Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
Upadek systemów totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej u schyłku XX wieku stworzył
nowe warunki dla budowania wzajemnych stosunków między narodami i państwami tej części Europy. W
ciągu kilkunastu lat (1989-2004) podjęto działania na wszelkich płaszczyznach życia politycznego i
społecznego, które ukształtowały na tym obszarze nowe stosunki między państwami i społeczeństwami,
oparte na współpracy, zaufaniu i partnerstwie. Udało się to mimo, nierzadko bardzo złożonych, zaszłości
historycznych.
Realnym i efektywnym przykładem współpracy między dwoma największymi narodami i państwami
Europy Środkowo-Wschodniej – Polską i Ukrainą, stało się Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów (EKPiUU). Może ono także stać się ważnym elementem współpracy między Unią
Europejską a jej największym wschodnim sąsiadem – Ukrainą. Kolegium mieści się w Lublinie –
największym polskim centrum akademickim przy granicy z Ukrainą, ale także mieście o największym
potencjale naukowym na całej wschodniej granicy Unii Europejskiej. Lublin jest też miejscem
symbolicznym, nie tylko ze względu na historyczną rolę w stosunkach polsko-ukraińskich, ale także jako
wschodni kraniec UE, co trafnie charakteryzuje fraza: od Dublina do Lublina.
Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów jest polsko-ukraińską instytucją
edukacyjną, powołaną przez uniwersytety polskie i ukraińskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Narodowy
Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie oraz Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.
Podstawowym celem Kolegium jest kształcenie przyszłych elit polskich i ukraińskich, działających na
rzecz współpracy między oboma krajami oraz znających i rozumiejących wrażliwość i specyfikę sąsiada.
Szczególne miejsce w misji EKPiUU zajmuje wymiar europejski – Kolegium chce aktywnie kształtować
świadomość europejską młodych Polaków i Ukraińców, a także młodych ludzi z innych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, aby kontynuowali oni dzieło integracji europejskiej.
Kolegium mieści się w Lublinie – największym polskim centrum akademickim przy granicy z
Ukrainą, ale także mieście o największym potencjale naukowym na całej wschodniej granicy Unii
Europejskiej. Lublin jest też miejscem symbolicznym, nie tylko ze względu na historyczną rolę w
stosunkach polsko-ukraińskich i wielowiekowe tradycje wielokulturowości, ale także jako wschodni
kraniec UE, co trafnie charakteryzuje fraza: od Dublina do Lublina.
Idea powstania uczelni polsko-ukraińskiej właśnie w Lublinie sformułowana została w drugiej
połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Jej realizację środowiska akademickie rozpoczęły w 2000 r.
Symbolicznym aktem było odsłonięcie tablicy z nazwą Kolegium przez ówczesnego premiera Ukrainy
Wiktora Juszczenkę (obecnego prezydenta Ukrainy) jesienią 2000 r. Kolegium rozpoczęło działalność w
2001 r. W pierwszej inauguracji wzięli udział prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski oraz ówczesny
prezydent Ukrainy Leonid Kuczma.
Obecnie w Kolegium studiuje 169 doktorantów, w tym 136 obywateli Ukrainy, 19 obywateli Polski,
6 obywateli Białorusi, po jednym obywatelu Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji i Słowacji. Studia w
Kolegium trwają cztery lata. Słuchacze EKPiUU są jednocześnie doktorantami pięciu publicznych uczelni
Lublina: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii
Rolniczej, Politechniki Lubelskiej oraz Akademii Medycznej.
EKPiUU pragnie stać się nowoczesną europejską uczelnią kształcącą na poziomie studiów
doktoranckich. Badania naukowe prowadzone w Kolegium skupiać się będą w przyszłości na szeroko
rozumianej problematyce Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie ekonomii, prawa, historii,
językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii, politologii, stosunków
międzynarodowych, pedagogiki i psychologii. Kolegium powinno stać się uczelnią o szczególnych
zadaniach i roli – służącą poszerzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej na kraje, pozostające poza Unią
Europejską, w szczególności na Ukrainę.
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