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روند بین المللی شدن آموزش عالی در اتحادیه اروپا
نیلوفر نکوزاد1، نادر قلی قورچیان2

چكیده
زمینه و هدف: امروزه، تبدیل شدن به رقابتی تـرین و پویـاترین اقتـصاد دانش بنیان در سطح جهانی برعهده دانشگاه ها 
گذاشته شده اسـت. اتحادیه اروپا با هدف تبدیل شدن به یك نیروی رقابتی قوی تر در سطح جهانی، فرایند بازیابی و 
گردش مغزها و نیز درآمدزایی، در این جهت پیش می رود. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند بین المللی شدن آموزش 

عالی حوزه اروپا تدوین شده است.
روش ها: با استفاده از مرور مستندات موجود در تارنمای دانشگاه های اتحادیه اروپا، جهت دستیابی به مقاالت و کتب 
مرتبط با موضوع، دربازه زمانی سال های 2016-1953 میالدی، از جستجوی الکترونیك در بانك های اطالعاتی معروف 
از جمله Science Direct ،Google Scholar ،PubMed، و منابع کتابخانه ای، با کلیدواژه های مرتبط با بین المللی شدن 

آموزش عالی در اتحادیه اروپا استفاده گردید.
یافته ها: آغاز بین المللی شدن آموزش عالی حوزه اروپا، فرآیند بولونیا است. که با بیانیه سوربن )1998( آغاز گردید و 
با بیانیه بخارست )2012( بر ایجاد فضاهای آموزش عالی در حوزه ملی، منطقه ای و جهانی متمرکز شده است. عناصر 
اصلی فرآیند بولونیا، معرفی سه دوره مدارک تحصیلی، چارچوب مدارک، مدارک مشترک، سیستم ذخیره و انتقال اعتبار 

اروپا، مکمل دیپلم و تضمین کیفیت است.
بحث و نتیجه گیری: نیاز به تغییر توسط مردم و دولت و دسترسی به منابعی چون بودجه، توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، پاسخگویی به نیازهای عصر اطالعات و جهانی شدن در بین المللی شدن آموزش عالی نقش بسیار مهمی ایفا 
می کند. کاوش در تجربیات دیگـران بـه منزلـه تهیه مواد خام است و ما مي توانیم این مواد خام را جهت بهره بخشي به 

جامعه خود متناسب با فرهنگ بومي خود به محصوالتي ارزشمند تبدیل کنیم.
کلمات کلیدی: آموزش عالی، بین المللی شدن، فرایند بولونیا، اتحادیه اروپا

پژوهشگر، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. 1ـ 
استاد، مدیرگروه مدیریت آموزش عالی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. 2ـ 

مقدمه
امروزه، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به طور مداوم 
موقعیت های خود را در مواجهه با تقاضاهای جامعه جهاني 
در حال، تغییرمورد بازبیني قرار مي دهند. داشتن یك هویت 

برای تصمیمگیری  پایه و اساس محکمي  ممتاز و روشن، 
درخصوص چگونگي واکنش به این تغییرات خواسته شده، 
محسوب مي شود. لذا آموزش عالي به طور مشخص نیازمند 
یك بررسي دقیق و موشکافانه در ابعاد مختلف خود است )1(. 
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در جهان امروز، از دانشگاه ها انتظار می رود که بتوانند چند 
نیاز مشخص جوامع انسانی شامل تربیت نیروی متخصص و 
ماهر، تولید دانش مورد نیاز انسان و جامعه امروز، کمك به 
توسعه همه جانبه اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را 
تأمین کنند. نظام های آموزش عالی برای تحقق این کارکردها 
و اهداف الجرم باید سیاست ها و خط  مشی های آموزشی و 
پژوهشی و پرورشی خود را بر توانمندسازی نیروی انسانی، 
افزایش سرمایه انسانی، شکوفایی استعدادها، رشد قابلیت ها 
و افزایش بهره وری از مجموعه تمام نیروهایی که ما آن را 

