
 

 

Oświadczenie EPICUR w sprawie 
zaangażowania się w 

wielojęzyczność 
 

Zainspirowani ambicjami wyrażonymi w piśmie Przewodniczącej Komisji Europejskiej do 
Mariyi Gabriel, Komisarza UE ds. Innowacji, Kultury, Edukacji i Młodzieży, Sojusz EPICUR European 
Universities niniejszym zobowiązuje się wnieść wkład w osiągnięcie celów określonych w wyżej 
wymienionym piśmie, szczególnie, iż „wielojęzyczna współpraca ponad granicami w różnych 
dyscyplinach umożliwiająca wspólne odniesienie się do obecnie występujących wyzwań społecznych i 
braku umiejętności” doskonale wpisuje się w nasze podstawowe ambicje i wartości, którymi są 
sprzyjanie wielojęzyczności i budowanie świadomości o kluczowej roli języków europejskich we 
wzmacnianiu tożsamości europejskiej. 

Od samego początku, EPICUR bardzo silnie wspiera aspiracje Komisji Europejskiej by młodzi 
Europejczycy władali dwoma językami europejskimi poza językiem ojczystym (posiedzenie Rady z dnia 
14 grudnia 2017). Ponieważ różnorodność językowa uniwersytetów należących do Konsorcjum 
ERPICUR stanowi jedną z silniejszych stron tej sieci, celem Konsorcjum EPICUR jest utworzenie „banku 
wiedzy i praktyk” w zakresie wielojęzyczności i międzykulturowości, które służą jako źródło inspiracji 
do przyszłościowego nauczania języków w kontekście nauczania nowego pokolenia Europejczyków w 
Europejskim Obszarze Edukacji. 

Konsorcjum EPICUR zabiega by uczenie się języków europejskich było atrakcyjne dla przyszłych 
studentów. W swych działaniach Konsorcjum EPICUR bierze pod uwagę punkt widzenia studentów jak 
i zachęty do uczenia się i studiowania języków europejskich. Konsorcjum EPICUR ma świadomość 
konieczności przyjęcia rozsądnego podejścia do poziomów biegłości językowej zgodnych z 
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Naszym ostatecznym celem jest by z biegiem 
czasu EPICUR stał się jednym z preferowanych dostawców rozwiązań wszystkich kwestii związanych z 
wielojęzycznością europejską i by poprzez to nie tylko podtrzymywał, ale poszerzał językową 
różnorodność Europy i podkreślał rolę języków w zachowaniu niematerialnego dziedzictwa. 

Różnorodność językowa Konsorcjum EPICUR jest zakorzeniona w jego podstawowych 
wartościach i misji. Jednym z naszych kluczowych celów jest wzmacnianie istniejącej szerokiej gamy 
programów językowych i tworzenie inkluzywnej instytucyjnej polityki językowej dla dwujęzycznych i 
wielojęzycznych uniwersytetów. Integrowanie rodzimych użytkowników wielu języków europejskich i 
czerpanie z bogatej oferty językowej wśród partnerskich uniwersytetów w ramach Konsorcjum EPICUR 
z jednoczesnym uwzględnieniem wagi roli języka angielskiego w kontekście akademickim pozwala na 
wzmacnianie świadomości językowej i międzykulturowej w ramach Sojuszu EPICUR i poza nim. 
Konsorcjum EPICUR chętnie przekaże wyniki swoich prac Komisji Europejskiej i innym instytucjom 
szkolnictwa wyższego, ponieważ wyniki te mogą posłużyć jako plan uwzględniający ten aspekt w 
Europejskim Obszarze Edukacji. 

W posumowaniu, EPICUR staje na wysokości zadania i zainspirowany aspiracjami Komisji 
Europejskiej dążącej do osiągnięcia trójjęzyczności europejskiej do roku 2025, stworzy wspólną wizję i 
podejście do wielojęzyczności, a szerzej mówiąc wspólną wizję inkluzywnego systemu zarządzania w 
kontekście akademickim.  

W drodze wzajemnej współpracy i dialogu, Sojusz EPICUR będzie angażować się w tworzenie 
prawdziwie inkluzywnego przyszłościowego Uniwersytetu Europejskiego dostępnego młodym 
Europejczykom z wszystkich krańców kontynentu. Inkluzywne zarządzanie w zakresie języków stanowi 
warunek wstępny i ważny pierwszy krok do osiągnięcia tego celu. 
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