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SÍŤ EVROPSKÝCH UNIVERZIT
SOUČASNÝ STAV
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Podle žebříčku světových univerzit
pro rok 2018 se v EU nachází 10 z 50
nejlepších univerzit.
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Zdroje:

‣‣Z rozpočtu EU je financován menší počet evropských vysokoškolských institucí, které poskytují vzdělávání

týkající se evropských otázek: Evropský univerzitní institut ve Florencii, College of Europe (Bruggy a Natolin),
Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu, Akademie evropského práva v Trevíru, Mezinárodní středisko
evropského vzdělávání v Nice a Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání v Odense. Tato agentura
sice neposkytuje vzdělávání v evropských záležitostech jako takové, ale sleduje cíle evropského zájmu.

‣‣Dvoustranná a vícestranná spolupráce univerzit (např. Francouzsko-německá univerzita, l’Université de la
Grande Région, Francouzsko-italská univerzita), které se často nacházejí v příhraničních regionech.

‣‣Společné/dvojí magisterské studium v rámci Erasmus Mundus: studijní programy společně poskytované
mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí z Evropy i mimo ni.

‣‣U-Multirank: nezávislý srovnávací nástroj pro výkonnost vysokoškolských institucí na celém světě (zahrnuje 1
200 institucí).

HLAVNÍ DOSAVADNÍ VÝSLEDKY

‣‣Program

Erasmus+ poskytuje financování více než 600 strategických partnerství v oblasti
vysokoškolského vzdělávání. 45 % všech výstupů tvořily nové nebo zdokonalené kurzy nebo učební plány
a výukové materiály. Ve většině případů však tyto projekty nemají takový dosah jako společné poskytování
výuky.

‣‣Od roku 2004 bylo programem Erasmus Mundus vybráno 392 společně poskytovaných magisterských
programů a bylo uděleno 21 500 stipendií evropským studentům.
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VÝZVY
Tomu, aby vysokoškolské instituce mohly plně integrovat přeshraniční vzdělávací aktivity, které
povedou k získání kvalifikací uznávaných v členských státech partnerských institucí, brání množství
administrativních a byrokratických překážek.

CO LZE V PŘÍŠTÍCH DVOU LETECH DÁLE UČINIT?

‣‣Zřídit školu evropské a nadnárodní správy věcí veřejných na základě kontaktů s partnerskými institucemi,

jako jsou College of Europe, École nationale d’administration a Hertie School of Governance, která by nabízela
odbornou přípravu v záležitostech EU pro vedoucí pracovníky z veřejného a soukromého sektoru a organizací
občanských společností.

‣‣Dále rozvíjet strategická partnerství mezi vysokoškolskými institucemi.
‣‣Podpořit dalších 200 magisterských programů Erasmus Mundus, aby se celkový počet udělených stipendií
zvýšil do roku 2020 na 30 000.

‣‣Více zviditelnit a využívat nástroj U-Multirank na propagaci EU jako atraktivního místa pro vysokoškolské
studium.

MOŽNÉ INICIATIVY DO ROKU 2025

‣‣Vytvoření sítě evropských univerzit za účelem posílení a strukturování spolupráce mezi vysokoškolskými
institucemi (první krok: vytvoření sítí univerzit a společné poskytování programů s využitím nástrojů distančního
vzdělávání; druhý krok: zřízení společných podniků; třetí krok: zřízení institucí).

‣‣Dobře zavedeným sítím nabídnout evropský status, který umožní přeshraniční financování z rozpočtu EU
a dlouhodobou udržitelnost.

Politické ambice musí být svázány s prostředky na provádění jednotlivých opatření a zohledněny v rámci budoucí
debaty o financích EU.
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