انسانی تلقی می کنیم، قرار دهند )2(.
نیاز به تغییر توسط مردم و دولت و دسترسی به منابعی چون 
بودجه، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پاسخگویی به 
نیازهای عصر اطالعات و جهانی شدن در تغییر آموزش عالی 
نقش بسیار مهمی ایفا می کند )3(. رشد و توسعة هر جامعه 
برایندی از وضعیت توسعه یافتگی نهادهای علمی و آموزش 
عالی آن کشور است، چراکه در فرایند توسعه یافتگی، علم 
اساسی ترین نقش را ایفا می کند و در قالب تجربه، در عرصة 
مدیریت تبلور می یابد )4(. محرک بنیادین در توسعه جامعه، 
آرمان و ایده های تازه و نیز دانش های نوین است. هدف توسعه 
در دنیا، ارتقای کیفیت زندگی انسان ها با توجه به آرمان ها و 

ارزش های مورد قبول در هر جامعه ای است )5(.
در این راستا، در نیمه نخست دهه 1990 آنتونیو روبرتی، 
سیاستمدار ایتالیـایی و کمیـسر تحقیقات، علوم و نوآوری 
 ،(Universiteit Twente) اتحادیه اروپا در دانـشگاه توئنته هلند
دو ایـده با هدف تنـوع بخشیدن به برنامه های دکتری، ارتقای 
کیفیت آموزش و سودمندشدن مدرک های دکتری برای بازار 
کار حرفه ای، مطـرح ساخت. ایـده مزبور برای نخستین بار 
در سال 2003 با حمایت کمیسیون اروپا در کنفرانس برلین 
به صورت رسمی در دستور کار وزاری علوم عضو اتحادیه 
اروپـا قـرار گرفـت. در مارس سـال2000 شـورای اروپـا در 
پایتخـت پرتغال جلسه ویژه ای تشکیل داد تا بر سـر یـك هـدف 

راهبـردی جدیـد اتحادیه اروپا به توافق برسـند و بـدین سـان 
موضـوع اشـتغال، اصـالحات اقتصادی و انسجام اجتماعی 
را به عنـوان بخـشی از اقتـصاد دانـش بنیـان تقویت کنند 
)6(. از طرف دیگر، رسیدن به هدف راهبردی تبدیل شدن به 
رقابتی تـرین و پویـاترین اقتـصاد دانش بنیان در سطح جهانی 
برعهده دانشگاه ها گذاشته اسـت. هـدف از ایجـاد آمـوزش 
عـالی، تحقیقات و نوآوری حوزه اروپا ایجـاد وحـدت و 
شـفافیت بیـشتر و نیـز افزایش همکاری ها و اعتماد متقابل 
در درون اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به یك نیروی رقابتی 
قوی تر در سطح جهانی است. که عـالوه بـر ایجاد رقابت، 
بازیابی مغزها فرایند بازگشت مغزها که نقطـه مقابـل فـرار 
مغزهاست و گردش مغزها و نیز درآمدزایی از دیگر اهداف 

ایـن طـرح است )6(.
در مقاله مروری حاضر، مباحث مرتبط با اطالعات شکل گیری 
ساختار مراکز آموزش عالی در اتحادیه اروپا گردآوری شده 
است. که بر این اساس، به پارادایم کاالیی شدن دانـش، در 
اقتـصادی دانش بنیاد که تولید دانش بـه یـك کاالی استراتژیك 
تبدیل شده است و نظام های آموزشی اروپا را در جهت تبدیل 
به مرجع جهانی کیفیت سـنجی به پیش می برد، پرداخته شده 

است.

