ВЕБІНАР
«Європейська підтримка для науковців групи ризику –
Оприлюднення звіту про картографічне опитування
в рамках проєкту InSPIREurope»
European Support for Researchers at Risk –
Launch of the InSPIREurope Mapping Report
Стислий опис:
Навички та експертні знання т.зв. науковців групі ризику (Researchers at
Risk) представляють значний потенціал економічного та людського капіталу
для країн, які їх приймають. Однак, щоб цей потенціал був повністю
реалізований у загальноєвропейському масштабі, необхідна добра
координація зусиль з боку досвідчених учасників різних категорій. Проєкт
InSPIREurope, який координується європейським представництвом мережі
Scholars at Risk з Ірландського національного Університету в Мейнуті, сприяє
співробітництву між європейськими та національними ініціативами і
програмами, що діють з метою підтримки науковців групи ризику.
В рамках цього проєкту Асоціація університетів Європи провела
загальноєвропейське картографічне опитування для виявлення структур
підтримки та заходів, які є доступними для науковців групи ризику, як у
вищих навчальних закладах, так і в інших організаціях, що приймають таких
науковців. Крім того, опитування визначає конкретні проблеми, з якими
стикаються науковці групи ризику, а також організації, які приймають та
підтримують їх.
Під час вебінару представники партнерських організацій проєкту
InSPIREurope представили слухачам ключові результати опитування,
висловили свої думки щодо цих результатів та відповіли на питання
слухачів.
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Ключові факти та посилання на матеріали вебінару:
Дата проведення вебінару:

3 листопада 2020 р.

Тривалість вебінару:

1 година

Оголошення про вебінар:

Посилання

Відеозапис вебінару:

Посилання

Звіт, що був темою вебінару:

Посилання

Презентація

з

ключовими Посилання

висновками звіту:
Організатор вебінару:

Асоціація університетів Європи (European University Association
/ EUA) – міжнародна некомерційна організація, до складу якої
входять

понад

800

вишів

та

національних

ректорських

конференцій з 48 країн Європи, включаючи 26 українських ЗВО
(але не КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Доповідачі, що брали участь 1. пан Майкл Мерфі (Michael Murphy) – голова EUA;
у вебінарі:

2. пані Аманда Кроуфут (Amanda Crowfoot) – генеральна
секретарка EUA;
3. пан Генрієт Штьобер (Henriette Stoeber) – спеціалістка EUA з
політичних питань;
4. пані Шинед О’Ґорман (Sinead O’Gorman) – директорка
європейського представництва глобальної мережі Scholars
at Risk;
5. пан Ніколаос Папаіоанну (Nikolaos Papaioannou) – ректор
Університету Арістотеля в Салоніках (Греція);
6. пан Свен Стелен (Svein Stølen) – ректор Університету Осло
(Норвегія).
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Інформація про проєкт InSPIREurope,
в рамках якого був проведений вебінар:


Розшифровка абревіатури назви проєкту: InSPIREurope = Initiative to
Support, Promote and Integrate Researchers at Risk in Europe (Європейська
ініціатива з підтримки, просування та інтеграції для науковців групи ризику)



Термін реалізації проєкту: 1 вересня 2019 р. – 31 серпня 2022 р.



Програма,

в

рамках

якої

реалізується

проєкт:

рамкова

дослідницько-інноваційна програма ЄС «Горизонт 2020», напрям «Дії
Марії Склодовської-Кюрі»


Посилання на сайт проєкту: посилання



Координатор проєкту: Європейське представництво мережі Scholars at
Risk (SAR Europe), що працює на базі Ірландського національного
університету в Мейнуті (Maynooth University)



Партнерські організації:
1. Фонд Олександра фон Гумбольдта (Німеччина);
2. Асоціація університетів Європи;
3. Ягеллонський університет (Польща);
4. Університет Осло (Норвегія);
5. Гетеборзький університет (Швеція);
6. Французька державна програма PAUSE, що проводиться на базі Колеж
де Франс;
7. Фонд для студентів-біженців UAF (Нідерланди);
8. Університет Арістотеля у Салоніках (Греція);
9. Компанія Scholz CTC GmbH (Німеччина)



Визначення поняття «науковців групи ризику» (Researchers at Risk) в
контексті проєкту: до цієї категорії належать викладачі, дослідники,
аспіранти, очільники інститутів та інші представники спільноти учасників
вищої освіти, яким загрожує небезпека, або які піддаються різного роду
переслідуванням через зміст їхньої наукової діяльності, через їхній
академічний статус, або внаслідок мирного здійснення ними своїх прав на
свободу

вираження

поглядів,

свободу

об’єднань

тощо

(детальне

пояснення – за посиланням). За статистикою мережі Scholars at Risk
(координатора проєкту), найбільша кількість науковців групи ризику, що
звертаються до SAR по допомогу, походить з Туреччини та з країн
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Близького Сходу, Північної Африки, Субсахарської Африки та Південної
Азії.


Основні завдання проєкту:
1. Закладення підґрунтя для створення довгострокової міжгалузевої
загальноєвропейської структури підтримки для науковців групи ризику;
2. Участь в процесах усвідомленого прийняття політичних рішень в
Європі на користь науковців групи ризику;
3. Усунення

розриву

між

державними

та

загальноєвропейськими

механізмами підтримки, а також між академічними та неакадемічними
секторами, що працюють для підтримки науковців групи ризику;
4. Розширення можливостей кар’єрного розвитку для науковців групи
ризику;
5. Підготовка робочих середовищ для прийому науковців групи ризику;
6. Диверсифікація організацій, що підтримують науковців групи ризику,
зокрема в Центральній, Східній та Південній Європі, та залучення до
програм

роботи

з

населенням

бізнес-сектору.
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представників

промислового

та

Тема та мета вебінару:


Темою вебінару був звіт «Researchers at Risk: Mapping Europe’s
Response» (Науковці групи ризику: Картографічне представлення
європейських відповідей), що був оприлюднений в рамках проєкту
InSPIREurope у жовтні 2020 року (посилання).



Звіт був підготовлений на підставі результатів трьох опитувань, проведених
Асоціацією університетів Європи у березні-травні 2020 року з метою
визначення структур підтримки та заходів, які є доступними для науковців
групи ризику у європейських ЗВО та інших приймаючих установах, а також
визначення конкретних проблем, з якими стикаються науковці групи ризику
та європейські організації, що їх приймають.



Аналіз результатів опитування став кроком до виконання другого завдання
проєкту InSPIREurope, а саме – «участь в процесах усвідомленого
прийняття політичних рішень в Європі на користь науковців групи ризику».



Опитування проводилися серед:
1. науковців групи ризику;
2. ЗВО та інших установ, що приймають науковців групи ризику;
3. організацій та виконавців проєктів, що займаються підтримкою
науковців групи ризику.



Метою вебінару було:
1. Представлення ключових висновків звіту «Researchers at Risk: Mapping
Europe’s

Response»

слухачам

вебінару

(див.

презентацію

за

посиланням);
2. Обговорення кожного з розділів звіту експертами-учасниками вебінару,
а саме:
-

«Підстави для підтримки ЗВО науковців групи ризику та переваги
такої підтримки»;

-

«Проблеми та джерела фінансування для підтримки науковців
групи ризику»;

-

«Політичні можливості в галузі підтримки науковців групи ризику»

3. Відповідь на питання слухачів вебінару.
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