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SIEŤ EURÓPSKYCH UNIVERZÍT
DNEŠNÝ STAV
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10 z 50 najlepších univerzít podľa
svetového rebríčka univerzít z roku 2018
sa nachádza v EÚ.
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Zdroj:

‣‣Z rozpočtu EÚ sa financuje niekoľko európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré poskytujú

vzdelávanie o európskych otázkach: Európsky univerzitný inštitút vo Florencii, College of Europe (Bruggy
a Natolin), Európsky inštitút verejnej správy v Maastrichte, Akadémia európskeho práva v Trieri, Centre
international de formation européenne v Nice a Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho
vzdelávania v Odense. Agentúra neposkytuje vzdelávanie o európskych otázkach ako takých, ale sleduje cieľ
európskeho záujmu.

‣‣Dvojstranná

a viacstranná spolupráca medzi univerzitami (ako je francúzsko-nemecká univerzita,
l’Université de la Grande Région, francúzsko-talianska univerzita), ktoré sa často nachádzajú v hraničných
oblastiach.

‣‣Spoločné magisterské štúdium prostredníctvom Erasmus Mundus: študijné programy spoločne poskytované
Medzinárodným konzorciom inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z Európy aj spoza jej hraníc.

‣‣U-Multirank: nezávislý nástroj na porovnávanie výsledkov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celého
sveta (zahrnutých je 1 200 inštitúcií).

HLAVNÉ DOTERAJŠIE VÝSLEDKY

‣‣Programom

Erasmus+ sa financovalo viac ako 600 strategických partnerstiev v oblasti
vysokoškolského vzdelávania. 45 % všetkých výstupov pozostávalo z nových alebo vylepšených kurzov/
učebných osnov a učebných materiálov. Vo väčšine prípadov projekty nepresahujú rámec spoločného
organizovania výučby.

‣‣Od roku 2004 sa prostredníctvom Erasmus Mundus vybralo 392 spoločne poskytnutých magisterských
programov a európskym študentom sa udelilo 21 500 štipendií.
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VÝZVY
Existuje mnoho administratívnych a byrokratických prekážok, ktoré inštitúciám vysokoškolského
vzdelávania bránia v tom, aby plne začlenili cezhraničné vzdelávacie činnosti, ktoré vedú k oficiálnym
kvalifikáciám uznávaným v členských štátoch partnerských inštitúcií.

ČO JE MOŽNÉ VYKONAŤ V NASLEDUJÚCICH DVOCH ROKOCH?

‣‣Založenie Školy európskej a nadnárodnej správy vecí verejných na základe siete s partnerskými inštitúciami,
ako sú College of Europe, École nationale d’administration a Hertie School of Governance, s cieľom školiť manažérov
z verejných a súkromných organizácií a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti záležitostí EÚ.

‣‣Ďalší rozvoj strategických partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
‣‣Podpora ďalších 200 magisterských programov Erasmus Mundus, aby celkový počet udelených štipendií
do roku 2020 rokov dosiahol 30 000.

‣‣Lepšie zviditeľnenie a používanie nástroja U-Multirank s cieľom propagovať EÚ ako atraktívne miesto na
vysokoškolské štúdium.

VÝHĽADY DO ROKU 2025 – MOŽNÉ INICIATÍVY

‣‣Vytvorenie siete európskych univerzít na posilnenie a vytvorenie štruktúry spolupráce medzi inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania (prvý krok: vytvorenie sietí univerzít a spoločné plnenie programov s použitím
nástrojov diaľkového vzdelávania; druhý krok: zakladanie spoločných podnikov; tretí krok: zakladanie inštitúcií).

‣‣Ponuka európskeho štatútu pre etablované siete, aby sa umožnilo cezhraničné financovanie z rozpočtu EÚ
a dlhodobá udržateľnosť.

Politická ambícia by sa musela zosúladiť s možnými opatreniami a zohľadniť v budúcich diskusiách o financiách EÚ.
ISBN 978-92-79-74873-8
doi:10.2775/1281