روشها
در مطالعه مروری حاضر، با استفاده از مرور مستندات موجود در 
تارنمای دانشگاه های اتحادیه اروپا، جهت دستیابی به مقاالت 
و کتب مرتبط با موضوع، در بازه زمانی سال های 2016-
1953 میالدی، از جستجوی الکترونیك در بانك های اطالعاتی 
  Science، Google Scholar،PubMed از جمله  معروف 
Direct، و منابع کتابخانه ای، با کلیدواژه های مرتبط با بین المللی 

شدن آموزش عالی در اتحادیه اروپا استفاده گردید.
از طرفی دیگر، مباحث مرتبط با اطالعات شکل گیری ساختار 
مراکز آموزش عالی در اتحادیه اروپا در سه قسمت مورد بررسي 
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قرار گرفتند. بر این اساس در مرحله اول به بررسی بسترتاریخی 
شکل گیری دانشگاه های اروپا اختصاص یافته است. در مرحله 
دوم برای دستیابي به اطالعات مربوط بهتاریخچه فعالیت های 
اتحادیه اروپا در زمینه آموزش عالی با استفاده از جستجوی 
ساختارمند و استفاده از کلید واژگان از پیش تعیین شده، مورد 

بررسی قرار گرفت.
 Higher, :کلید واژه های اصلي در این مرحله عبارت بودند از
 Education, European Unit, U-Multirank , Education

 ,Bologna Process Distance , International Research

and Studies, در صورتي که اطالعات موجود و یا اطالعات 

زبان  به  دانشگاه  هر  سایت  وب  پایگاه  در  شده  ذکر  پایه 
غیرانگلیسي بود، دانشگاه فوق از مطالعه خارج شد. در این 
مرحله با بررسی فرایند برنامه بولونیا، شمای کلی ایجاد فضای 

آموزش عالی در حوزه ملی، منطقه ای و جهانی می پردازیم.
همچنین با نگاهی به تارنماهای دانشگاه ها، مبنای مدرک 
انتقال  اروپایی  نظام  اروپا،  اتحادیه  تحصیلی در کشورهای 
واحدهای درسی و نظام رته بندی دانشگاه های اتحادیه اروپا 
مورد بررسی قرار گرفت. و با بررسي پژوهش های انجام شده، 
عوامل و مؤلفه ها ی تأثیرگذار بر جهانی شدن آموزش عالی در 
اتحادیه اروپا و نزدیك شدن اتحادیه اروپا به اهداف آموزشی 
2020، تعیین گردیدند. در نهایت، در مرحله سوم ساختارهای 
آموزش و پژوهش از طریق به روز ترین رتبه بندی کیو اس در 

دانشگاه های اتحادیه اروپا مورد بررسي قرار گرفتند.

بسترتاریخی شکل گیری دانشگاه های اروپا
اگر دانشگاه را یك مؤسسه دانشجویی فرض کنیم آکادمی 
افالتون قدیمی ترین دانشگاه در باختر زمین بوده است. دانشگاه 
قسطنطنیه، در عهد امپراتوری بیزانس، در سال 849 میالدی 
به دستور بارداس میخائیل سوم برپاشد. اما دانشگاه به معنای 
جدید آن در اواخر قرون وسطا در اروپا پا به عرصه نهادند. 
یکی از تحوالت شگرف و مهمی که در قرن سیزدهم در غرب 

رخ داد ظهور دانشگاه ها و  مراکز علمی بود. اروپا پس از 8 قرن 
رکود علمی، بار دیگر توانست حیات علمی خود را احیا کند. 
درتمامی قرون وسطا، مدارس در قلمرو روحانیان قرار داشت. 
باالخص پس از زمان ژوستی نین در 529 میالدی که تمامی 
مدارس غیرعیسوی را تعطیل نمود و بدینسان آموزشگاه های 
دینی بی رقیب ماندند. درآنزمان کلیسا افرادی را درمدارس دینی 
اش انتخاب می کرد که مجستر )Magister( نامیده می شدند. 
از مهم ترین وظیفه آن ها دادن پروانه تأسیس یا لغو آن بود. 
واهمه از لغو پروانه توسط نماینده کلیسا موجب شد که اساتید 
و دانشجویان ضرورت تشکیل صنف یا جمعیتی را احساس 

