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VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

V skladu z načelom subsidiarnosti se o visokošolskih politikah odloča na ravni posameznih
držav članic EU, EU pa ima tako predvsem podporno in usklajevalno vlogo. Glavni cilji
delovanja Unije na področju visokošolskega izobraževanja so: podpora mobilnosti študentov
in akademskega osebja, spodbujanje priznavanja diplom in študijskih obdobij, spodbujanje
sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in razvoj (univerzitetnega) izobraževanja na
daljavo.

PRAVNA PODLAGA

Izobraževanje – in v tem okviru tudi visoko šolstvo – je bilo kot področje v pristojnosti EU
formalno priznano leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo.
Z Lizbonsko pogodbo se določbe o vlogi EU v izobraževanju in poklicnem usposabljanju niso
spremenile (naslov XII, člena 165 in 166). V členu 165(1) Pogodbe o delovanju Evropske
unije je poudarjeno, da „Evropska unija prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja
s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami ter po potrebi s podpiranjem in
dopolnjevanjem njihovih dejavnosti, pri čemer v celoti upošteva odgovornost držav članic
za vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov, pa tudi njihovo kulturno
in jezikovno raznolikost.“ V členu 165(2) PDEU je navedeno, da so cilji dejavnosti Unije
„spodbujanje mobilnosti študentov in profesorjev, med drugim s spodbujanjem akademskega
priznavanja diplom in študijskih obdobij; pospeševanje sodelovanja med izobraževalnimi
zavodi (ter) razvijanje izmenjave informacij in izkušenj glede vprašanj, ki so skupna
izobraževalnim sistemom držav članic“.
Poleg tega Lizbonska pogodba vsebuje tako imenovano horizontalno socialno klavzulo. Člen 9
PDEU določa, da mora Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti
upoštevati zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja.
Poleg tega Listina EU o temeljnih pravicah, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi (člen 6
PEU), določa, da ima vsakdo pravico do izobraževanja (člen 14).

CILJI

A. Cilji v skladu s Pogodbama Evropske unije
Člen 165(2) PDEU na podlagi dolgoročne zavezanosti EU uveljavljanju vseživljenjskega učenja
in mobilnosti, izboljšanju kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter večji
ustvarjalnosti in inovativnosti izrecno navaja cilje delovanja Unije na področju izobraževanja,
poklicnega usposabljanja, mladine in športa. Za visoko šolstvo so zlasti pomembni naslednji
cilji:
— razvijanje evropske razsežnosti v izobraževanju,
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— spodbujanje mobilnosti študentov in profesorjev, med drugim s spodbujanjem
akademskega priznavanja diplom in študijskih obdobij,

— pospeševanje sodelovanja med izobraževalnimi zavodi,

— razvijanje izmenjave informacij in izkušenj v zvezi z vprašanji, ki so skupna
izobraževalnim sistemom držav članic ter

— spodbujanje razvoja izobraževanja na daljavo.

B. Aktualne prednostne naloge na področju izobraževanja in usposabljanja
Evropsko politično zanimanje za visokošolsko izobraževanje se je okrepilo s strategijo
Evropa 2020[1]. Ta temelji na pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ki naj bi jo dosegli
z učinkovitejšim vlaganjem v izobraževanje, raziskave in inovacije. Med njenimi ključnimi cilji
je občutno povečanje števila mladih, ki dokončajo terciarno izobraževanje (do leta 2020 vsaj
40% odraslih, starih od 30 do 34 let)[2]. Ta ambiciozni cilj je bil nakazan že v strateškem okviru
Izobraževanje in usposabljanje 2020, ki ga je Evropski svet maja 2009 sprejel kot nadaljevanje
delovnega progama Izobraževanje in usposabljanje 2010, in določa skupne strateške cilje za
države članice, vključno s sklopom načel za uresničitev teh ciljev[3]. EU poleg političnih
pobud držav članic dejavno podpira prednostne naloge bolonjskega procesa, ki vse od svojega
nastanka leta 1999 teži k bolj primerljivim, združljivim in povezanim sistemom visokošolskega
izobraževanja v Evropi, vrhunec pa je dosegel z oblikovanjem evropskega visokošolskega
prostora z budimpeško-dunajsko deklaracijo ministrske konference marca 2010.
Po sprejetju strategije Evropa 2020 se je Komisija leta 2011 v sporočilu z naslovom Spodbujanje
rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov osredotočila
na možnosti teh sistemov[4].
Komisija je leta 2017 objavila sporočilo o prenovljeni agendi EU za visoko šolstvo
(COM(2017)0247). V njem se osredotoča se na štiri prednostna področja, od katerih so nekatera
delno že odigrala pomembno vlogo v letu 2011:
1. uskladitev razvoja znanj in spretnosti v visokošolskem izobraževanju s potrebami na trgu

dela,

2. splošno dostopno, bolj vključujoče visokošolsko izobraževanje z večjim družbenim
dometom,

3. okrepitev inovacijskih zmogljivosti visokošolskega izobraževanja;

4. povečanje učinkovitosti in uspešnosti visokošolskega izobraževanja.

