
List intencyjny 
w sprawie utworzenia polsko-czeskiej asocjacji uniwersytetów 

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ), 

Uniwersytet Techniczny w Libercu, 

Uniwersytet Hradec Kralove, 

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, 

Uniwersytet Pardubice, 

reprezentowane przez upełnomocnionych przedstawicieli zebranych we 

Wrocławiu w dniach 17-18 maja 2019 r., 

zgodne w pragnieniach 

- realizacji idei Europejskiego Obszaru Badawczego i założeń Karty 

Bolońskiej w warunkach Europy Środkowej, 

- rozwijania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i interregionalnej 

poprzez wypełnianie nowymi treściami partnerskich umów między 

krajami czeskimi i województwami polskimi, 

- nadania nowego wymiaru swojej wieloletniej współpracy naukowej 

i dydaktycznej, 

- udziału w realizację ustaleń, zadań i propozycji zawartych w polsko-

czeskich umowach międzyrządowych o współpracy kulturalnej, 

naukowej i transgranicznej 

deklarują niniejszym intencję utworzenia polsko-czeskiej asocjacji 

uniwersytetów poprzez rozszerzenie KRUŚ o nowych partnerów. 
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Celem asocjacji będzie: 

- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie wspólnych badań 

naukowych, w szczególności nad specyfiką pogranicza polsko-czeskiego 

i relacji polsko-czeskich, a także strukturami regionalnymi w szerszym 

kontekście europejskim, 

- wspólne podnoszenie standardów nauczania i jakości kształcenia, m. in. 

poprzez transgraniczne formy dydaktyki oraz wymiany nauczycieli 

akademickich i studentów, 

- współpraca z samorządami terytorialnymi i organizacjami aktywnymi na 

polu współpracy polsko-czeskiej, 

- wzajemna promocja, 

- udział w polsko-czeskiej wymianie kulturalnej, 

- opracowywanie i przedstawianie opinii oraz stanowisk w sprawach 

istotnych dla rozwoju nauki i kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej 

i Republice Czeskiej, 

- wspólna realizacja III misji uniwersytetów, w tym prezentowanie 

naukowego poglądu na pogranicze i relacje polsko-czeskie, 

- stworzenie stałych instrumentów wymiany informacji, doświadczeń 

i pozyskiwania środków finansowych do realizacji wspólnych 

przedsięwzięć. 

Sygnatariusze niniejszego listu uzgodnią możliwie szybko, a najdalej 

w terminie do 31 VIII 2020 r., zasady organizacji, finansowania oraz 

planowania działań asocjacji. 

Organizację prac będzie prowadził Sekretariat KRUŚ z siedzibą na 

Uniwersytecie Wrocławskim. 
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Sygnatariusze deklarują, że przygotowywana asocjacja będzie 

otwarta także dla innych partnerów podzielających zawarte w niniejszym 

liście intencje. 

Wrocław, 18 maja 2019 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
przewodniczący KRUŚ 

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
rektor Uniwersytetu Technicznego w Libercu 

PhDr. Zdenek Beran, Ph.D. 
prorektor Uniwersytetu Hradec Kralove 

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
rektor Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu 

Prof. Ing. Jiri Malek, DrSc. 
rektor Uniwersytetu Pardubice 
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