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AUKŠTASIS MOKSLAS

Vadovaujantis subsidiarumo principu, sprendimai dėl aukštojo mokslo politikos
priimami atskirų valstybių narių lygmeniu. Todėl ES daugeliu atvejų tenka rėmimo ir
koordinavimo vaidmuo. Pagrindinis Sąjungos veiksmų aukštojo mokslo srityje tikslas
yra studentų ir darbuotojų judumo, abipusio diplomų ir studijų trukmės pripažinimo
bei aukštojo mokslo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas.

TEISINIS PAGRINDAS

1992 m. Mastrichto sutartimi švietimas (taigi ir aukštasis mokslas) buvo oficialiai
pripažintas ES kompetencijos sritimi. Lisabonos sutartyje, kuria iš dalies keičiama
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), nuostatos dėl ES vaidmens švietimo
ir mokymo srityse nepasikeitė. XII antraštinės dalies 165 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad „Sąjunga prie geros kokybės švietimo plėtojimo prisideda skatindama valstybių
narių bendradarbiavimą ir prireikus paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu
visiškai pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų
organizavimą ir gerbdama jų kultūrų bei kalbų įvairovę.“ 165 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad Sąjungos veiksmais siekiama „plėtoti europinę pakraipą švietimo srityje
[...]; skatinti studentų ir dėstytojų judėjimą, inter alia, skatinant akademinį diplomų ir
studijų trukmės pripažinimą; remti švietimo įstaigų bendradarbiavimą; plėtoti keitimąsi
informacija ir patirtimi bendrais valstybių narių švietimo sistemų klausimais [ir] skatinti
nuotolinio švietimo plėtrą [...].“
Į Lisabonos sutartį įtraukta ir nuostata, kuri gali būti apibrėžiama kaip horizontalioji
socialinė išlyga. SESV 9 straipsnyje pažymima: „[n]ustatydama ir įgyvendindama savo
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga.“
Be to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri turi tokią pat teisinę galią,
kaip ir Sutartys (ES sutarties 6 straipsnis), pažymima, kad „[k]iekvienas turi teisę į
mokslą“ (14 straipsnis).

TIKSLAI

A. Europos švietimo erdvė
2020 m. rugsėjo mėn. paskelbtame komunikate Komisija nubrėžė Europos švietimo
erdvės, kurios tikslas – gerinti ES piliečių švietimo ir mokymo lygį bei puoselėti jų
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ryšio su Europos Sąjunga pojūtį, kontūrus. Pagrindiniai Europos švietimo erdvės tikslai,
keliami aukštojo mokslo srityje:
— užtikrinti, kad iki 2030 m. aukštąjį išsilavinimą turinčių 30–34 metų amžiaus

asmenų dalis siektų 50 proc. (2020 m. ši dalis sudarė 40,3 proc.);

— kurti Europos universitetų, kurie turi teisinį statusą ir suteikia europinius laipsnius,
tinklus;

— stiprinti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto Europoje programą „Erasmus+“,
kad ji taptų įtraukesnė;

— imtis Europos studento pažymėjimo iniciatyvos, siekiant palengvinti studentų
judumą;

— užtikrinti automatišką laipsnių ir studijų trukmės tarpusavio pripažinimą visose
valstybėse narėse.

B. Bolonijos procesas
Neskaitant pačių valstybių narių politinių iniciatyvų, ES aktyviai remia Bolonijos proceso
prioritetus. Nuo pat šio proceso pradžios 1999 m. juo siekta užtikrinti didesnį Europos
aukštojo mokslo sistemų palyginamumą, suderinamumą ir nuoseklumą. Šio proceso
kulminacija tapo Europos aukštojo mokslo erdvės sukūrimas, 2010 m. kovo mėn.
paskelbus Budapešto ir Vienos ministrų konferencijos deklaraciją.
C. Atnaujinta Sąjungos aukštojo mokslo darbotvarkė
2017 m. Komisija paskelbė komunikatą dėl atnaujintos ES aukštojo mokslo
darbotvarkės. Jame dėmesys sutelkiamas į keturias prioritetines sritis:
— įgūdžių ugdymo aukštojo mokslo srityje ir darbo rinkos poreikių derinimą;

— veiksmus, kad aukštasis mokslas taptų plačiai prieinamas ir įtraukesnis bei stiprėtų
jo ryšys su visuomene;

— aukštojo mokslo inovacinio pajėgumo stiprinimą;

— aukštojo mokslo veiksmingumo ir naudingumo didinimą.

