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uzyskaniem dyplomu kilku uczelni 4EU+ jest bardzo 
interesująca – dodaje.

SEMINARIUM W HEIDELBERGU,  
STUDIA W PRADZE
Trzy uczelnie 4EU+ – Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola 
zaangażowane są w interdyscyplinarne przedsię-
wzięcie Smart cities for ageing societies dotyczące 
dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb 
starzejących się populacji. Dwie pierwsze prowadzą 
obecnie seminaria dla studentów, a czeski uniwer-
sytet opracowuje cały program studiów poświęcony 
tej tematyce.

Od 16 do 17 maja studenci Wydziału Nauk Ekono-
micznych UW i studenci niemieccy uczestniczyli 
w seminarium naukowym na Uniwersytecie 
w Heidelbergu. Dyskutowano na temat sytuacji osób 
starszych w Polsce i Niemczech, uwzględniając kwe-
stie ekonomiczne, psychologiczne i informatyczne. 

– Studenci przygotowali prezentacje na wybrane 
tematy dotyczące m.in. podejmowania decyzji na 
starość, roli robotów i sztucznej inteligencji w życiu 
starzejących się populacji oraz problemu samotno-
ści osób starszych – mówi dr Grzegorz Kula z WNE 
UW, który jest zaangażowany w projekt Smart 
cities for ageing societies. – W Polsce bardzo dużo 
mówi się o interdyscyplinarności, jednak w praktyce 
nie zawsze ona wychodzi. Formuła tego semina-
rium łączyła wiele dyscyplin naukowych. Ciekawe 
było porównanie sytuacji ludzi starszych w Polsce 
i w Niemczech, dyskusja o problemie successful 
aging (szczęśliwego starzenia się) czy zagadnienia 
związane z robotyzacją, która w Niemczech jest na 
dużo wyższym poziomie zaawansowania. Uczest-
nicy spotkania z obu państw mogli się od siebie 
wzajemnie uczyć – dodaje.

W nowym semestrze na UW uruchomione zostanie 
webinarium skierowane do studentów i doktorantów 
reprezentujące różne kierunki studiów.

UNIWERSYTETY 4EU+ PRZECIWKO RAKOWI
Od 13 do 14 czerwca na Uniwersytecie Sorbońskim 
odbyło się spotkanie inaugurujące inicjatywę badaw-
czą 4EU+ against cancer. To projekt interdyscypli-
narny, łączący różne dziedziny nauki, m.in. medycynę, 
biologię, chemię, fizykę i informatykę. Koordynuje 
go prof. Serge Uzan, dyrektor Uniwersyteckiego Insty-
tutu Onkologii na Uniwersytecie Sorbońskim.

W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, 
Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu Kopen-
haskiego i Uniwersytetu Karola. Zaproszony został 
również Warszawski Uniwersytet Medyczny, który 
ma utworzyć z UW federację. Reprezentanci każdej 
z uczelni opowiedzieli o prowadzonych badaniach 
oraz programach studiów.

– Nasze spotkanie miało na celu poznanie struktur 
edukacyjnych, badawczych i medycznych, które 
są na uczelniach sojuszu 4EU+. Teraz będziemy 
pracować nad tym, aby za rok nasi studenci mogli 
wziąć udział w szkole letniej. Planujemy też stworzyć 
wspólny kierunek studiów II stopnia – do 2021 
roku, a do 2023 roku szkołę doktorską – mówi dr 
Catherine Suski-Grabowski z Interdyscyplinarnego 
Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego, lokalna koordynatorka pierwszego 
programu flagowego na UW.

Na UW powstała grupa badaczy, roboczo nazywana 
„Onkologią”, do której należy 13 naukowców z róż-
nych wydziałów, np. Biologii, Chemii czy Fizyki.
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Uniwersytety 4EU+ realizują ponad 100 wspólnych projektów badawczych, 
edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich 
dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów. Są to:

1.  Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
2.  Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie gospodarek, kultur 

i języków,
3.  Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych 

technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
4.  Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
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