
Memorandum 
o společném záměru vytvořit polsko-českou asociaci univerzit 

Konference rektora slezských univerzit (KRSU), 

Technická univerzita v Liberci, 

Univerzita Hradec Králové, 

Univerzita Palackého v Olomouci, 

Univerzita Pardubice, 

zastoupené svými zplnomocněnými zástupci, kteří se setkali ve dnech 

17.-18. května 2019 ve Vratislavi, 

v souladu se snahou 

- realizovat myšlenku Společného evropského výzkumného prostoru a 

principy Boloňské deklarace v podmínkách střední Evropy, 

- rozvíjet polsko-českou přeshraniční a interregionální spolupráci 

prostřednictvim implementace nového obsahu do partnerských smluv 

mezi českými kraji a polskými vojvodstvími, 

- dát nový rozměr dlouholeté spolupráci v oblasti vědy a výuky, 

- podílet se na realizaci ujednání, úkola a návrha obsažených v polsko-

českých mezivládních smlouvách o kulturní, vědecké a přeshraniční 

spolupráci 

deklarují záměr, vytvořit formou rozšíření KRSU o nové partnery polsko-

českou asociaci univerzit. 
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Cílem asociace bude: 

- inspirovat, organizovat a uskutečňovat společný vědecký výzkum, 

především v oblasti specifik polsko-českého příhraničí a polsko-českých 

vztahli a také regionálních struktur v širším evropském kontextu, 

- společně zvyšovat standardy výuky a kvality vzdělávání, mj. na základě 

přeshraničních forem výuky a výměny akademických pracovníkli 

a studentli, 

- spolupracovat s územní samosprávou a organizacemi vyvíjejícími 

činnost v oblasti polsko-české spolupráce, 

- přispívat k vzájemné propagaci, 

- účastnit se polsko-české kulturní výměny, 

- zpracovávat a prezentovat názory a stanoviska k dliležitým otázkám 

rozvoje vědy a vzdělávání v Polské republice a České republice, 

- společně realizovat III. roli univerzit, včetně prezentace vědeckého 

pohledu na příhraničí a polsko-české vztahy, 

- vytvořit trvalé nástroje pro výměnu informací, zkušeností a získávání 

finančních prostředkli pro realizaci společných záměrli. 

Signatáři tohoto memoranda se co nejdříve, nejpozději však ve 

lhlitě do 31. 8. 2020, dohodnou na principech fungování, financování 

a na zásadách plánování činnosti asociace. 

Organizační záležitosti bude vyřizovat Sekretariát KRSU se sídlem na 

Vratislavské univerzitě. 
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Signatáři prohlašují, že připravovaná asociace bude otevřena také 

jiným partnerťim, sdílejícím záměry uvedené v tomto memorandu. 

Vratislav, 18. května 2019 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
rektor Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach 
przewodniczqcy KRUS 

Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
rektor Technické univerzity v Liberci 

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.O. 
prorektor Univerzity Hradec Králové 

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor Univerzity Pardubice 
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