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СТВОРЕНИЙ 

діяти 
КУЛЬТУРА 

Ми прагнемо культивувати інклюзивну та інноваційну 

культуру кампусу, яка сприяє культурній спадщині, 

мультикультурній взаємодії та створенню відкритої 

інноваційної екосистеми. 

 Створити динамічне та інклюзивне середовище, де взаємодіють 

різноманітні культури та з'являються інноваційні ідеї 

Для створення дійсно міжнародного середовища ми будемо продовжувати 

урізноманітнювати склад наших викладачів і студентів. З метою сприяння взаємодії 

міжнародного співтовариства викладачів та студентів будуть запропоновані моделі 

багатомовних послуг, засоби з використанням цифрових технологій та величезна 

кількість різноманітних заходів. 
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 Побудувати відкриту систему культурної спадщини для 

неухильного процвітання людських цивілізацій 

Ми будемо прикладати все більше зусиль для збереження і розвитку людських 

цивілізацій, включаючи як традиційні китайські культури, так і світові цивілізації. Ми 

будемо пропагувати культурну спадщину для більш широкої аудиторії, використовуючи 

різноманітні міждисциплінарні підходи до поширення інформації. 

 Побудувати відкриту екосистему інновацій, у якій зближаються 

між собою ресурси всередині університету та за його межами. 

Ми будемо прагнути до створення матриці інновацій, керованої університетами, урядами, 

промисловістю та громадянським суспільством – модель «чотирьохвимірної спіралі». 

Через внутрішні та зовнішні партнерські відносини ми активізуємо наші зусилля у 

забезпеченні більшого доступу до місцевих та глобальних інноваційних ресурсів та 

обміну результатами досліджень. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Ми будемо прагнути стати рушійною силою світового класу 

для досліджень та інновацій, сприяючи співробітництву – 

міждисциплінарному, міжнародному та між університетами і-

промисловістю. 

 Сприяти впровадженню міждисциплінарних досліджень, які 

сприяють соціальному процвітанню та сприяють майбутньому 

людства. 

Оскільки світ стикається з низкою нагальних питань, ми повинні розірвати традиційні 

бар'єри між дисциплінами, щоб повністю розгорнути свої наукові сили. Ми будемо 

вживати заходів для посилення міждисциплінарності наших академічних зусиль для 

підвищення продуктивності та впливу досліджень. 

 Розширити міжнародний діалог та співпрацю з інституціями 

світового класу для вирішення великих проблем 

Нам потрібно об'єднати таланти і ресурси з усього світу для сприяння координації 

досліджень, які проводяться згідно передових міжнародних стандартів. Чжецзянський 

університет (ЧЦУ) продовжуватиме підтримувати мобільність викладачів та академічне 

співробітництво, розширюючи інтелектуальні обміни. 

 Тісно співпрацювати з промисловістю та заохочувати діяльність 

з трансферу технологій для збільшення практичного впливу 

наших досліджень 

Ми будемо сприяти взаємодії дослідників і промисловості, а завдяки застосуванню та 

передачі результатів досліджень ми максимізуватимемо соціальні переваги знань. Ми 

також повинні створити більш привабливі, доступні та ефективні способи донесення 

нових знань до спільноти. 
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ОСВІТА 

Ми прагнемо надати студентам міжнародну перспективу, 

глобальну компетентність і соціальну відповідальність – 

атрибути, необхідні для того, щоб дозволити нашим 

випускникам зробити значний вплив на світ. 

 Розширити міжнародну перспективу студентів, збільшивши їх 

можливості щодо поглиблених міжкультурних зустрічей та 

навчання. 

Через програми мобільності, міжнародні курси та міжкультурні заходи ми надамо всім 

студентам можливість розвивати глобальний світогляд. Наші освітні пропозиції повинні 

забезпечити їх знаннями, установками та цінностями, які є важливими для належної та 

ефективної взаємодії між культурами. 

 Наблизити нашу освітню діяльність до міжнародних стандартів 

для зміцнення нашого потенціалу по вихованню компетентних 

талантів у глобальному масштабі. 

Ми повинні розглядати всі основні елементи нашої освітньої діяльності з міжнародної 

точки зору. Ми будемо приділяти більше уваги розвитку здатності студентів до 

спілкування, творчого та критичного аналізу, незалежного мислення та духу колективної 

роботи в мультикультурному контексті. 

 Ліквідувати розрив між освітою та практикою та заохотити 

студентів до відповідальних дій щодо колективного добробуту та 

сталого розвитку.  

Ми повинні посилити глобальну значимість знань, отриманих під час навчання, і 

прищепити студентам сильне почуття глобального громадянства. Ми будемо тісно 

співпрацювати з громадою та промисловістю, щоб дати змогу студентам аналізувати 

реальні проблеми та ефективно діяти у глобальному світі. 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ПІДТРИМКА 

Ми прискоримо наші кроки щодо побудови відкритої системи 

управління, стабільної адміністративної системи та 

підтримки адміністративного середовища відповідно до 

міжнародних амбіцій ЧЦУ. 

