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VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

V skladu z načelom subsidiarnosti se o visokošolski politiki v Evropi odloča na
ravni posameznih držav članic, Evropska unija pa ima tu predvsem podporno
in usklajevalno vlogo. Glavni cilji dejavnosti Unije na področju visokošolskega
izobraževanja so spodbujanje mobilnosti študentov in zaposlenih, prizadevanja za
vzajemno priznavanje diplom in študijskih obdobij ter podpiranje sodelovanja med
visokošolskimi ustanovami.

PRAVNA PODLAGA

Izobraževanje – in v tem okviru tudi visoko šolstvo – je bilo kot področje v pristojnosti
Evropske unije formalno priznano leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo. Z Lizbonsko
pogodbo, s katero je bila spremenjena Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU),
se določbe o vlogi Evropske unije v izobraževanju in poklicnem usposabljanju niso
spremenile. V členu 165(1) Naslova XII Pogodbe je navedeno: „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) je določeno, da so cilji dejavnosti Unije „razvijanje evropske razsežnosti
v izobraževanju, [...]; 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
glede vprašanj, ki so skupna izobraževalnim sistemom držav članic, [in] spodbujanje
razvoja izobraževanja na daljavo[...]“.
Poleg tega Lizbonska pogodba vsebuje tako imenovano horizontalno socialno klavzulo.
Člen 9 PDEU določa, da „Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti
upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti,
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko
stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.“
Poleg tega Listina EU o temeljnih pravicah, ki ima enako pravno veljavnost kot
primarni pogodbi (člen 6 Pogodbe o Evropski uniji), določa, da ima vsakdo pravico do
izobraževanja (člen 14).
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CILJI

A. Evropski izobraževalni prostor
V sporočilu, objavljenem septembra 2020, je Komisija orisala „evropski izobraževalni
prostor“, s katerim naj bi izboljšali raven izobraževanja in usposabljanja za evropske
državljane ter jim pomagali razviti občutek pripadnosti Evropski uniji. Glavni cilji
evropskega izobraževalnega prostora na področju visokošolskega izobraževanja so:
— povečanje deleža ljudi med 30. in 34. letom starosti s terciarno izobrazbo na 50 %

do leta 2030 (v letu 2020 je znašal ta delež 40,3 %);

— razvoj mrež evropskih univerz s pravnim statusom, ki podeljujejo evropske
diplome;

— okrepitev programa Erasmus+, ki je program EU za izobraževanje, usposabljanje,
mlade in šport v Evropi, da bo postal bolj vključujoč;

— uvedba „evropske študentske izkaznice“ za lažjo mobilnost študentov;

— samodejno vzajemno priznavanje diplom in učnih obdobij med državami članicami.

B. Bolonjski proces
Evropska unija poleg političnih pobud držav članic dejavno podpira prednostne
naloge bolonjskega procesa, ki vse od svojega začetka leta 1999 teži k bolj
primerljivim, združljivim in notranje povezanim sistemom visokošolskega izobraževanja
v Evropi, vrhunec pa je dosegel z oblikovanjem evropskega visokošolskega prostora
z deklaracijo ministrske konference v Budimpešti in na Dunaju marca 2010.
C. Prenovljena agenda EU za visoko šolstvo
Komisija je leta 2017 objavila prenovljeno agendo EU za visoko šolstvo, ki se
osredotoča se na štiri prednostna področja:
— uskladitev razvoja znanj in spretnosti v visokošolskem izobraževanju s potrebami

na trgu dela,

— splošno dostopno in bolj vključujoče visokošolsko izobraževanje z večjim
družbenim dometom,

— povečanje inovacijskih zmogljivosti visokošolskega izobraževanja,

— povečanje učinkovitosti in uspešnosti visokošolskega izobraževanja.

DOSEŽKI

A. Erasmus+
Namen programa Erasmus+ je vlaganje v izobraževanje, usposabljanje, mladino in
šport v Evropi z enotnim in celovitim programom financiranja. Ta program je združil prej
ločene sektorske in prečne politike na področju visokega šolstva (Erasmus, Erasmus
Mundus, Tempus, Jean Monnet), šolstva (Comenius), poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (Leonardo da Vinci), izobraževanja odraslih (Grundtvig) in mladine

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0247
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sl


Kratki vodič po Evropski uniji - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

(Mladi v akciji). Od leta 2014 je vanj prvič vključen tudi šport. Program vsebuje tri glavne
ukrepe na različnih ciljnih področjih:
— učna mobilnost posameznikov;

— medinstitucionalno sodelovanje in izmenjava dobre prakse;

— podpora za reformo politik.

