CASE – Kompetence pro udržitelný socioekonomický rozvoj
(Competencies for a sustainable socio-economic development)

Projekt CASE – Competencies for a sustainable socio-economical development – je jeden ze šesti
vybraných projektů z celkových 230 žádostí podaných v rámci programu „Erasmus Plus – Knowledge
Alliances”. Projekt má rozpočet 900 000 eur (asi 25 000 000 Kč) a bude společně implementován
celkem deseti partnery z pěti zemí EU pod vedením Christiana Rammela.
„Knowledge Alliances“ (KA) jsou mezinárodní a na konkrétní výstupy zaměřené projekty v oblasti
propojování vysokoškolského vzdělávání a byznysu. Projekty KA jsou otevřeny jakékoli univerzitní
disciplíně či sektoru podnikání, stejně jako spolupráci napříč sektory. Projektoví partneři sdílejí
společné cíle a spolupracují ve snaze dosáhnout vzájemně obohacujících výstupů.
Navrhovaná KA – projekt CASE – vnímá potřebu hledání nových cest vzdělávání k trvalé
udržitelnosti, stejně jako potřebu posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.
Mělo by dojít jak k dalšímu rozšiřování projektů zaměřených na implementaci udržitelného rozvoje, a
také k postupnému vzniku nových forem udržitelného podnikání v praxi.
KA cílí na změnu evropského prostředí v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve prospěch většího
důrazu na interdisciplinární přístup ke studiu, stejně jako důrazu na vzdělávání k trvalé udržitelnosti
v kontextu podnikatelského prostředí. Prostředkem má být posílení spolupráce mezi univerzitami a
podniky, vznik nových startupových projektů v oblasti „zelené ekonomiky“ a v souvislosti s tím také
změna nabídky kurzů zúčastněných vysokoškolských institucí.
Toho by mělo být dosaženo pomocí nového společného magisterského programu (Joint Master
Programme) „Udržitelné podnikání, strategie a inovace“ („Sustainability Driven Entrepreneurship,
Policies and Innovation“). Ten by měl spočívat na čtyřech pilířích vzdělávání: 1) udržitelný
socioekonomický rozvoj, 2) udržitelné podnikání, 3) ekologické inovace a environmentální
management, 4) environmentální strategie (politiky) a sítě spolupráce. Každý z těchto modulů by mohl
být rovněž použit jako samostatný program, nabízející zúčastněným univerzitám podporu a odborné
zázemí pro vznik nových vzdělávacích schémat.
Struktura každého modulu cílí na získávání dovedností a kompetencí skrze interdisciplinární metody a
nástroje učení, se speciálním zaměřením na spolupráci mezi univerzitami a podniky. Moduly se zaměří
na projektovou práci a na vzdělávání podnikatelů, což by mělo přispět k větší odbornosti při zakládání
nových, udržitelných podniků.
5 regionálních center spolupráce, které udávají postup projektu společně s více než 25 partnery
zajišťujících služby týkající se praxe a výuky projektové práce včetně různých podniků, bude testovat
a optimalizovat moduly. Pokusí se tak ukázat cestu nejlepší možné praxe spolupráce byznysového
prostředí a univerzit.

Na závěr navrhovaného projektu bude připravena platforma vzdělávání s otevřeným přístupem – čtyři
zmiňované moduly budou základem pro implementaci společného magisterského (Joint Master)
programu stejně jako potenciální změny nabídky kurzů jednotlivých zúčastněných univerzit. Tato
platforma bude propojena s globálními sítěmi, jako jsou UNU, RCE nebo COPERNICUS Alliance
z důvodu podpory aktivit a partnerství navrhovaných KA.
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