europene să facă față
provocărilor globale ale secolului în care trăim și să rămână direct conectată la nevoile și
preocupările comunităților.

Ne propunem să consolidăm legăturile dintre mediul academic și cel socio-economic și
cultural în care trăim. De asemenea, vom construi interacțiuni mai productive și vom crea
împreună cunoștințe și aptitudini pentru cetățeni, școli, afaceri, asociații sociale și culturale
și ne vom adapta necesităților societale prezente și viitoare, totodată păstrând libertatea
academică și autonomia în cercetare.

Dorim să împărtășim experiențele dobândite, să relaționăm cu partenerii noștri locali, dar și
să problematizăm practicile academice pe care le utilizăm. Învățământul, cercetarea și
implicarea reprezintă pentru noi o continuitate, în care fiecare element le susține pe
celelalte. Intenționăm să creăm experiențe noi pentru studenții noștri, confruntându-i cu
situații din viața reală sau promovându-le inițiativele antreprenoriale. Prin învățarea pe tot
parcursul vieții, aptitudinile, practice dobândite, cultură sau schimburile interculturale, ne
putem conecta la diferite audiențe: tineri, bătrâni, activi, șomeri, pensionari sau membri ai
asociațiilor științifice, care ne îmbogățesc comunitățile și activitățile.

Misiunile noastre se vor baza pe principiul incluziunii, bazat pe egalitatea de gen, eliminarea
discriminării și egalitatea socială. Consorțiul nostru universitar civic va încerca să reducă
discrepanțele, să consolideze accesul la educația de calitate și să creeze șanse reale, de
succes, pentru toți studenții noștri.

Fiecare universitate membră își va consolida profilul de universitate civică. În acest sens,
consorțiul CIVIS are ambiția să promoveze eticheta civică a propriilor sale activități,
evaluându-le prin etaloane imparțiale, independente de rețeaua noastră.

3. Universități în schimbare

Consorțiul Universității Civice Europene va avea ca prioritate să răspundă provocărilor
societale majore ale secolului XXI. Activitățile noastre educaționale, de cercetare și inovare



3

vor fi structurate astfel încât să răspundă acestor provocări. Astfel, vom avea acțiuni de
implicare civică și parteneriate cu omologii din zona mediteraneeană și Africa.

Consorțiul CIVIS se vrea a fi un vector de schimbare și inovare care să acționeze în
următoarele sfere prioritare: sănătate, mediu urban, teritorii și mobilități, climat, mediu,
energie, transformări digitale și tehnologice, societate, cultură și patrimoniu.

Astfel, abordarea noastră va fi aceea de a face față provocărilor, integrând activități de
educație, cercetare și inovare, conform scopurilor de dezvoltare sustenabilă ale Națiunilor
Unite.

Excelența în cercetare va fi un punct cheie în construirea unei educații comune, bazate pe
cercetare și alte activități inovatoare în aceste zone. Rețeaua CIVIS va consolida legăturile
existente în cercetare, între universitățile noastre, prin interdisciplinaritate, infrastructuri
comune de cercetare și finanțare, menite să stimuleze proiectele comune.

Revoluția informațională și schimbarea accelerată a societăților noastre și a pieței joburilor
vor conduce la schimbări radicale ale felului în care învățăm, cercetăm și comunicăm.
Consorțiul CIVIS se dezvoltă în condiții de provocări globale (și nu neapărat în contextul
convenționalelor divergențe disciplinare), stimulează o cultură colaborativă și solicită
modele pedagogice inovatoare care încurajează gândirea critică, adaptabilitatea,
flexibilitatea și aptitudinile proactive. Pentru diseminarea și consolidarea cunoștințelor
studenților, profesorilor, cercetătorilor și societății civile, vom face resursele educaționale,
științifice și cetățenești cât mai deschise și accesibile tuturor, pentru a se încadra în
conceptul de știință accesibilă.

În prima fază de dezvoltare, vom construi proiecte care să contribuie la acele provocări prin
crearea de programe transnaționale și transdiciplinare pentru studenții și personalul nostru,
susținute de cercetare și conectate la societate. Tot prin confruntarea acestor provocări
esențiale, ne dorim să construim o rețea de parteneriate cu actori instituționali, economici
sau sociali, care vor contribui la activitățile de educație și la crearea în colaborare de
cunoștințe, dar și la diseminarea rezultatelor. Vom avea rețele comune de colaboratori,
transformând consorțiul CIVIS într-un contribuitor mai puternic într-o lume interconectată.

4. Angajamentul nostru pentru zona mediteraneeană și Africa

A fi o universitate civică înseamnă a acționa atât la un nivel local, cât și la nivel global. Având
ca obiectiv comun construirea unei rețele universitare europene puternice în beneficiul
comunității europene, pornim de la premisa că această comunitate trebuie să fie neapărat
conectată la întreaga lume. Alianța noastră va fi un jucător european care face parte dintr-o
lume multipolară.

