L’aliança universitària europea EUTOPIA ha rebut
5 milions d’euros d’Erasmus+
• L’aliança EUTOPIA de sis universitats europees té èxit en l’oferta de beques Erasmus+ per valor de 5 milions
d’euros per construir una universitat europea del futur.
• La subvenció servirà de trampolí perquè EUTOPIA assoleixi la seva missió de treballar com a xarxa de campus
europeus que aborden els reptes globals i locals, mitjançant la investigació col·laborativa, la major mobilitat
dels estudiants i el personal, i amb innovacions compartides que serveixin al públic en general en comunitats
regionals més grans.
• Des del seu llançament al febrer del 2019, els socis d’EUTOPIA han desenvolupat una base sòlida
d’oportunitats de col·laboració acadèmica i estudiantil que inclouen beques de doctorat en co-tutela, nous
cursos conjunts de màster, escoles d’estiu i tallers acadèmics a les institucions associades.
• EUTOPIA aplega més de 165.000 estudiants, 30.000 membres del personal i centres de recerca en 760 àrees
de coneixement.

EUTOPIA, una aliança establerta de sis universitats europees que existeix per crear una comunitat
connectada i inclusiva que s’ocupi de reptes globals i locals ha tingut èxit en la seva candidatura
per obtenir una subvenció de 5 milions d’euros del programa “Universitats europees” d’Erasmus+.
Aquest reconeixement confirma que EUTOPIA és una aliança escollida d’institucions que treballen
per construir una universitat europea del futur, creant un nou model per a l’ensenyament superior a
Europa.
EUTOPIA està integrada per Vrije Universiteit Brussel, la Universitat de Göteborg, l’Université Paris
Seine, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la Universitat de Warwick, i està dirigida per la
Universitat de Ljubljana.
El premi fomentarà la missió d’EUTOPIA de treballar com a xarxa de campus europeus a través de la
recerca col·laborativa, una major mobilitat d’estudiants, dels acadèmics i del personal, i innovacions
compartides que serveixin al públic en general en les comunitats regionals.
Co-creada en col·laboració amb acadèmics, estudiants i socis no acadèmics, EUTOPIA posarà a prova
mètodes innovadors de col·laboració, més enllà dels models existents per augmentar
progressivament la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu de l’ensenyament superior
europeu.
Des del llançament oficial de l’aliança a la Biblioteca Solvay de Brussel·les, al febrer del 2019, el
personal i els estudiants dels socis d’EUTOPIA han construït una base sòlida d’activitats de
col·laboració, que inclouen:


L’establiment de beques de doctorat co-tutelades, que permetran que fins a vuit candidats a
doctor siguin co-supervisats per acadèmics de la Vrije Universiteit Brussel, l’Université Paris
Seine i Warwick, beneficiant-se de la docència i la supervisió acadèmica de dos països. Això
ha estat possible gràcies a una inversió conjunta de 500.000 lliures esterlines per part de la
Vrije Universiteit Brussel, l’Université Paris Seine i els membres fundadors d’EUTOPIA. Les
beques donaran suport a projectes de doctorat en àrees de recerca com la ciència de la











complexitat, la medicina reproductiva i les arts, les humanitats i el patrimoni cultural. La
primera cohort començarà a l’octubre del 2019.
La creació d’un màster conjunt en Estudis Internacionals i Integració entre el Departament
de Política i Estudis Internacionals de Warwick i l’Institut d’Estudis Europeus de la Vrije
Universiteit Brussel, que es llançarà el 2019. Abans d’això, el Departament de Ciències
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i el Departament de Política
i Estudis Internacionals de Warwick han ofert una doble titulació des del 2014. També
s’estan debatent actualment debaten altres cursos en col·laboració.
Els estudiants de les universitats membres d’EUTOPIA passaran aquest estiu fins a quatre
setmanes a l’Escola Internacional d’Estiu de Barcelona (Pompeu Fabra), on faran cursos
d’espanyol i d’anglès.
Els estudiants de la Vrije Universiteit Brussel i de la Pompeu Fabra de Barcelona participaran
en la International Conference on Undergraduate Research, dirigida per Warwick, al
setembre del 2019.
Diversos programes de mobilitat acadèmica, entre els quals el programa Fernandes
Fellowships (Warwick) i el programa EUTOPIA International Fellowships (Paris Seine)
ofereixen als acadèmics d’EUTOPIA l’oportunitat de realitzar visites d’investigació a
universitats associades. Les institucions associades a EUTOPIA també estan desenvolupant
programes d’intercanvi per a estudiants i personal d’administració professional.
Es continuen desenvolupant nombrosos tallers acadèmics a les institucions associades a
EUTOPIA, entre les quals una activitat acollida recentment per Ljubljana en l’àrea de les
ciències de la computació i les dades. També continuen endavant altres col·laboracions en
les àrees de ciències de la complexitat, física teòrica, ciències polítiques i socials, i arts i
patrimoni cultural.

EUTOPIA aplega més de 165.000 estudiants i 30.000 membres del personal de sis països, amb 90.000
antics alumnes internacionals associats a les seves universitats membres. Juntes, les universitats
d’EUTOPIA tenen centres de recerca en 760 àrees de coneixement.
Caroline Pauwels, rectora de la Vrije Universteit Brussel, va dir:
“Estic orgullosa que la Vrije Universteit Brussel, amb cinc altres universitats europees ambicioses a
l’aliança EUTOPIA, hagi estat escollida per la Comissió Europea com un dels deu projectes pilot per
desenvolupar una ‘universitat europea’.
“El nostre objectiu compartit és crear una comunitat europea comuna d’aprenentatge i coneixement
que transformi les nostres universitats en laboratoris vius per a l’educació, la recerca i la innovació.
“Mitjançant la ciència oberta i l’educació oberta, amb EUTOPIA estem creant una ‘multiversitat’
compartida amb una forta agenda de recerca i educació multilingüe, multidisciplinària i
multicultural.”
Eva Wiberg, vicerectora de la Universitat de Göteborg, va dir:
“Aquest és un missatge fantàstic. I és un honor ser elegits com una de les primeres xarxes europees
que tinguin l’oportunitat de fer un esforç estratègic a Europa. Això vol dir que tindrem grans
oportunitats per augmentar la nostra internacionalització i facilitar la nostra idea que estudiants,
acadèmics i altres empleats hagin de ser capaços de moure’s lliurement entre les institucions de
l’aliança.”

Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, va dir:
“Finalment, una gran oportunitat per eradicar les barreres universitàries locals i externes, mentals i
materials, locals i nacionals, burocràtiques i acadèmiques a Europa.
“La UPF vol aprofitar-la i intentar volar lliurement, que és precisament el que, per naturalesa, hauria
de fer una universitat.”
El professor Stuart Croft, rector i president de la Universitat de Warwick, va comentar:
“Nosaltres, a la Universitat de Warwick i a la comunitat d’EUTOPIA, estem encantats d’haver tingut
èxit en el programa “Universitats europees” d’Erasmus+.
“La nostra aliança de sis universitats europees ja ha pres mesures audaces per crear una nova forma
d’educació superior inclusiva, innovadora i internacional, i aquest reconeixement de la Unió Europea
ens ajudarà a avançar en la nostra missió.
“Warwick ha estat una universitat internacional des de la seva fundació i, juntament amb els nostres
socis d’EUTOPIA, continuem enfortint els vincles a tot el continent, oferim oportunitats globals per al
personal i els estudiants i transformem la nostra regió local a través de la recerca col·laborativa.”