کنند )7(.
در آغاز کار، دانشگاه به معنای مدرسه و محل تحصیل نبود 
بلکه تشکیالت صنفی از جامعه دانشجویان و استادان را تشکیل 
می دادند. تعداد مدارس و شاگردان افزایش یافت برای تأمین 
حقوق، مزایا و حمایت قانونی و تعلیم و تربیت نیاز به سازمانی 
با ساختار صنفی ضرورت یافت که درمیان بنگاه های تجاری 
و صنعتی پدید آمده بود. چنین صنفی جامعه یونیورس تا 
)universitas( خوانده شد. این اصطالح در آغاز هیچگونه 
مفهوم پژوهشی، علمی و آموزشی نداشت بلکه صرفأ انجمن 
یا شرکتی از معلمان یا شاگردان بود. آموزش بطور کلی در 
مدارس به زبان التینی انجام می گرفت محصلین موظف بودند 
ابتدا دعاهای التینی را فراگیرند و پس از آن الفبا را دربرابر 
آن ها می نهادند. اتحادیه های دانشجویان که اساسأ به منظور 
کسب استقالل و حفظ منافع متقابل پدید آمد در قرن سیزده 
صاحب اختیارات فوق العاده گردید. در بسیاری از موارد حقوق 
اساتید از جانب اتحادیه های دانشجویی پرادخت می شد و 
درصورتیکه طرز تدریس استادی طبق دلخواه شاگردان نبود، 
جمیع آن ها از حضور در جلسه درس خودداری می کردند و 
بدین ترتیب مدرسین و معلمین را تحت نفوذ خود درآورند 
)8(. از سده ی چهاردهم به بعد واژه دانشگاه به محل تحصیالت 
عالی اطالق گردید. ایتالیا، با توسعه مدارس به صورت یك 
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ورزشگاه همگانی (stadium general) مهد ترویج و توسعه 
فلسفه مدرن، علوم و پژوهش بود. که اولین دانشگاه قرون 
باستانی ترین دانشگاه های جهان دانشگاه  میان  وسطایی در 
بولونیا (University of Bologna) در سال 1088م در ایتالیا 
تأسیس گردید. دانشگاه پاریس از آموزشگاه علوم دینی نتردام 
(Notre Dame) منشعب و جدا شد و درسال 1180م از طرف 

لوئی هفتم پادشاه فرانسه، قانون اساسی آن اعطا گردید. در 
این دانشگاه عنوان استاد به کسی اطالق می گردید که از صدر 
کلیسای اعظم نتردام اجازه تدریس کسب کرده باشد. دانشگاه 
آکسفورد (University of Oxford) به فرمان هانری دوم در 
 (University of Cambridge) سال1167م و دانشگاه کمبریج
در سال 1209م ایجاد گردید. و در قرون سیزده و چهارده 
دانشگاه های پراگ و وین به وجود آمدند، بطوریکه هنگام 
رنسانس حدود 79 دانشگاه در اروپا وجود داشت )5(. از 
جمله، دانشگاه هایی که در ایتالیا، اسپانی، پرتغال و جنوب 
فرانسه بر پا شده بودند، بولونی را سرمشق خود قرار دادند و 
دانشگاه هایی که در انگلستان، آلمان، سوئد و دانمارک تشکیل 

شدند، پاریس را نمونه و سرمشق گرفتند )9(.