Nove pobude na ravni EU za dosego teh ciljev med drugim vključujejo spremljanje diplomantov
(opisano v ločenem sporočilu Komisije), uporabo finančnih sredstev EU, npr. v okviru
programa Erasmus +, da bi visokošolskim zavodom pomagali postati bolj vključujoči, razširitev
modela Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za regionalne inovacijske sheme na
več univerz in regij, pregled struktur za financiranje, spodbude in nagrade v visokošolskih

[1]Glej strategijo Evropa 2020, objavljeno marca 2010 (COM(2010)2020) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF). Za dodatne informacije gl. spletno mesto Komisije: http://
ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm
[2]Drugi ključni cilj na področju visokega šolstva je zmanjšanje osipa na manj kot 10 %.
[3]Glej UL C 119, 28.5.2009, str. 2 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF). V Prilogi I, kjer so opisana predvidena „evropska merila“, je v zvezi
z visokošolskim izobraževanjem navedeno: „Zaradi vedno večjega povpraševanja po visokošolskih diplomah in ob
hkratnem priznavanju, da je poklicno izobraževanje in usposabljanje enako pomembno: (naj bi imelo) do leta 2020 (...)
vsaj 40 % ljudi med tridesetim in štiriintridesetim letom terciarno izobrazbo“. Prav tam, str. 7.
[4]COM(2011)0567.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 3

sistemih kot podlago za izmenjavo dobre prakse, vzpostavitev vozlišča znanja o visokošolskem
izobraževanju, poenostavljeno mobilnost in elektronsko izmenjavo podatkov o študentih.

DOSEŽKI

A. Program Erasmus+ (2014–2020)
Osrednji namen programa Erasmus+, ki je bil sprejet decembra 2013[5] in se uporablja od
1. januarja 2014, je vlaganje v izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport v Evropi
s celovitim enotnim programom. Erasmus+ združuje prej ločene sektorske in prečne politike
programa vseživljenjskega učenja (2007–2013) na področjih visokega šolstva (Erasmus,
Erasmus Mundus, Tempus, dvostranski programi z drugimi državami ali celinami), šolstva
(Comenius), poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Leonardo da Vinci), izobraževanja
odraslih (Grundtvig), mladine (Mladi v akciji) in študij evropskega povezovanja (Jean
Monnet). Poleg tega je vanj prvič vključen tudi šport. Program vseživljenjskega učenja je
imel proračun v višini 7 milijard EUR, program Erasmus pa je na letni ravni vključeval
300 000 učiteljev in 230 000 študentov visokošolskih ustanov. Erasmus+ ima danes proračun
v višini 14 milijard EUR, sodelovanje pa je mogoče tako med državami članicami kot tudi med
državami članicami in tretjimi državami.
Namen programa Erasmus+ je prestrukturirati in poenostaviti dejavnosti v zvezi s tremi
ključnimi ukrepi na ciljnih področjih:
1. učna mobilnost posameznikov,

2. sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobre prakse,

3. podpora za reformo politik.

V splošni zasnovi programa Erasmus+ ima visokošolsko izobraževanje osrednjo vlogo, saj
mu je namenjenega najmanj 33,3 % skupnega proračuna programa Erasmus+. Pričakuje se,
da bosta v programih mobilnosti v obdobju 2014–2020 sodelovala dva milijona študentov
visokošolskih ustanov. Poleg tega, da program Erasmus+ spodbuja mobilnost študentov in
osebja v visokošolskih ustanovah, zagotavlja tudi sredstva za skupne magistrske programe
Erasmus Mundus in posojila za magistrske programe Erasmus+.
B. Ukrepi Marie Skłodowske-Curie
Ukrepi Marie Skłodowske-Curie kot del programa Obzorje 2020 – okvirnega programa EU
za raziskave in inovacije – podpirajo usposabljanje na področju raziskav in razvoj poklicne
poti s poudarkom na inovacijskih spretnostih. Program zagotavlja sredstva za svetovno in
medsektorsko mobilnost, ki omogoča odlične raziskave na katerem koli področju. Kar zadeva
visokošolsko izobraževanje, nepovratna sredstva iz teh ukrepov spodbujajo nadnacionalno,
medsektorsko in meddisciplinarno mobilnost. Ukrepi Marie Skłodowske-Curie bodo postali
glavni program EU za doktorsko usposabljanje, ki bo finančno podprl 25 000 doktoratov in
postdoktorskih raziskovalnih projektov. Poleg omogočanja mobilnosti med državami je namen
tega programa odpraviti resnične in navidezne pregrade med akademskim svetom in drugimi
sektorji, zlasti poslovnim. Iz ukrepov Marie Skłodowske-Curie se zagotavljajo tudi sredstva za
Evropsko noč raziskovalcev, vseevropski niz javnih prireditev, ki potekajo vsako leto zadnji
petek v septembru in so namenjene spodbujanju raziskovalnega dela.

