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Časopis Aula se mimo jiné pokouší vnést do diskusí o současných problémech vysokého školství hluboce informovaný pohled odborníků a zveřejnění podrobné diskuse o Boloňském procesu v letošním prvním čísle se ukázalo v tomto
smyslu jako velmi přínosné. V tomto dvojčísle jsme se proto rozhodli nejen pokračovat v otevírání dílčích témat vysokoškolské politiky, ale pokusit se znovu takovou informovanou debatu podnítit. Zveřejňujeme proto shrnutí aktuálního
evropského dokumentu, který po několika letech znamená
zásadní příspěvek k utváření vysokoškolské politiky nejen
v mezinárodním kontextu. Přestože kompetence EU se
v oblasti vysokého školství omezují na doporučení národním

státům, společný dokument Evropské komise, Evropské rady
a Evropského parlamentu tentokrát neobyčejně konkrétně
vymezuje jak současný stav a priority pro další rozvoj evropského vysokého školství, tak konkrétní oblasti, které hodlá
Evropská komise v příštích letech podporovat. Považujeme
proto za důležité zveřejněným textem vyvolat i u nás diskusi
o této dlouhodobé perspektivě a jejím dopadu na české vysoké školství. Velmi proto uvítáme reakce našich čtenářů a čtenářek na následující text a zveřejníme je v některém z čísel
následujícího ročníku.
Karel Šima,
zástupce šéfredaktorky
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Potenciál evropských vysokých škol není plně využíván
a Evropa již neudává tempo v globální soutěži o znalosti a talenty. V Evropě dnes studuje více než 19 milionů studentů na 4
tisícovkách univerzit a jiných vysokoškolských institucí. Jejich
počet se v posledních letech rychle zvyšuje. Přesto nepřipravují dost absolventů s kvaliﬁkacemi potřebnými pro evropskou
ekonomiku, neboť příliš mnoho z nich jen s obtížemi hledá
zaměstnání či kvalitní práci. Navíc konkurenti Evropy, především rozvíjející se ekonomiky, své investice do vysokého školství
v poslední době rychle zvyšují.

Následující text přináší první nekomentovaný výtah1 z nového Sdělení Podpora růstu a zaměstnanosti – program modernizace
evropských vysokoškolských systémů,2 které spolu s doprovodným
1

Zhodnocení tohoto nového Sdělení a doprovodného pracovního dokumentu Evropské komise z hlediska vývoje vysokoškolské politiky a vysokoškolských systémů v Evropě jako celku a v České republice zvláště
bude předmětem následující samostatné studie SVP PedF UK.

2

Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Supporting growth and jobs – an agenda for
the modernisation of Europe's higher education systems. Brussels,
20.9.2011, COM(2011) 567 ﬁnal (16 pages)
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