LAIMĖJIMAI

A. „Erasmus+“
Programos „Erasmus+“ tikslas – investuoti į švietimą, mokymą, jaunimą ir sportą
Europoje įgyvendinant vieną finansavimo programą. „Erasmus+“ apima anksčiau
atskirai įgyvendintą sektorinę ir kompleksinę politiką aukštojo mokslo (programos
„Erasmus“, „Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Jean Monnet“), mokyklinio ugdymo
(programa „Comenius“), profesinio rengimo ir mokymo (programa „Leonardo da Vinci“),
suaugusiųjų švietimo (programa „Grundtvig“) bei jaunimo („Veiklus jaunimas“) srityse.
Sportas į programą pirmą kartą buvo įtrauktas 2014 m. Programos pagrindas yra treji
svarbiausia veiksmai, įgyvendinami įvairiuose tiksliniuose sektoriuose:
— asmenų judumas mokymosi tikslais;

— institucijų bendradarbiavimas ir gerosios praktikos mainai;
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— politikos reformų rėmimas.

Pagrindinis vaidmuo bendroje programos „Erasmus+“ struktūroje tenka aukštajam
mokslui. 2021–2027 m. laikotarpiu aukštajam mokslui atidėta mažiausiai 34,6 proc.
viso programos „Erasmus+“ biudžeto. Pagal šią programą remiamas ne tik aukštųjų
mokyklų studentų ir darbuotojų judumas, bet ir finansuojamos „Erasmus Mundus“
jungtinės magistrantūros studijų programos bei „Erasmus+“ paskolos magistrantūros
studijoms.
2018 m. pradėta įgyvendinti iniciatyva „Europos universitetai“, pagal kurią, naudojantis
programos „Erasmus+“ parama, skatinama kurti įvairių valstybių narių aukštojo
mokslo įstaigų tinklus, siekiant rengti bendras strategijas, sudaryti studentams sąlygas
studijuoti keliose ES šalyse ir suteikti europinius laipsnius. Paskelbus pirmuosius
kvietimus siūlyti projektus buvo atrinktas 41 Europos universitetas, įtraukiant 279
aukštojo mokslo įstaigas iš visų valstybių narių ir keturių ES nepriklausančių šalių,
dalyvaujančių programoje „Erasmus+“.
2021 m. spalio 22 d. Komisija priėmė naują 2021–2027 m. laikotarpio programos
„Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įtraukties priemonių sistemą. Šios sistemos
tikslas – palengvinti prieigą mažiau galimybių turintiems žmonėms ir šalinti galimas
šios prieigos kliūtis. Pagal ją remiami profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjai,
pageidaujantys organizuoti judumo mokymosi tikslais veiklą profesinio rengimo srityje,
bei besimokančiųjų ir darbuotojų mokymai. Fundamentalų vaidmenį įgyvendinant
naująją sistemą atlieka ir bendradarbiavimas, apimantis smulkiąsias partnerystes, o
taip sudaroma daugiau galimybių naudotis programa.
B. Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“
Pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCA) remiamas mokslo tyrėjų
judumas ir mokymas. Šią programą, kuri yra Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų
ir inovacijų programos „Europos horizontas“ dalis, sudaro penkios paprogramės.
Aukštojo mokslo srityje programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ yra tapusi
pagrindine ES doktorantūros studijų programa. Pagal ją finansuojamos bendros
doktorantūros studijos (paprogramė „Doktorantų tinklai“), skatinamas tarpvalstybinis,
tarpsektorinis ir tarpdisciplininis judumas, skiriant podoktorantūros stipendijas
(paprogramė „Podoktorantūros stipendijos“) ir bendrai finansuojant kitas regionines,
nacionalines bei tarptautines programas (paprogramė „Bendras finansavimas“). Be
to, pagal šią programą skatinamas mokslo tyrėjų ir administracijos bei techninių
darbuotojų, dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, komandiravimas
į užsienį (paprogramė „Darbuotojų mainai“). Galiausiai pagal programą „Marie
Skłodowskos-Curie veiksmai“ remiami vieši renginiai „Europos tyrėjų naktis“, kasmet
rugsėjį visoje Europoje organizuojami siekiant populiarinti mokslininkų darbą (naujas
šios paprogramės pavadinimas pagal programą „Europos horizontas“ yra „MSCA
ir piliečiai“). Įgyvendinant programą siekiama šalinti realias ir įsivaizduojamas
akademinės bendruomenės ir kitų, ypač verslo, sektorių sąveikos kliūtis. Palyginti
su ankstesnės kartos programa, ypatingas dėmesys vykdant programą „Europos
horizontas“ skiriamas sėkmingų rezultatų užtikrinimo tvarkos supaprastinimui ir jų
gerinimui. Remiantis ją programai „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ numatytas apie
6,6 mlrd. EUR biudžetas.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas daro vis didesnę įtaką formuojant ES aukštojo mokslo politiką.
A. Programa „Erasmus“
Savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Parlamentas pripažino nepaprastai teigiamą