 Ініціювати відкриту систему управління, яка об'єднує сильні 

сторони моделей вищої освіти країн Сходу та Заходу. 

ЧЦУ є китайським, але працює для усього світу. Досліджуючи глибоко вкорінену в Китаї 

систему управління, ми також приєднаємося і до наших глобальних партнерів, щоб 
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інтегрувати хороші механізми і практику і привнести китайську мудрість у вищу освіту 

світу. 

 Удосконалити внутрішні зв'язки та комунікації в Університеті для 

усунення інституційних бар'єрів і забезпечення сталого 

впровадження наших стратегій. 

Наш Міжнародний Консультативний Комітет слугуватиме центром встановлення 

керівних принципів та надання експертних консультацій для глобального залучення ЧЦУ. 

Ми також будемо використовувати скоординовані та послідовні підходи у великих 

внутрішніх підрозділах для узгодження міжнародних ініціатив на всіх рівнях із загальними 

глобальними стратегіями. 

 Створити необхідне адміністративне середовище для 

забезпечення загальноуніверситетських фінансових та людських 

ресурсів у повному портфелі міжнародних зобов'язань ЧЦУ. 

Ми будемо ефективно об'єднувати внутрішні ресурси на різних рівнях для наших 

глобальних ініціатив. Ми також будемо розвивати пул молодого адміністративного 

персоналу з міжнародною перспективою, міжкультурною компетентністю та професійним 

досвідом. 

 

ТАЛАНТИ 

Ми будемо розвивати ЧЦУ як чудове місце розвитку 

найяскравіших розумів з усього світу. Таланти ЧЦУ будуть 

джерелом і рушієм нових ідей і практик на службі місцевого і 

глобального розвитку. 

 Диверсифікувати профіль наших науковців шляхом зацікавлення і 

залучення найталановитіших дослідників з усього світу. 

Ми забезпечимо нашу конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці, 

підвищивши нашу цифрову присутність, оновивши системи зайнятості та розвиваючи 

високоефективне управління людськими ресурсами. 

 Заохочувати таланти ЧЦУ переймати глобальний досвід та ідеї. 

Ми повинні виявляти і створювати можливості для наших викладачів і співробітників для 

участі в освітній, дослідницькій та інноваційній діяльності по всьому світу. У той же час 

ми будемо стимулювати підвищення рівня передового досвіду, оцінюючи продуктивність 

персоналу відповідно до міжнародних стандартів. 

 Оптимізувати робоче середовище та продовжувати інвестувати 

в розвиток особистості та просування по службі. 

Відзначаючи відмінності, ми будемо розвивати інклюзивне робоче середовище, щоб 

люди могли дотримуватися своїх мрій і амбіцій. Ми завжди відзначали підприємництво і 

допомагали всім викладачам і співробітникам у розвитку професійного досвіду, набуття 

нових компетенцій і досягнення академічних досягнень. 
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ВЗАЄМОДІЯ 

Ми прагнемо зміцнити репутацію та вплив ЧЦУ через 

конструктивну взаємодію з партнерськими установами, 

випускниками та спільнотою як локально, так і глобально. 

 Побудувати та фінансово підтримувати багаторівневу мережу 

партнерів для суттєвого та сталого співробітництва. 

Ми будемо налагоджувати стратегічні партнерські відносини з провідними світовими 

університетами, науково-дослідними інститутами та підприємствами з метою  

підвищення свого загального потенціалу. Ми будемо розвивати відносини з країнами, які 

задіяні в проекті «Один пояс, один шлях», щоб допомогти побудувати співтовариство зі 

спільним майбутнім. Ми також будемо відігравати значну роль у міжнародних 

організаціях з метою максимізації переваг таких альянсів. 

 Більш ефективно з'єднати ЧЦУ з випускниками в усьому світі. 

Ми будемо тісно співпрацювати з общинами випускників та активно залучати наших 

випускників до різних видів діяльності, включаючи наставництво студентів, 

консультування з питань кар'єри, підтримку стажування, передачу технологій та 

державну службу. У зарубіжних ініціативах брендінгу випускники ЧЦУ слугуватимуть 

послами університету для збільшення своєї глобальної присутності. 

 Будувати навчальне співтовариство та слугувати потребам 

суспільства з інноваційними результатами 

Ми намагатися здійснювати обмін знаннями та формувати культуру навчання. Через 

технологічні інновації та консультування з питань політики ми будемо допомагати 

прагненню провінції Чжецзян стати глобальним центром інновацій. Ми також будемо 

використовувати наші досягнення і знання в інженерії, сільському господарстві та охороні 

здоров'я для покращення суспільного добробуту. 


