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Anotācija
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septiņas valstis ārpus Eiropas, ir aplūkota augstākās izglītības
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pamatojoties uz valstu sniegtajiem ziņojumiem un starptautiskās
augstākās izglītības ekspertu viedokļiem, kuri tika noskaidroti,
izmantojot Delfu metodi, ir izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi
attiecībā uz augstākās izglītības internacionalizācijas turpmāku izvēršanu
Eiropā.
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KOPSAVILKUMS

Pētījumā „Augstākās izglītības internacionalizācija” ir sniegts pārskats par starptautiskās
dimensijas izvēršanas tendencēm augstākajā izglītībā, īpaši pievēršoties norisēm Eiropā, un
mēģināts noskaidrot, kas ir internacionalizācija un kādiem vajadzētu būt tās mērķiem.
Augstākās izglītības internacionalizācija ir salīdzinoši jauns, taču plašs un daudzšķautņains
fenomens. Tās virzību nosaka loģiski pamatotu politisku, ekonomisku, sociokulturālu un
akadēmisku motīvu dinamiska kombinācija, kuri — kā nepārprotami liecina 17 valstu
sniegtie ziņojumi — ietekmē reģionus, valstis un institūcijas to konkrētajā kontekstā.
Internacionalizācijai nav vienota, visās situācijās un apstākļos piemērojama modeļa, taču ir
kopīgi mērķi un uzdevumi, un šajā pētījumā ir konstatētas desmit svarīgākās tendences:

1. internacionalizācijas augošā nozīme visos līmeņos (plašāks darbību spektrs,
stratēģiskāka pieeja, ietekmīgas nacionālās stratēģijas un vērienīgi centieni);

2. institucionālo internacionalizācijas stratēģiju pieaugums (taču palielinoties arī
vienādošanas riskam un riskam koncentrēties tikai uz skaitliskiem rezultātiem);

3. finansējuma problemātika, ar ko nākas saskarties it visur;
4. privatizācijas tendences pastiprināšanās augstākās izglītības internacionalizācijā,

tiecoties radīt ieņēmumus;
5. no globalizācijas izrietošais konkurences spiediens, palielinoties iecerēto rezultātu,

ja ne darbību, konverģencei;
6. acīmredzama virzības maiņa no (tikai) sadarbības uz (lielāku) konkurenci;
7. reģionalizācijas palielināšanās, šajā sakarā Eiropu nereti uzlūkojot kā paraugu;
8. skaitlisko rādītāju kāpums un ar to saistītā kvantitātes un kvalitātes attiecību

problemātika;
9. nepietiekami dati salīdzinošas analīzes un lēmumu pieņemšanas vajadzībām;
10. jaunu prioritāro jomu veidošanās — izglītības programmu internacionalizācija,

pārrobežu izglītība un digitāla mācīšanās.

Augstākās izglītības internacionalizācijas procesi Eiropā neapšaubāmi sākās ar Eiropas
programmām, īpaši Erasmus, kas radīja vienotu izpratni un virzītājspēkus
internacionalizācijai, un to pastiprināja Boloņas process. Acīmredzami ir arī tas, ka Eiropas
programmas un modeļi ir ietekmējuši augstākās izglītības internacionalizācijas izvēršanu
citviet pasaulē.

Augstākās izglītības internacionalizācija kļūst par integrētu parādību valstiskā un
institucionālā līmenī, it sevišķi Eiropā. Tiek runāts par visaptverošākām augstākās izglītības
internacionalizācijas stratēģijām, taču faktiski priekšā vēl ir ļoti liels darbs. Pat Eiropas
mērogā raugoties, sniegums ir nevienāds — gan Dienvideiropā, gan jo īpaši Centrāleiropā
un Austrumeiropā vēl risināmi sarežģīti uzdevumi.