Rețeaua noastră are legături puternice cu zonele maritime, ținând cont că multe din
universitățile membre sunt localizate în imediata apropiere a Mării Mediterane, Mării
Baltice sau Mării Negre. Ca toate realitățile geografice și de mediu, și această poziționare în
vecinătatea zonelor maritime poate conduce la abordări comparative productive.

Dar zonele maritime au și un rol social, economic și cultural: acestea sunt canale de schimb
și ne conectează cu alte zone maritime. În acest sens, Marea Mediterană este o zonă de
legătură între Europa și Africa, mai ales dacă ținem cont de faptul că zona africană va fi în
centrul creșterii populației globale din secolul XXI, devenind un partener cheie al Uniunii
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Europene. Astfel, intenționăm să poziționăm rețeaua CIVIS printre pilonii de bază în
construirea acestui parteneriat de viitor pentru Europa și continentul nostru vecin.

Zona mediteraneeană și Africa vor fi în centrul strategiei noastre globale. Europa, zona
mediteraneeană și Africa au o istorie interrelaționată, avem un trecut comun și provocări
viitoare comune, cărora va trebui să le răspundem, mai ales prin dialog constructiv.
Legăturile universităților noastre cu partenerii din zona mediteraneeană și africană sunt
puternice, iar colaborările pe viitor vor trebui să fie și ele adânc înrădăcinate și pe termen
lung. Astfel, Consorțiul ne va permite să ne unim forțele și să ne consolidăm eforturile
comune.

Rețeaua CIVIS are ambiția de a face față provocărilor, creând o punte de legătură și un
angajament pe termen lung între Europa, zona mediteraneeană și Africa.

5. Conducere participativă și colaborare sustenabilă la toate nivelurile

Rețeaua CIVIS va avea o structură de conducere bazată pe principiul participativ, ceea ce
înseamnă că fiecare universitate parteneră va avea responsabilități proprii. Structura
noastră de conducere se va adapta, în timp, în funcție de diferitele faze ale dezvoltării
rețelei noastre. Astfel, Consorțiul CIVIS trebuie să le permită tuturor să contribuie la
definirea orientărilor și activităților rețelei, toate părțile interesate din viața universităților
noastre, studenți, cadre didactice, cercetători, personal auxiliar sau parteneri care nu țin de
sfera academică, fiind invitate să participe în structurile permanente ale rețelei noastre.

Rețeaua va lucra cu partenerii asociați, atât la nivel local, cât și la nivel european, iar
partenerii ne vor susține acțiunile și vor participa la dezvoltarea și implicarea în noile
inițiative. Având în vedere că urmărim dezvoltarea unor Strategii de Specializare Inteligentă,
ne dorim, ținând cont de zonele de origine ale universităților din rețeaua noastră, să
colaborăm cu instituții aflate și în alte zone.

Principiul participativ înseamnă că fiecare universitate din rețeaua noastră se va implica sau
va contribui la această rețea prin depunerea de proiecte și prin redactarea de politici publice
sustenabile.

La nivel strategic, rețeaua CIVIS prioritizează, în faza sa actuală, de construcție, caracterul de
rețea universitară civică pentru provocări globale, dar și parteneriatele din zona
mediteraneeană și Africa. În același timp, universitățile membre ale rețelei CIVIS vor avea
ocazia de a desfășura schimburi de bune practici la toate nivelurile, de a dezvolta
parteneriate, de a revizui programele noastre educaționale existente, interconectându-le, și,
prin includerea lor sistematică în programe de mobilitate, vom avea în vedre crearea de noi
proiecte de cercetare, împărtășirea infrastructurilor științifice și întărirea legăturilor cu
partenerii noștri etc. Fiecare membru al rețelei are particularitățile sale, aptitudini și
instrumente, care vor fi puse în comun pentru progresul fiecăruia, către excelență.
Identitățile și particularitățile locale vor putea coexista, în contextul global. De asemenea,
structurile de guvernare și management ale rețelei vor încuraja ideile și proiectele comune.

Rezultatele fiecărui proiect din rețeaua CIVIS vor fi diseminate către o audiență cât mai largă.
O comunitate mare este o comunitate în care talentul și diferitele aptitudini pot fi găsite mai
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ușor. Astfel, CIVIS va sprijini prin acțiunile sale talentul și diferitele aptitudini din această
mare comunitate creată și va beneficia, la rândul său, de rețeaua extinsă de alumni, de noi
parteneriate, idei și oportunități, consolidate prin principiile de educație, acces liber și
știință deschisă.

6. Dezvoltarea procesului Bologna și a principiilor din Zona Europeană de Educație

Globalizarea într-o lume multipolară face diversitatea lingvistică un domeniu central și pune
pe plan secund modelul dominant al limbii engleze. Percepem acest proces ca fiind o bună
ocazie pentru favorizarea mediului multilingvistic în Europa. Cu șapte limbi vorbite în rețea
și limba engleză folosită ca lingua franca, rețeaua CIVIS va investi în diversitatea lingvistică,
un domeniu cheie în procesul de globalizare.

