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Dintre primele 50 de universități de
vârf din clasamentul World University
Rankings din 2018, 10 se află în UE.
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Sursă:

‣‣Bugetul UE finanțează un număr mic de instituții europene de învățământ superior care oferă cursuri pe

teme europene: Institutul Universitar European din Florența, Colegiul Europei (Bruges și Natolin), Institutul
European de Administrație Publică din Maastricht, Academia de Drept European din Trier, Centrul Internațional
de Formare Europeană din Nisa și Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale din Odense. Agenția
nu oferă propriu-zis cursuri pe teme europene, dar urmărește obiective de interes european.

‣‣Cooperarea bilaterală și multilaterală dintre universități (cum ar fi Universitatea franco-germană,
l’Université de la Grande Région și Universitatea franco-italiană) situate adesea în zone de frontieră.

‣‣Diplome de master comune în cadrul Erasmus Mundus: programe de studiu oferite în comun de un consorțiu
internațional de instituții de învățământ superior din Europa și din afara acesteia.

‣‣U-Multirank: instrument de comparare independent privind performanța instituțiilor de învățământ superior
din întreaga lume (1 200 de instituții incluse).

PRINCIPALELE REALIZĂRI DE PÂNĂ ÎN PREZENT

‣‣Programul Erasmus+ a finanțat peste 600 de parteneriate strategice în învățământul superior.
45 % din realizări constau în cursuri, programe și materiale pedagogice noi sau îmbunătățite. În majoritatea
cazurilor, proiectele nu implică însă predarea în comun.

‣‣Începând din 2004, un număr de 392 de programe de master oferite în comun au fost selectate în
cadrul Erasmus Mundus, iar studenții europeni au beneficiat de 21 500 de burse de studiu.
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PROVOCĂRI
Există numeroase obstacolele administrative și birocratice care stau în calea organizării unor
activități educaționale transfrontaliere pe deplin integrate ale instituțiilor de învățământ superior, de natură
să conducă la calificări oficiale recunoscute în statele membre în care se află instituțiile partenere.

CE SE POATE FACE ÎN URMĂTORII DOI ANI?

‣‣Înființarea Școlii de guvernanță europeană și transnațională, pe baza unei rețele cu instituții partenere
cum ar fi Colegiul Europei, École nationale d’administration și Hertie School of Governance, pentru a forma
managerii din organizațiile publice, private și din cele ale societății civile în materie de chestiuni legate de UE.

‣‣Dezvoltarea în continuare a parteneriatelor strategice dintre instituțiile de învățământ superior.
‣‣Sprijinirea unui număr suplimentar de 200 de programe de master Erasmus Mundus, astfel încât
numărul total de burse acordate să ajungă la 30 000 până în anul 2020.

‣‣O mai bună vizibilitate și o mai mare utilizare a instrumentului U-Multirank pentru a promova UE ca
spațiu atractiv pentru studii superioare de calitate.

POSIBILE INIȚIATIVE ÎN ORIZONTUL ANULUI 2025

‣‣Crearea unei rețele a universităților europene pentru a consolida și structura cooperarea dintre instituțiile

de învățământ superior (o primă etapă: înființarea unor rețele de universități și oferirea de programe comune
cu ajutorul instrumentelor de învățare la distanță; a doua etapă: înființarea de parteneriate; a treia etapă:
înființarea de instituții).

‣‣Oferirea

unui statut european rețelelor care și-au dovedit viabilitatea, pentru a permite finanțarea
transfrontalieră din bugetul UE și sustenabilitatea pe termen lung.

Ambiția politică ar trebui aliniată cu mijloacele necesare pentru a acționa și ar trebui să se reflecte în discuțiile
viitoare privind finanțele UE.
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