Augstākās izglītības līderi un internacionalizācijas procesa faktiskie īstenotāji atzīst, ka
augstākās izglītības internacionalizācijas nodrošinātās galvenās priekšrocības un iemesli,
kāpēc tā nepieciešama, ir pedagoģiskā darba un mācību procesa kvalitātes uzlabošana un
studentu sagatavošana dzīvei un darbam globalizētā pasaulē. Minētās personas uzskata, ka
institucionālās politikas galvenais ārējais virzītājspēks un ietekmētājs ir reģionālā/valstiskā
līmenī īstenotā politika un ka augstākās izglītības internacionalizācijas prioritātes ir
starptautiskā studentu mobilitāte, sadarbība zinātniskajā pētniecībā un stratēģiskas
partnerības.
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Saskaņā ar Delfu metodi aptaujāta ekspertu grupa apliecināja šo pozitīvo uztveri, izvirzot
scenāriju augstākās izglītības internacionalizācijas nākotnei Eiropā — izglītot globālus
pilsoņus un profesionālus speciālistus, kuri respektē un novērtē citas kultūras un spēj
nodrošināt ieguldījumu zināšanu ekonomikas un sociāli iekļaujošu sabiedrību attīstīšanā.
Šāda Eiropa atrastos labākā pozīcijā ne vien konkurētspējas aspektā, bet arī attiecībā uz
sadarbību ar pārējo pasauli.

Scenārijā tika minēti veicinošie faktori:
 tehniskās iespējas virtuālai apmaiņai un mācību procesam, kurā apvienota

mācīšanās klātienē ar mācīšanos tiešsaistē (tostarp uzlabots studentu
starptautiskais mijdarbīgums);

 turpmāka kopīgu akadēmisko grādu un divaugstskolu akadēmisko grādu izstrāde;
 studiju ārvalstīs un praksē gūtas darba pieredzes iespēju labāka integrēšana;
 uzlabota kredītpunktu un akadēmisko grādu savstarpēja atzīšana;
 kvalitatīvo rādītāju uzlabošana kvalitātes nodrošināšanas un sistēmu klasifikācijas

mērķiem;
 lielāka apņemšanās īstenot vienlīdzīgas partnerības, kas nodrošinātu ieguvumus

visām iesaistītajām pusēm;
 spēcīgāka publiskā un privātā sektora partnerību veicināšana;
 izglītības un pētniecības politikas labāka savstarpējā saskaņošana, kā arī šo politikas

virzienu saskaņošana ar citiem izglītības līmeņiem (pamatizglītību, vidējo izglītību,
profesionālo izglītību, pieaugušo izglītību).

Tika noskaidroti arī šķēršļi:
 finansējuma trūkums, lielāka atkarība no ārējiem īstermiņa finansējuma avotiem,

pārmērīga koncentrēšanās uz ieņēmumu radīšanu, birokrātiski šķēršļi, Eiropā
izmantoto augstākās izglītības finansēšanas modeļu nesaskaņotība;

 nepietiekams svešvalodu apmācības piedāvājums, angļu valodas dominējošā loma
izglītībā un pētniecībā;

 pārmērīga koncentrēšanās uz mobilitāti, kas pieejama tikai nedaudziem, līdz ar to ir
elitāra un nav integrēta izglītības programmās vai pedagoģiskajā darbā un mācību
procesā, augstskolu mācībspēku un personāla nepietiekama iesaistīšanās un
nepietiekamā mērā pausta atzinība;

 nepietiekami integrēta institucionālā, valstiskā un starpvalstu līmeņa politika.

Darba procesā izmantotā līdzšinējā internacionalizācijas definīcija scenārijā tika
paplašināta, internacionalizāciju saprotot kā „apzinātu, mērķtiecīgu starptautiskas,
starpkultūru vai globālas dimensijas integrēšanu terciārās izglītības mērķī, funkcijās un
īstenošanā, lai uzlabotu izglītības un zinātniskās pētniecības kvalitāti visiem studentiem un
personālam un nodrošinātu nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībai”.

Jaunā definīcija atspoguļo pastiprinātu izpratni par to, ka augstākās izglītības
internacionalizācijai jābūt iekļaujošākai un ne tik elitārai un ka mobilitāte ir jāintegrē
internacionalizētās izglītības programmās, koncentrējoties uz to, lai internacionalizācija
attiektos uz pilnīgi visiem. Definīcijā ir atkārtoti uzsvērts, ka augstākās izglītības
internacionalizācija nav pašmērķis, bet gan līdzeklis kvalitātes uzlabošanai un ka
internacionalizācijai nevajadzētu būt balstītai vienīgi uz ekonomiska rakstura apsvērumiem.