V splošni zasnovi programa Erasmus+ ima osrednjo vlogo visokošolsko izobraževanje.
V obdobju 2021–2027 je visokošolskemu izobraževanju namenjeno najmanj 34,6 %
skupnega proračuna tega programa. Erasmus+ poleg spodbujanja mobilnosti
študentov in osebja v visokošolskih ustanovah zagotavlja tudi sredstva za skupne
magistrske programe Erasmus Mundus in posojila za magistrske programe Erasmus+.
V letu 2018 se je začela izvajati pobuda Evropske univerze, ki prek programa Erasmus
+ spodbuja oblikovanje mrež visokošolskih ustanov iz različnih držav članic, da bi razvili
skupne strategije, študentom omogočili študij v več državah EU in podeljevali diplome
EU. Po prvih razpisih za projekte je bilo izbranih 41 evropskih univerz, znotraj tega pa
je sodelovalo kar 279 visokošolskih ustanov iz vseh držav članic in štirih tretjih držav,
ki sicer sodelujejo v programu Erasmus+.
Komisija je 22. oktobra 2021sprejela novi okvir ukrepov za vključevanje v programih
Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota za obdobje 2021–2027. Namen tega
okvira je olajšati dostop ljudem z manj priložnostmi ter odpraviti ovire, ki preprečujejo
dostop. Okvir nudi podporo ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki
bi radi pripravili dejavnosti učne mobilnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje
učencev in osebja. Tudi v novem okviru je sodelovanje bistvenega pomena in vključuje
manjša partnerstva, s katerimi je program bolj dostopen.
B. Ukrepi Marie Skłodowske-Curie
Ti ukrepi podpirajo mobilnost in usposabljanje raziskovalcev in so del okvirnega
programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter temeljijo na petih podukrepih.
Na področju visokošolskega izobraževanja so ukrepi Marie Skłodowske-Curie postali
glavni program Evropske unije za doktorsko usposabljanje. Z njimi se financira
skupno doktorsko usposabljanje (podukrep za doktorske mreže), s podoktorskimi
štipendijami (podukrep za podoktorske štipendije) in s sofinanciranjem drugih
regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih programov (podukrep za sofinanciranje) pa
se spodbuja nadnacionalna, medsektorska in interdisciplinarna mobilnost. Spodbuja se
tudi začasna napotitev raziskovalnega ali upravnega in tehničnega osebja, vključenega
v raziskave in inovacije (podukrep izmenjava osebja), v tujino. Poleg tega ukrepi Marie
Skłodowske-Curie podpirajo Evropsko noč raziskovalcev, ki je bila v novem programu
Obzorje Evropa preimenovana v Ukrepi Marie Skłodowske-Curie in državljani. Gre za
vseevropski sklop javnih prireditev, ki potekajo vsako leto septembra in so namenjene
spodbujanju raziskovalnega dela. S tem programom naj bi odpravili dejanske in
zaznane ovire med akademskim svetom in drugimi sektorji, zlasti podjetji. V primerjavi
s prejšnjo generacijo se sedanji program Obzorje Evropa osredotoča na poenostavitev
in izboljšanje stopenj uspešnosti, zato imajo Ukrepi Marie Skłodowske-Curie proračun
v višini približno 6,6 milijarde EUR.
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament pridobiva vse večjo vlogo pri oblikovanju visokošolske politike v Evropi.
A. Erasmus
Parlament je v resoluciji z dne 14. septembra 2017 priznal izjemno pozitiven učinek
programa Erasmus+, zlasti glede večjih možnosti za vključitev na trg dela ter
spodbujanja aktivnega državljanstva in občutka evropske identitete. Zaenkrat lahko
program Erasmus+ izkoristi manj kot 5 % Evropejcev; zato je Parlament poudaril,
da bi moral biti novi program bolj odprt in dostopen ter bi se moral bolj osredotočiti
na izobraževanje in poklicno usposabljanje, vseživljenjsko učenje ter neformalno in
priložnostno izobraževanje. Opozoril je tudi na težave pri izvajanju evropskega sistema
za prenašanje in zbiranje kreditnih točk (ECTS), kar ovira mobilnost, in pozval k uvedbi
