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Maailma ülikoolide 2018. aasta pingerea
50st tippülikoolist 10 asuvad ELis.
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Allikas:

‣‣ELi

eelarvest rahastatakse mõningaid Euroopa kõrgharidusasutusi, kus pakutakse Euroopa-teemalist
haridust. Need kõrgkoolid on Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes, Euroopa Kolledž (Brugge ja Natolin), Euroopa
Avaliku Halduse Instituut Maastrichtis, Euroopa Õigusakadeemia Trieris, Euroopa Rahvusvaheline Koolituskeskus
Nice’is ning Euroopa Eripedagoogika ja Kaasava Hariduse Agentuur Odenses. Agentuur ei anna haridust Euroopa
Liiduga seotud teemadel, kuid selle eesmärgid on Euroopa huvides.

‣‣Kahe- ja mitmepoolne koostöö (nt Prantsuse-Saksa Ülikool, Université de la Grande Région, PrantsuseItaalia Ülikool) sageli piirialadel paiknevate ülikoolide vahel.

‣‣Ühised

või topeltmagistriõppekavad Erasmus Munduse programmi kaudu: õppekavad, mida pakub
Euroopa ja muu maailma kõrgharidusasutuste rahvusvaheline konsortsium.

‣‣U-Multirank: sõltumatu võrdlusmeetod maailma kõrgharidusasutuste tulemuslikkuse hindamiseks (hõlmab 1
200 õppeasutust).

SENISED PÕHISAAVUTUSED

‣‣Programmi „Erasmus+“ kaudu on saanud rahastust enam kui 600 strateegilist kõrghariduspartnerlust.

45 % kogu väljundist moodustavad uued või täiustatud kursused/õppekavad ja õppematerjalid. Kuid enamasti
ei hõlma projektid ühist õpetamist.

‣‣Alates 2004. aastast on Erasmus Munduse programmi kaudu valitud välja 392 ühist magistriõppekava
ning jagatud Euroopa tudengitele 21 500 stipendiumi.
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PROBLEEMID
Hulk haldusalaseid ja bürokraatlikke takistusi ei võimalda kõrgharidusasutustel pakkuda
integreeritud ja piiriülest õpet, mis tagaks kvalifikatsiooni ametliku tunnustamise partnerõppeasutuste
asukohaliikmesriikides.

MIDA SAAB JÄRGMISE KAHE AASTA JOOKSUL VEEL TEHA?

‣‣Euroopa ja riikidevahelise valitsemise kooli asutamine, tuginedes partnerõppeasutustele, nagu Euroopa
Kolledž, École nationale d’administration ja Hertie School of Governance, et koolitada avaliku sektori, erasektori
ja kodanikuühiskonna organisatsioonide juhte ELiga seotud teemadel.

‣‣Täiendavate strateegiliste partnerluste loomine kõrgharidusasutuste vahel.
‣‣Veel 200 magistriõppekava toetamine Erasmus Munduse programmi kaudu, et 2020. aastaks oleks
eraldatavate stipendiumide arv 30 000.

‣‣U-Multiranki laialdasem nähtavus ja kasutamine, tutvustamaks kõrgharidusasutustele ELi kui atraktiivset
piirkonda.

VÕIMALIKUD ALGATUSED 2025. AASTANI

‣‣Euroopa ülikoolide võrgustiku loomine, et tugevdada ja struktureerida koostööd kõrgharidusasutuste vahel
(esimene etapp: ülikoolide võrgustiku loomine ja ühised õppekavad koos kaugõppevahendite kasutamisega;
teine etapp: ühisettevõtete asutamine; kolmas etapp: õppeasutuste asutamine).

‣‣Toimivatele

võrgustikele Euroopa põhikirja rakendamisvõimaluse pakkumine, mis võimaldaks piiriülest
rahastamist ELi eelarvest ja pikaajalist jätkusuutlikkust.

Poliitiline tahe tuleks seada vastavusse olemasolevate vahenditega ja seda tuleks tulevastes ELi rahaliste
vahendite üle peetavates aruteludes arvesse võtta.
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