Lielākajai daļai nacionālo stratēģiju joprojām galvenokārt ir raksturīga koncentrēšanās uz
mobilitāti, īstermiņa un/vai ilgtermiņa ekonomiskiem ieguvumiem, talantu piesaistīšanu un
starptautiskā statusa nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka ir daudz vairāk jāstrādā pie tā, lai šīs
pieejas padarītu par daļu no visaptverošākām stratēģijām, kurās lielāka uzmanība
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pievērsta arī izglītības programmu un mācību rezultātu internacionalizācijai, uzlūkojot to kā
līdzekli izglītības un zinātniskās pētniecības kvalitātes paaugstināšanai.

Pētījumā ir sniegti vairāki ieteikumi, kā atbalstīt augstākās izglītības internacionalizācijas
izvēršanu Eiropā:

1. pievērsties kredītpunktu un akadēmisko grādu nelīdzsvarotās mobilitātes un
institucionālās sadarbības problemātikai, kas izriet no būtiskām atšķirībām
augstākās izglītības sistēmās, procedūrās un finansējumā;

2. atzīt praksē gūtas darba pieredzes arvien augošo popularitāti un pilnveidot iespējas
apvienot šādu darba pieredzes gūšanu ar valodu mācīšanos un kultūras aspektu
apguvi un studijām ārvalstīs;

3. atbalstīt akadēmiskā un administratīvā personāla nozīmīgo lomu augstākās izglītības
internacionalizācijas turpmākā izvēršanā;

4. sekmēt augstākās izglītības un rūpnieciskā sektora sadarbības pilnveidošanu
studentu un personāla mobilitātes kontekstā;

5. pievērst lielāku uzmanību koncepcijai „internacionalizācija pašu mājās”, integrējot
visu studentu izglītības programmās starptautiskai un starpkultūru dimensijai
atbilstošus mācību rezultātus;

6. likvidēt šķēršļus, kas kavē kopēju akadēmisko grādu attīstīšanu;
7. attīstīt inovatīvus digitālās, kā arī klātienē un tiešsaistē realizētas apvienotas

mācīšanās modeļus, uzlūkojot tos kā instrumentu augstākās izglītības
internacionalizācijas papildināšanai;

8. saskaņot internacionalizācijas procesus augstākajā izglītībā ar citu izglītības līmeņu
(pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības)
internacionalizāciju;

9. stimulēt mācību procesa norisi divās un vairākās valodās pamatizglītības un vidējās
izglītības līmenī, tā liekot pamatus daudzveidību sekmējošai valodas politikai;

10. likvidēt barjeras starp zinātniskās pētniecības un izglītības internacionalizāciju visos
līmeņos, lai radītu lielāku sinerģiju un vairotu iespējas.

Augstākās izglītības kā sabiedriska labuma statuss un tās īstenošana sabiedrības interesēs
nebūt nav pretrunā ar pastiprinātu pievēršanos uzņēmējdarbībai un privātā sektora
iesaistīšanos, tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai augstākās izglītības internacionalizācija
norisinātos saskaņā ar dokumentu „Affirming Academic Values in Internationalisation of
Higher Education, A Call for Action” (IAU, 2012) un Starptautisko studentu mobilitātes
hartu (International Student Mobility Charter) (EAIE un IEAA).

Eiropas Savienības un Boloņas procesa nozīmīgā loma augstākās izglītības
internacionalizācijas izvēršanā Eiropā un visā pasaulē ir nenoliedzama, un tā jāpastiprina
vēl vairāk. Tomēr šajā procesā ir būtiski koncentrēties uz tādām partnerībām un sadarbību,
kuru ietvaros tiek atzīti un respektēti atšķirīgie konteksti, vajadzības, mērķi, partneru
intereses un valdošie ekonomikas un kultūras apstākļi. Eiropa varēs kalpot par paraugu
citiem tikai tad, ja būs gatava atzīt, ka tā no citiem var arī mācīties. Augstākās izglītības
internacionalizācijas nākotne Eiropā ir daudzsološa, taču tikai tādā gadījumā, ja visas
iesaistītās puses un dalībnieki uzturēs atklātu dialogu par loģisko pamatu, priekšrocībām,
līdzekļiem, iespējām un šķēršļiem šajā nepārtraukti mainīgajā procesā.