[5]UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/european-researchers-night_sl
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Zaradi omejene pristojnosti EU na področju visokega šolstva je vloga Parlamenta zlasti
spodbujanje tesnega sodelovanja med državami članicami ter krepitev evropskih razsežnosti,
kjer je le mogoče. Zaradi vse večje politične teže v zadnjih desetletjih in tudi ob pomoči splošnih
evropeizacijskih teženj zaradi bolonjskega procesa Parlament pridobiva vse večjo vlogo pri
oblikovanju visokošolskih politik v Evropi.
Uspešno si prizadeva za povečanje proračuna za obstoječe programe na področju visokega
šolstva, tudi za Erasmus+, ter se vneto zavzema za premik prednostnih usmeritev financiranja
EU v prihodnjem večletnem finančnem okviru (2014–2020) v odhodke, usmerjene bolj
v prihodnost, kot na primer na področju visokega šolstva.
Parlament se je vedno zanimal za visokošolsko izobraževanje in njegovo povezavo
z zaposlovanjem. Leta 2010 je sprejel resolucijo z naslovom Dialog med univerzami in podjetji:
novo partnerstvo za posodobitev univerz[6], v kateri poziva k dialogu med visokošolskimi
ustanovami in podjetji na vseh študijskih področjih ter opozarja, kako pomembno je
vseživljenjsko učenje in mobilnost, spodbujanje raziskav in izmenjava dobre prakse.
Po zgoraj navedenem sporočilu Komisije iz leta 2011 je Parlament leta 2012 sprejel
resolucijo o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov[7], v kateri je visokošolske ustanove
pozval, naj v svoje učne načrte ponovno vključijo vseživljenjsko učenje, se novim izzivom
prilagodijo z oblikovanjem novih študijskih področij, ki bodo odražala potrebe na trgu dela, ter
v visokošolskem izobraževanju spodbujajo enakost med spoloma. V tej resoluciji je Parlament
tudi vztrajal, da bi morale države članice doseči cilj vlaganja v izobraževanje v višini 2 % BDP.
V zvezi z naslednjim, že omenjenim sporočilom iz leta 2017 (COM(2017)0247) bo
odbor Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje pripravil samoiniciativno poročilo
z naslovom „Posodobitev izobraževanja v EU“ (tudi na osnovno in srednje izobraževanje),
o katerem naj bi glasovali na plenarnem zasedanju v prvi polovici leta 2018.
Evropski parlament že dolgo izkazuje zanimanje za konsolidacijo in napredek bolonjskega
procesa. Poročilo iz leta 2011 o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku
bolonjskega procesa je privedlo do resolucije Evropskega parlamenta[8], v kateri je poudarjen
pomen bolonjskih reform za vzpostavitev evropskega visokošolskega prostora in za cilje
strategije Evropa 2020.
Leta 2015 je Parlament razpravljal o izvajanju bolonjskega procesa[9]. Poslanci so menili, da so
bolonjske reforme prispevale k izboljšanju kakovosti izobraževalnih sistemov in privlačnosti
visokošolskega izobraževanja v Evropi. Poleg tega so zaradi bolonjskega procesa visokošolske
strukture bolj primerljive, saj sistemi za zagotavljanje kakovosti omogočajo priznavanje diplom.
Poslanci so tudi pozvali visokošolske ustanove, javne uprave, socialne partnerje in podjetja,
naj vzpostavijo stalni dialog o omogočanju in izboljšanju zaposljivosti diplomantov. Pozvali
so še k nadaljnjemu razvoju širokega razpona znanj in spretnosti ter novih modelov za učenje,
poučevanje in ocenjevanje.
Evropski parlament je 12. septembra 2017 sprejel resolucijo o nadaljnjem akademskem
izobraževanju in izobraževanju na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko
učenje[10], 2. februarja 2017 pa resolucijo o programu Erasmus+[11], v kateri so analizirana prva

[6]UL C 161 E, 31.5.2011, str. 95.
[7]UL C 258, 7.9.2013, str. 55.
[8]UL C 251 E, 31.8.2013, str. 24.
[9]UL C 346, 21.9.2016, str. 2.
[10]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0324.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
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leta njegovega izvajanja, poudarjeni njegovi uspehi in predlagane spremembe za izboljšanje
drugega dela tega večletnega okvirnega programa.
Michaela Franke
09/2017

[11]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0018.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0018
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