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Stowarzyszenie CESAER – lider w promowaniu nowoczesnych metod                    

i form procesu dydaktyczno-naukowego na europejskich 

uczelniach technicznych 

 

CESAER (Conference of European Schools 

for Advanced Engineering Education and 

Research) jest europejskim stowarzyszeniem 

zrzeszającym obecnie 54 czołowe 

uniwersytety, głównie techniczne, z 26 

krajów. Organizacja ta jest liderem 

doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Uczestnictwo                     

w CESAER umożliwia m.in. wpływ na decyzje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego 

podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej. Przyczynia się ono do tworzenia otwartych 

społeczeństw wiedzy oraz wywiera na nie znaczący wpływ naukowy, gospodarczy                     

i społeczny. 

Stowarzyszenie CESAER jest od wielu lat mocno zaangażowane w promowanie 

nowoczesnych metod zarówno w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak i w 

zakresie kształcenia na uczelniach technicznych. 

 
Grafika z kalendarium wydarzeń ze strony CESAER:  
The Council of the EU adopted conclusions on the ‘new European Research Area’ 

 

https://www.cesaer.org/extranet/my-news/article/?id=741
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Podstawowe informacje: 

 CESAER został założony w 1990 r. jako stowarzyszenie non-profit zgodnie                      

z prawem belgijskim (AISBL) przez Katholieke Universiteit Leuven na jego 

kampusie naukowo-technologicznym; 

 w chwili obecnej zrzesza 54 wiodące uniwersytety naukowo-techniczne 

w Europie i poza nią; 

 jako uznana organizacja jest interesariuszem Europejskiej Przestrzeni Badawczej   

i Platformy Otwartej Nauki; 

 Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego uznało CESAER za kluczowego 

europejskiego interesariusza w sektorze kształtowania europejskiej polityki 

badań naukowych; 

 CESAER jest założycielem i członkiem stowarzyszenia EOSC (European Open 

Science Cloud).  

 
Lokalizacja Uniwersytetów zrzeszonych w CESAER. Źródło: ©2020 Google, INEGI 
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Członkowie CESAER: 

 instytucje będące członkami CESAER kształcą ponad 1 milion studentów; 

 zatrudniają ponad 88 000 pracowników naukowych; 

 w 2019 r. zrealizowali ponad 460 projektów dotowanych z funduszu Europejskiej 

Rady ds. Badań Naukowych, a także otrzymali ponad 1150 stypendiów w ramach 

programu „Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA”; 

 48 znajduje się w rankingu Times Higher Education (THE) World University 

Rankings, 20 w rankingu QS World University Rankings, a 14 wzięło udział w 

rankingu Times Higher Education (THE) Impact Rankings. 

Misja CESAER: 

Misja i cele CESAER wyrastają ze strategii zarządzania jakością kształcenia w szkolnictwie 

wyższym, badaniach naukowych, edukacji akademickiej oraz w procesie wdrażania 

innowacji. CESAER pragnie wpływać w pozytywny sposób na debatę społeczną we 

wspomnianych obszarach, współtworząc otwarte społeczeństwa wiedzy. Misja 

stowarzyszenia opiera się zasadniczo na pięciu celach: 

 uczenia się od siebie nawzajem oraz dzielenia się informacjami i najlepszymi 

praktykami w obszarach szkolnictwa wyższego, badań, innowacji i zarządzania 

uniwersytetami; 

 wywierania wpływu na kluczowe organy władzy w strukturach UE                                 

we wspomnianych obszarach;  

 udzielania fachowej pomocy w kształtowaniu europejskich strategii, polityki                  

i programu finansowania nauki; 

 zwiększania udziału sektora szkolnictwa wyższego w (europejskich) programach 

finansowania; 

 aktywnego budowania swojej marki – m.in. poprzez wspieranie i promowanie 

swoich członków w Europie i poza nią; 

 przyspieszania debaty społecznej na temat znaczenia roli nauki i technologii                 

w społeczeństwach opartych na otwartej wiedzy. 

Wartości i zasady promowane przez CESAER: 

 wolność akademicka i autonomia instytucji zgodnie z Europejskim kodeksem 

postępowania w zakresie rzetelności naukowej,  

 trwały pokój i dobrobyt obejmujący poszanowanie praworządności i praw 

człowieka,  

 swobodny przepływ wiedzy, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. 