programos „Erasmus+“ poveikį, ypač sudarant daugiau galimybių integruotis į darbo
rinką ir skatinant aktyvų pilietiškumą bei Europos tapatybės jausmą. Tačiau programa
„Erasmus+“ negali pasinaudoti nė 5 proc. europiečių, todėl jis pabrėžė, kad naujoji
programa turėtų būti atviresnė ir prieinamesnė ir kad daugiau dėmesio joje turėtų būti
skiriama profesiniam rengimui ir mokymui, mokymuisi visą gyvenimą, neformaliajam
švietimui bei savišvietai. Jis taip pat atkreipė dėmesį į sunkumus, susijusius su Europos
kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) įgyvendinimu, dėl kurių stringa judumas,
ir paragino sukurti Europos studento e. pažymėjimą, kuriuo naudodamiesi studentai
galėtų gauti paslaugas visoje Europoje. Artėjant „Brexit’ui“, 2019 m. kovo 13 d.
Parlamentas taip pat priėmė rezoliuciją dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal
programą „Erasmus+“ tęsimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kontekste. 2020 m.
rugsėjo 15 d. buvo priimta rezoliucija, kuria siekiama stiprinti finansavimo programų
„Erasmus“ ir „Kūrybiška Europa“ bei Europos solidarumo korpuso aplinkos aspektą, o
pirmiausia jį įtraukti į „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją.
2020 m. gruodžio mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl
programos „Erasmus+“ 2021–2027 m. laikotarpiu, kuriuo jos biudžetas sieks per
26 mlrd. EUR (palyginti su 14,7 mlrd. EUR ankstesniuoju laikotarpiu). Pagal naujos
redakcijos programą turėtų padidėti žmonių, turinčių mažiau galimybių dėl negalios,
geografinio atokumo ar skurdo, dalyvavimas. Įgyvendinant programą „Erasmus+“, bus
remiamas suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą. Bus supaprastinti administraciniai
formalumai, o taikant pažangumo ženklą struktūrinių fondų lėšos taps prieinamos
projektams, kurie neatrenkami pagal šią programą. Pagal šią programą – taikant jos
poveikio klimatui mažinimo priemones – bus prisidedama ir prie ES klimato politikos
tikslų siekio.
Galiausiai, per derybas dėl naujosios programos, Parlamentui primygtinai raginant
įtraukti veiksmingas įtraukties priemones, naujojoje 2021–2027 m. programoje
„Erasmus+“ didelis dėmesys skiriamas įtraukčiai, visų pirma pagal šioje ir 2021–
2027 m. Europos solidarumo korpuso programoje numatytą naująją įtraukties
priemonių sistemą, kurią Komisija priėmė 2021 m. spalio 22 d.
B. Sąsajos su užimtumu
Parlamentas visada domėjosi aukštuoju mokslu ir jo sąsajomis su užimtumu. 2012 m.
jis priėmė rezoliuciją dėl Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo, kurioje
ragino aukštojo mokslo įstaigas į savo mokymo programas įtraukti mokymąsi visą
gyvenimą ir prisitaikyti prie naujų iššūkių kuriant naujas studijų kryptis, kurios
atspindėtų darbo rinkos poreikius. 2017 m. gegužės 30 d. Komisijai paskelbus
komunikatą dėl atnaujintos ES aukštojo mokslo darbotvarkės, 2018 m. birželio 12 d.
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl švietimo modernizavimo ES. Kalbant apie aukštąjį
mokslą, šioje rezoliucijoje raginama sukurti Europos švietimo erdvę, o valstybių narių
prašoma daugiau investuoti į aukštąjį mokslą ir skatinti aukštojo mokslo įstaigų, darbo
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sferos ir pramonės atstovų, mokslinių tyrimų bendruomenių bei visos visuomenės
bendradarbiavimą.
C. Bolonijos procesas
Parlamentas jau seniai domisi Bolonijos proceso konsolidacija ir pažanga. 2015 m.
balandžio 28 d. rezoliucijoje dėl Bolonijos proceso įgyvendinimo jis pabrėžė, kad
Bolonijos procesas padeda gerinti švietimo sistemų kokybę ir supaprastina aukštojo
mokslo įstaigų palyginimą, nes pagal jį numatytos kokybės užtikrinimo sistemos, kurias
taikant pripažįstami laipsniai, taigi didinamas aukštojo mokslo patrauklumas Europoje.
2018 m. balandžio mėn. Parlamentas priėmė naują rezoliuciją dėl Bolonijos proceso.
Joje buvo raginama kritiškai įvertinti šį procesą Europos aukštojo mokslo erdvės
ministrų konferencijoje, kuri tų pačių metų gegužę vyko Paryžiuje. Rezoliucijoje
taip pat akcentuojama būtinybė stiprinti švietimo socialinį aspektą, numatant
konkrečias galimybes siekti aukštojo mokslo neįgaliems ir palankių sąlygų neturintiems
studentams. Joje remiami pasiekiami ir teisingi judumo stipendijų bei išmokų skyrimo
mechanizmai. Be to, šioje rezoliucijoje ES ir valstybės narės raginamos padidinti savo
švietimo biudžetą ir užtikrinti, kad valstybinis aukštasis mokslas būtų nemokamas ir
prieinamas visiems.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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