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CÍLE PROJEKTU
Zmapovat a dále podporovat regionální aktivity evropských institucí v oblasti PHE se
zaměřením na UAS. (Good practice case studies)
Podporovat měření dopadu/výkonnosti UAS prostřednictvím stávajících tradičních a
nově určených ukazatelů.
Vyvinout nástroj pro sebereflexi regionálního zapojení UAS a další rozvoj jejich strategií.
Analyzovat institucionální případy, zejména na základě pilotního testování.
Politická doporučení
2020-6/2023

Regional engagement of UAS: Dimensions & activities
PROVIDING CAPACITY FOR
REGIONAL STRATEGIES
DEVELOPMENT

DEVELOPING TALENTS, SKILLS PROMOTING REGIONS’ DEVELOPMENT ENHANCING SOCIAL, CIVIC
THROUGH USER-INSPIRED RESEARCH AND CULTURAL ACTIVITIES OF
AND COMPETENCIES
THE REGION’S COMMUNITY
REFLECTING REGIONAL NEEDS AND INNOVATION

Embedding the regional role and
dimension in the UAS mission,
strategies and leadership

Offering programmes in
Reflecting the regional context and aspects Community-engaged teaching and
accordance with regional interests in the UAS RDI strategies & policies – profile, learning including credit-bearing
and opportunities
capacity, partnerships
curricular activities and support for
student volunteering

Integrating the regional role and
dimension in the UAS governance
and organisation

Encouraging participation from
regional actors in program design

Providing expert capacity for regional actors’ Research, development and
development
innovation to investigate and
provide solutions to issues of public
interest or concern

Valuing the regional role and
engagement in the UAS staff
policies
Engaging in regional strategies,
networks, partnerships, structures
and bodies

Delivering programs in
partnership with regional actors

Providing the regional actors with access to
the UAS RDI / facilities and equipment

Leveraging institutional knowledge
and resources for social good

Supporting Lifelong Learning on
the regional level

Outputs of regional RDI cooperation

Building win-win systematic
approaches to social, civic and
community engagement

Promoting transfer of international
knowledge to the region
Supporting region-focused research
publications and their popularization

INTERNALISATION/NETWORKING LOCAL-REGIONALINTERNATIONAL

Quality of life in regions, driving regional development
working draft version

Regionální aktivity by měly být:
Systematické
Plánované
Založené na důkazech
Strukturované
Měřené
Zakotvený a
Pravidelně aktualizované
udržitelný & s učiným dopadem

How much has the
UAS “signed up”
to regional
engagement?

Any other
comments?

What UAS
structures are in
place?

What is the
impact?

How are these
activities
measured /
known?
How are
incentives
embedded in UAS
processes?

Sean O‘Reilly. Regional engagement carousel

Problémy
Definice nebo vymezení "regionu"
Obtížné určit "regionální dopad" ("regionální zapojení" a
"regionální dosah" je jednodušší).
Informace o místním nebo regionálním rozměru se obvykle
vztahují k "potenciálu dopadu" UAS (spíše než k „ samotnému
dopadu").Vlastní zařízení a zdroje pro systematický sběr informací jsou
nedostatečné nebo chybí (některé údaje jsou vlastní nebo
statistiky na vysoké úrovni pocházejí pouze od vnitrostátních
orgánů).Nedostatek studií regionálního dopadu, které by mohly
poskytnout relevantní informace (iniciované systémy
všeobecného zabezpečení, orgány nebo jinými externími
organizacemi).
Nedostatek průzkumů spokojenosti studentů a/nebo
zaměstnavatelů (iniciovaných UAS, orgány nebo jinými externími
organizacemi)
Nedostatek (explicitních) vstupů od externích místních nebo
regionálních zúčastněných stran.

Testováno 12 indikátorů
Narativní část zprávy (doplněno o zpětnou vazbu od
externích stakeholderů)
D1 Nepedagogičtí a nevýzkumní pracovníci zapojení
do zahájení nebo podpory spolupráce s místními
nebo regionálními partnery v oblasti inovací: počet
pracovníků a/nebo % všech administrativních
pracovníků.