evropske elektronske študentske izkaznice, ki bi študentom omogočila dostop do
storitev na evropski ravni. Glede na brexit je Parlament 13. marca 2019 sprejel
resolucijo o nadaljevanju tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus
+ ob izstopu Združenega kraljestva iz EU. 15. septembra 2020 je bila izglasovana
resolucija o okrepitvi okoljske razsežnosti programov financiranja Erasmus, Ustvarjalna
Evropa in Evropska solidarnostna enota, zlasti o vključitvi te razsežnosti v listino
Erasmus+ za višješolsko izobraževanje.
Parlament in Svet sta decembra 2020 sklenila začasni dogovor o programu Erasmus
+ za obdobje 2021–2027, po katerem bo proračun znašal več kot 26 milijard EUR
(v primerjavi s 14,7 milijarde EUR za prejšnje obdobje). V novi različici programa
naj bi razširili udeležbo oseb, ki imajo manj priložnosti, na primer zaradi invalidnosti,
geografske oddaljenosti ali revščine. Erasmus+ bo podpiral vseživljenjsko učenje
za učeče se odrasle. Upravne formalnosti bodo poenostavljene, na podlagi pečata
odličnosti pa bo dostop do strukturnih skladov mogoč tudi za projekte, ki sicer niso
vključeni v program. Program bo z mehanizmi za zmanjšanje ogljičnega odtisa Unije
prispeval tudi k njenim podnebnim ciljem.
V novem programu Erasmus+ za obdobje 2021–2027 je močno poudarjeno
vključevanje, saj je med pogajanji o tem programu ravno Parlament vztrajal pri
učinkovitih ukrepih na tem področju. Tako je Komisija 22. oktobra 2021 sprejela novi
okvir ukrepov za vključevanje v programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota
za obdobje 2021–2027.
B. Povezave z zaposlovanjem
Parlament se vedno zanima za visokošolsko izobraževanje in njegove povezave
z zaposlovanjem. Leta 2012 je sprejel resolucijo o posodobitvi evropskih visokošolskih
sistemov, v kateri je visokošolske ustanove pozval, naj v svoje učne načrte vključijo
vseživljenjsko učenje in se novim izzivom prilagodijo z oblikovanjem novih študijskih
področij, ki bodo odražala potrebe trga dela. Po sporočilu Komisije z dne 30. maja 2017
o prenovljeni agendi EU za visoko šolstvo je Parlament 12. junija 2018 sprejel resolucijo
o posodobitvi izobraževanja v EU. Resolucija poziva k oblikovanju evropskega
izobraževalnega prostora in spodbuja države članice k večjim naložbam v visokošolsko
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izobraževanje in tesnejšemu sodelovanju med visokošolskim izobraževanjem, svetom
dela, industrijo, raziskovalnimi skupnostmi in družbo kot celoto.
C. Bolonjski proces
Evropski parlament se že dolgo zanima za konsolidacijo in napredek bolonjskega
procesa. V resoluciji z dne 28. aprila 2015 o izvajanju bolonjskega procesa je poudaril,
da ta prispeva k boljši kakovosti izobraževalnih sistemov ter omogoča primerljivost
visokošolskih struktur z uporabo sistemov za zagotavljanje kakovosti pri priznavanju
diplom, s čimer postaja visokošolsko izobraževanje v Evropi bolj privlačno.
Parlament je aprila 2018 sprejel novo resolucijo o izvajanju bolonjskega procesa.
V njej je pozval, naj se proces kritično oceni na naslednji ministrski konferenci
evropskega visokošolskega prostora maja tistega leta v Parizu. Opozoril je, da je treba
izboljšati družbeno razsežnost izobraževanja ter invalidnim študentom in študentom
iz prikrajšanih okolij zagotoviti dejanske priložnosti za dostop do visokošolskega
izobraževanja. Zavzel se je za dostopne in pravične mehanizme za dodeljevanje
štipendij in nadomestil za mobilnost. Prav tako je Evropsko unijo in države članice
pozval, naj povečajo proračunska sredstva za izobraževanje, da bi zagotovile
brezplačno in vsem dostopno visokošolsko izobraževanje.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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