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 10.30-12.00 Srečanje Mednarodnega akademskega sveta (IAC)
  
 13.30-16.30  Konferenca o visokem šolstvu: Medkulturni dialog in visoko šolstvo
  Organizirajo Center EMUNI, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
  tehnologijo Republike Slovenije in Evro-sredozemski stalni forum univerz – EPUF
  
 16.30-17.15 Univerzitetna fundacija: srečanje z gospodarstveniki

 18.00-19.00 Ustanovna slovesnost
  pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije 
  in predsednika Evropskega sveta Janeza Janše

  Slavnostni govorniki:
	 	 •	predsednik	Vlade	Republike	Slovenije	in	predsednik	Evropskega	sveta,	
   Janez Janša
	 	 •	generalni	sekretar	Arabske	lige,	Amr	Moussa
	 	 •	predsednik	Evropskega	parlamenta,	Hans-Gert	Pöttering
	 	 •	predsednik	Evropske	komisije,	José	Manuel	Durão	Barroso
  
  Podpisovanje ustanovne listine Evro-sredozemske univerze 
  s sedežem v Sloveniji

 19.00  Sprejem
	 	 pod	pokroviteljstvom	Državnega	zbora	Republike	Slovenije
	 	 •	predsednik	Državnega	zbora	Republike	Slovenije,	France	Cukjati,	dr.	med.	 	
	 	 •	predsednik	slovenske	delegacije	pri	Evro-sredozemski	parlamentarni	
	 	 	 skupščini,	dr.	Marko	Pavliha



UNIVERZITETNI CENTER ZA EVRO-SREDOZEMSKE ŠTUDIJE 
(CENTER EMUNI)

Poslanstvo Centra EMUNI:
• graditi medsebojno mrežo razumevanja med državami evro-sredozemskega prostora
• sodelovati s partnerskimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami
• ustanoviti mednarodno Evro-sredozemsko univerzo s sedežem v Sloveniji

Verjamemo, da lahko vzpostavimo akademsko sodelovanje visokošolskih in raziskovalnih institucij 
v evro-sredozemskem prostoru. Skupaj z našimi partnerskimi institucijami bomo razvijali in izvajali podiplomske 
študijske in raziskovalne programe. Študijski programi bodo mednarodno primerljivi, tako z vidika trajanja študija,  
študijskih vsebin kot tudi doseženih strokovnih in znanstvenih nazivih. Študijski programi se bodo izvajali 
v Sloveniji ter ostalih partnerskih institucijah evro-sredozemskega prostora.

Dejavnosti 2008:
Center EMUNI, katerega osrednji namen je ustanoviti evro-sredozemsko univerzo ter širiti medkulturno 
razumevanje, je že začel z izvajanjem naslednjih aktivnosti:

• Evro-sredozemska poletna šola; junij-julij-avgust 2008, Portorož, Slovenija
• Delavnica Evropske komisije: Evropska pomorska politika, 10. junij 2008, Portorož, Slovenija
• International Journal of Euro-Mediterranean Studies
• Študijski programi, akreditirani na partnerskih univerzah (2008/09)
• Mednarodna konferenca: Medkulturni dialog in management, 26.-29. November 2008, Barcelona, Španija

Slovenija
Republika Slovenija leži v srcu Evrope, kjer se Alpe srečajo s Panonsko nižino in kjer se Sredozemlje prepleta 
s skrivnostnim Krasom. Slovenija je bila vedno na križišču trans-evropskih poti, povezujoč Vzhod, Zahod, Sever 
in Jug. Slovenija je prelepa in slikovita dežela s številnimi zgodovinskimi spomeniki ter bogatim družbenim 
in kulturnim življenjem.

Center EMUNI
Sončna pot 20
6320 Portorož, Slovenija
Tel: + 386 5 671 36 00
Fax: + 386 5 671 36 05
www.emuni.si
info@emuni.si

NA POTI K NOVI MEDNARODNI UNIVERZI (EMUNI)

Prepričani smo, da bo ustanovitev EMUNI-ja, osnovana na mobilnosti znanja, tlakovala pot k učinkovitejšemu 
sodelovanju med različnimi akterji znotraj tega procesa ter da bo prispevala k oblikovanju evro-sredozemskega prostora, 
temelječega na visokem šolstvu in raziskovanju.

Barcelonski proces (Barcelona, november 1995): njegov namen je bil oblikovati enoten, v miru, stabil-
nosti in blaginji zasnovan evro-sredozemski prostor, kakor tudi zagotavljanje boljšega znanja in promoviranja medsebo-
jnega razumevanja med ljudmi v celotnem Evro-Sredozemlju.

Catanijska deklaracija (Catania, januar 2005): v ospredje je postavila razvoj človeških virov ter promovirala 
boljše razumevanje med kulturami.

Evro-sredozemsko parlamentarno zasedanje (Kairo, marec 2005): razprava je bila vezana na Barce-
lonski proces ter na strateško partnerstvo Evropske Unije in sredozemskih držav.

Tarragonska deklaracija (Tarragona, junij 2005): zagovarjala je oblikovanje evro-sredozemskega prostora 
visokega šolstva in raziskovanja.

Evro-sredozemsko parlamentarno zasedanje (Tunis, marec 2006): ukvarjalo se je s temami, kot so 
dialog civilizacij in religij, migracije, gospodarski in družbeni razvoj.

Aleksandrijska deklaracija (Aleksandrija, junij 2007): Evro-sredozemski stalni forum univerz (EPUF) je 
pozdravil slovensko pobudo o oblikovanju Evro-sredozemske univerze.

Kairska deklaracija (Kairo, junij 2007): na prvi Evro-sredozemski ministrski konferenci na področju visokega 
šolstva in znanstvenega raziskovanja je bila slovenska pobuda o ustanovitvi EMUNI-ja ocenjena kot pomemben korak k 
oblikovanju Evro-sredozemskega območja visokega šolstva in raziskovanja.

Slovenija (oktober 2007): Vlada Republike Slovenije je ustanovila Univerzitetni center za Evro-sredozemske 
študije – Center EMUNI

Zaključki Lizbonske konference (Lizbona, november 2007): ministri za zunanje zadeve so ustanovitev 
EMUNI-ja, za katerega je Slovenija ponudila sedež, ocenili kot pomembno mrežo partnerskih univerz.

Kairska deklaracija (Kairo, februar 2008): druga Evro-sredozemska ministrska konferenca o informacijski 
družbi je Evro-sredozemsko univerzo priznala kot pomembno mrežno institucijo.

Evro-sredozemsko parlamentarno zasedanje (Atene, marec 2008): pozvalo Evropsko Unijo, naj 
zagotovi sredstva iz proračuna za zagotovitev prihodnjega razvoja Evro-sredozemske univerze.

Zaključki iz Feza (Fez, april 2008): prva Evro-sredozemska ministrska konferenca o turizmu je poudarila, da 
bo ustanovitev Evro-sredozemske univerze v Sloveniji, skupaj s študijskimi programi, usmerjenimi k trenutnim potrebam 
sredozemskega turizma, prispevala k sodelovanju med partnerji.

Slovenija (junij 2008): ustanovna slovesnost nove mednarodne univerze.