Ne dorim ca până în anul 2025, cei mai mulți dintre studenți, cercetători și membri ai
comunității academice, să folosească cel puțin două limbi străine, în afara limbii materne,
după efectuarea studiilor la o universitate din cadrul rețelei CIVIS.

Pentru a atinge acest obiectiv, alianța va dezvolta o metodologie multidisciplinară și va
folosi modele pedagogice inovatoare și tehnologii performante. Totodată, rețeaua CIVIS își
va instrui studenții și cercetătorii mobili să fie vorbitori fluenți ai limbii din țara în care se duc.
Prin aceste schimburi lingvistice, vom încuraja schimburile culturale și promovarea
specificităților și valorilor care ne apropie.

Universitățile membre ale rețelei CIVIS recunosc importanța principiilor din procesul
Bologna, propunându-și sporirea mobilității în vederea creării unei zone de învățământ
european superior. În acest scop, avem în vedere emiterea unui card de identitate CIVIS,
atât pentru studenți și cercetători, cât și pentru membri ai personalului auxiliar, dar și
recunoașterea deplină a creditelor obținute în cadrul rețelei și a suplimentelor de diplomă.

Prin această declarație, ne angajăm să implementăm aceste principii în universitățile din
rețeaua noastră. În prima etapă a proiectului vom crește mobilitatea standard (fizică sau
virtuală, într-un mod sustenabil). Vom defini priorități și o strategie de finanțare care îi va
permite fiecărui student, indiferent de mediul de proveniență, să beneficieze de mobilitate.
Vom perfecționa sistemul nostru comun de asigurare a calității și vom facilita recunoașterea
calificărilor și perioadelor de studiu. Astfel, vom crește compatibilitatea între sistemele
noastre de educație, făcând mai ușoară situația studenților mobili în Europa.

De asemenea, vom dezvolta o strategie de lobby adresată guvernelor noaste naționale,
precum și Comisiei Europene, pentru a îndepărta barierele și pentru a crea o zonă coerentă
de educație superioară europeană.

7. CIVIS - o abordare treptată

Pentru că Rețeaua CIVIS nu se va construi într-o zi, vom numi perioada primilor 3 ani ai
rețelei „Atelierul CIVIS", perioadă în care:

- Vom institui și vom testa primele noastre structuri de conducere și management și
vom administra împreună bugetul comun al rețelei CIVIS.
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- Vom crește numărul reuniunilor și colaborărilor noi pentru a ne consolida legăturile
și a încuraja crearea de proiecte comune, în virtutea celor trei misiuni ale rețelei
Universității Civice Europene (educație, cercetare și implicare civică), focalizate pe
provocările globale și pe construirea unei colaborări cu partenerii din zona
mediteraneeană și Africa.

- Vom aproba o Cartă comună de sustenabilitate și vom avea întâlniri virtuale pentru
a stabili regulile de mobilitate fizică în proiectele de colaborare, pentru a minimiza
emisiile de carbon.

- În acordarea mobilităților pentru studenții noștri, se va ține cont de diferențele
sociale dintre studenți, astfel încât orice student să beneficieze de o mobilitate cu
cost redus.

- Vom încuraja inițiativele comune, de orice fel, prin stimularea unor procese
deschise și participative.

- Evaluarea sistematică a fiecărui proiect ne va permite să măsurăm valoarea
adăugată a etichetării rețelei CIVIS pentru acțiunile noastre și să corectăm punctele
slabe din procesele noastre.

- Vom analiza chestiunile de reglementare și legale care afectează construcția și
viitorul rețelei noastre, atât la nivel național cât și european, și ne vom angaja într-un
dialog constructiv cu instituțiile relevante și responsabile de acestea.

- Vom promova rețeaua CIVIS prin organizarea de evenimente anuale care să ne
întărească legăturile, iar toți studenții vor avea conștiința apartenenței la o entitate
mare, fiind încurajați să participe la crearea acesteia.

Această perioadă de implementare ne va permite să testăm, evaluăm și ajustăm diferitele
dimensiuni ale acestei ambițioase alianțe.

În cel de-al treilea an, se va face o evaluare globală, în urma căreia vom putea stabili
următoarea etapă a construcției noastre comune. Aceasta va declanșa faza a doua, pe care
o denumim faza „construcției CIVIS ”, urmată de faza a treia (din 2025 până în 2030),
„consolidarea rețelei CIVIS”.

Astfel, rețeaua CIVIS se va dezvolta în următoarea decadă, în 3 faze ce presupun contribuții
comune pe parcursul întregului proces, ducând la înfăptuirea Rețelei Universității Europene.


