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UNIBERTSITATE-ENPRESA FORO EUROPARRA 
HARTU DU EUSKADIK 

 
• Iñigo Urkullu Lehendakariak Unibertsitate-Enpresa Foro Europarrari 

hasiera eman dio gaur goizez, Donostian. Miramar Jauregian urriaren 
18an eta 19an burutuko den topaketa hau unibertsitate-enpresa 
aliantzaren inguruko Europako ekimenen baitan kokatzen da.  

 
• Eusko Jaurlaritzak eta Europako Batzordeak Euskampus euskal 

unibertsitateekin, Confebaskekin eta Bordeleko Unibertsitatearekin batera 
antolatu duten Foro hau Europako Batzordeak euro-eskualdearen eta 
eskualde mailako politikaren ikuspuntutik antolatu duen lehena da.  
 

• Foroaren xedea da solasaldia eta esperientzia-trukatzea sustatzea, 
lankidetza bultzatu eta unibertsitatea-ikerketa-ekintzailetza-enpresa 
espiritua lotura sendotzeko. 
 

• 20 unibertsitate baino gehiago –batez ere europarrak- eta 30 enpresa 
nahiz enpresa-elkarte ari dira parte hartzen  

 
 
Euskadik Europako Batzordeak eskualdeen arteko eta mugaz gaindiko unibertsitateen 
arteko lankidetzaren ikuspuntutik egin duen lehen Unibertsitate-Enpresa Foro 
Europarra hartuko du urriaren 18an eta 19an. Topaketaren xedea da enpresa arloko 
aliantzetan parte hartzea eta unibertsitatea enpresa-kulturarekin batzea. Euskadi 
aitzindari da ekimen honekin, Europako eskualde banderaduna bilakatuko baita 
eskualdeen arteko lankidetzari, espezializazio eta berrikuntza espazioei eta 
unibertsitate-enpresa aliantzari dagokienean, aukera berriak irekiz, arlo honetan, 
Europako beste eskualdeei.  
 
Hitzaldien edukia eta gaiak ikusita, Foroak berebiziko garrantzia izango du 
Euroeskualdeko unibertsitateentzat. Ekimen interesgarri ezberdinak ezagutu eta 
eztabaidatzeko aukera izango dute, Euroeskualdeko hizlari ezberdinen zein atzerriko 
beste unibertsitate eta enpresa europar batzuen eskutik. Europako Batzordeak, 
halaber, saio berezia egingo du Unibertsitateek posizionamendu hobeagoa lor dezaten 
Europako eta nazioarteko unibertsitate-sailkapenetan.  
 
Unibertsitate-enpresa lotura ET2020 Estrategia europarrak (EBeko hezkuntza-
politikarako erreferentzia-markoa) eta Ris3* Espezializazio Adimentsurako Europako 
Estrategiak bultzatzen dituzten lehentasunetako bat da, bai eta Europako 
unibertsitateen sailkapena osatzeko erabiltzen diren adierazletako bat ere. 
 
Unibertsitate-enpresa aliantza espezializazio adimentsurako euskal estrategiaren ildo 
estrategikoetako bat da ere, unibertsitateek lurraldea dinamizatzeko eragile gisa duten 
garrantzia aitortu eta nabarmentzen baitu; lurraldea espezializazio-espazio adimentsua 
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eta gizatiarra bilakatzeko prozesua gidatuz eta euskal talentuaren, ikerketaren eta 
berrikuntzaren garapenerako eta nazioarteko posizionamendua bultzatuz.  
 
 
Ekimenaren jatorria 
Europar Batasunerako Euskadiko Ordezkaritzak lagunduta, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Unibertsitate Sailburuordetzak 
harreman estua dauka Europako Batzordeko Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza 
Nagusiarekin. Harreman horren helburua da elkarrekin lan egitea Euskadi eta Euskadi-
Akitania Berria-Nafarroa Euroeskualdea bikaintasuneko, ikerketako, ekintzailetza-
espirituko eta unibertsitate-berrikuntzako lurraldea izan dadin.   
 
Euskadiko unibertsitate-, ikerketa- eta zientzia-errealitatea-euskal unibertsitate 
ikasketen maparekiko, Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitateek Europako 
Espezializazio Adimentsurako Estrategia barneratzeko egin duten apustuarekiko eta 
ZTPB Euskadi 2020 markoarekiko interes handia agertu ostean, erakunde europarrak 
Euskadi eta Euroeskualdea aukeratu ditu abagune-marko gisa. Horren lekuko da, izan 
ere, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuordeak Helsinkin eginiko aurreko foroan 
parte hartzeko jaso zuen gonbidapena.  
 
Nabarmendu beharra dago Euskadik hartuko duen Foroak Europar Batasuneko 
Hezkuntza eta Kultura Ministroen Kontseiluan Autonomia Erkidegoek duten partaidetza 
sei hilabetez koordinatzeko Euskadik duen ardurarekin bat egin duela. Uztailetik 
abendura arte, Eusko Jaurlaritzak Kontseilu horren lan-talde eta lan-batzordetan parte 
hartuko du. Cristina Uriarte sailburuak, ondorioz, azaroan 21ean eta 22an Bruselan 
egingo den Ministroen Kontseiluan parte hartuko du. Euskadik partaidetza zuzena du 
kultura eta hezkuntza arloko Europako politikaren organo erabakitzailean. 
 
* Ris3 Espezializazio Adimentsurako Estrategia: Europar Batasuneko estrategia 
globala da. Bere xedea da eskualdeen arteko akordio estrategikoak sustatzea 
eskualde mailan ditugun sendotasunak, eskualdeen lehiakortasun-abantailak eta 
bikaintasunerako potentziala aprobetxatu ahal izateko. Egoera horretara iristeko, 
elkarrekin lan egin da ekonomia- eta industria-politikak berrikuntza-, zientzia- eta 
teknologia-politikekin lerrokatu eta uztartzeko. Estrategiaren xede bakarrak ezin du 
eskualde mailako bikaintasuna izan; ezagutza eta berrikuntza bultzatu behar ditu, ere 
bai, hazkunde ekonomikoa eta eskualdearen garapena bermatzeko.  
 
 
Unibertsitate-Enpresa Foroaren egitaraua, hemen ikusgai: 
 
www.ubforum-basquecountry.eu  
 
 

Donostian, 2016ko urriaren 18an 