Powyższe zasady i wartości zostały zdefiniowane na podstawie następujących 

dokumentów:  
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 Karta Narodów Zjednoczonych,  

 Deklaracja Praw Człowieka,  

 Europejska Konwencja Praw Człowieka,  

 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

 Europejska Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji 

pracowników naukowych,  

 Deklaracja z Limy w sprawie wolności akademickiej i autonomii instytucji 

szkolnictwa wyższego, 

 Deklaracja z Utrechtu w sprawie wolności akademickiej, 

 Magna Charta Universitatum. 

Członkostwo w CESAER: 

 członkiem CEASAER może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 

która posiada osobowość prawną; 

 w przypadku osoby prywatnej, kandydat musi legitymować się co najmniej 

tytułem doktora; 

 w przypadku uczelni technicznej, musi ona zapewniać doskonałą edukację            

w zakresie nauk technicznych w oparciu o najwyższe światowe standardy                     

w zakresie realizacji badań naukowych i wdrażania innowacji; 

 uczelnia kandydująca na członka CESAER powinna odgrywać wiodącą rolę 

zarówno w swoim kraju, jak i poza nim. 

Zgromadzenie ogólne CESAER przyjmuje do swojego grona tylko tych kandydatów, 

którzy mogą potencjalnie wpłynąć na usprawnienie organizacyjne wewnątrz 

stowarzyszenia, jak również zwiększyć jego pozytywny wpływ na środowisko, w którym             

i dla którego stowarzyszenie działa. 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej w CESAER: 

9 października 2015 roku, podczas walnego zgromadzenia, zarząd CESAER podjął decyzję 

o przyjęciu Politechniki Gdańskiej w poczet swoich członków. Politechnika Gdańska 

uczestniczy w pracach CESAER jako członek m.in. grupy roboczej ds. otwartej nauki (Task 

Force Open Science) pod kierunkiem dr Anny Wałek, dyrektora Biblioteki Politechniki 

Gdańskiej oraz pełnomocnika JM Rektora PG ds. otwartej nauki.  

Task Force Open Science (TFOS) jest grupą roboczą powołaną w ramach organizacji 

CESEAR do realizacji zadań związanych z wdrażaniem zasad otwartej nauki. W kolejnych 

etapach działań TFOS będzie współpracować z inną roboczą grupą CESEAR, Task Force 

Innovation, w celu opracowania najlepszych praktyk stosowanych w zakresie wdrażania 

zasad otwartej nauki we współpracy z tzw. partnerami „nieakademickimi”, działającymi 

w obszarze praw własności intelektualnej (związanych np. z udostępnianiem, 

przechowywaniem i publikowaniem danych badawczych). TFOS będzie także rozwijać 

https://www.cesaer.org/task-forces/task-force/?id=34
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współpracę z innymi partnerami w ramach projektu EOSC (ang. European Open Science 

Cloud; pol. Europejska Chmura dla Otwartej Nauki). TFOS promuje najlepsze praktyki 

zarówno w zakresie wdrażania otwartego dostępu do wyników badań naukowych, jak            

i w zakresie zarządzania danymi badawczymi. Biblioteka Politechniki Gdańskiej czynnie 

uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych związanych z promowaniem             

i realizowaniem zasad otwartości - otwartego dostępu (Open Access), otwartej nauki 

(Open Science) oraz otwartych danych badawczych (Open Research Data). 

Kalendarium na 2021 (wybrane wydarzenia): 

 W dniach 18-20 stycznia 2021 r. całkowicie wirtualnie odbędzie się „CESEAR 

Professional Week" pt. „Wzmocnij zarządzanie nauką”, którego gospodarzem ma 

być Politechnika Warszawska. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich 

pracowników uczelni członkowskich. Odbywa się ono w ramach działań 

związanych z wymianą wiedzy i pracowników. Udział w „CESAER Professional 

Week” daje możliwość nawiązania kontaktu z nowymi partnerami tego 

stowarzyszenia, a także skorzystania z platformy wymiany wiedzy i personelu. 

Jest to okazja, aby ulepszyć i pogłębić swoje doświadczenia edukacyjne                            

i szkoleniowe. 

 W październiku 2021 r., w ramach warsztatów online, odbędzie się coroczne 

spotkanie CESAER organizowane przez zespoły zadaniowe i grupy robocze.  
 Dodatkowo, w dniach 14-15 października 2021 r. planowane są spotkania 

osobiste, których gospodarzem będzie Uniwersytet w Lund (Szwecja). Głównym 
tematem warsztatów ma być: "Środowisko akademickie dla dobra społeczeństwa 
- kiedy trzeba sprostać krytycznym wyzwaniom".  
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