آموزش  زمینه  در  اروپا  اتحادیه  فعالیت های  تاریخچه 
عالی

در دهه 1970کمیسیون اروپایی با تأیید رسمی آموزش حرفه ای 
و شناخت آکادمیك، ابزاری برای ورود به فعالیت های آموزشی 
فراهم آورد. در سال1976م، طرح برنامه های آموزشی مشترک 
(The Joint Services Adventurous Training Scheme) در 

حوزه آموزش عالی و تالش برای استاندارد سازی دوره های 
درسی آموزش عالی در اروپا ایجاد نمود. که هر سال، بیش 
با  اروپایی  کشورهای  سایر  در  جوانان  از  400000نفر  از 
حمایت از برنامه های اتحادیه اروپا ادامه تحصیل می دهند. 
ارتقای همکاری   (Commett) برنامه کمت  در سال 1986 
بین آموزش و صنعت را ایجاد نمود. در سال1987م، برنامه 

آموزشی اراسموس (Erasmus) پایه گذاری شد. و اتحادیه 
اروپا برنامه ای را تدوین نمود که در آن می بایست دانشگاه های 
اروپایی با اعطای بورس های تحصیلی نیروی انسانی جوان از 
کشور های غیر اروپایی را جذب نماید. در سال 1989 برنامه 
لینگوا (Lengua)، مسئولیت ارتقای آموزش و یادگیری زبان 
را به عهده گرفت. اقدام حقوقی جین مونت کمك کرد تا 
برای اعضای هیأت علمی اروپایی موقعیت بهتری ایجاد شود. 
برنامه تمپس (Tempus)، این برنامه قصد دارد از سیستم های 
آموزش عالی شرق اروپا، آسیای مرکزی و بالکان غربی و 
منطقه مدیترانه حمایت، و با آنها همکاری نماید.این برنامه با 
برنامه اراسموس موندوس هماهنگی کامل را دارد. در اواسط 
دهه 90 برنامه سقراط به صورت برنامه ی آموزشی جامع ایجاد 
گردید. و برنامه لئوناردو (Leonardo)، که به برنامه ای جامع 
برای آموزش حرفه ای و ارتباط با صنعت تبدیل شد و توسط 
آن اجزای برنامه کمت ادامه پیدا کرد. در سال های اخیر، ایتالیا 
نقش مهمی در آموزش عالی اروپا بازی کرده است: و یکی 
از چهار کشوری است که برای اولین بار در ایجاد "منطقه 
آموزش عالی اروپا )دانشگاه سوربن اعالمیه، مه 1998( نقش 
ایفا نموده است )10(. شروع اصالحات آموزش عالی، به نام 
"فرآیند بولونیا" )بولونیا اعالمیه، ژوئن 1999( شناخته شده که 
در سراسر اروپا اجرا گردیده است. فرایند بلونیا چهره آموزش 
عالی اروپا را تغییر داد که این امر منجر به ظهور منطقه آموزش 
عالی اروپا (EHEA: Higher Education Europe Area) شده 

است )11(.

برنامه بولونیا
در سال 1999 میالدی، 29 کشور اروپایی تصمیم به ایجاد 
نظام آموزشی مشترکی در سرتاسر اروپا گرفتند. بر طبق این 
تصمیم، وزرای علوم و آموزش عالی متعهد شدند، تا سال 
2010 میالدی نظام آموزشی یکسانی را در اروپا ایجاد کنند. در 
اروپا کلمه »یونیورسیته«، دانشگاه ریشه کلمه »یونیورسال« به 
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معنای جهانی است و باید این را به جهان فرادموکراتیك دانش 
ربط داد. به نظر می رسد، طرح بولونیا جهت فرادموکراتیك 
اقتصادی و عدالت را فراهم و  اروپایی دارد که شکوفایی 
تشویق می کند. این موضوع را نمی توان طی 5 یا 10 سال 
ارزیابی کرد. اما می تواند طی30 سال مورد ارزیابی قرار داد 
و نخستین شاخص قابل مشاهده در این حوزه، نشان می دهد 
که بازار اروپا یا آنچه در برنامه بولونیا »بازار دانش« و »اروپای 
دانش« نامیده می شود، به نفع نوآوری است. فرآیند بلونیا چهره 
آموزش عالی اروپا را تغییر داد و از بسیاری جهات، یك 
انقالب در همکاری های آموزش عالی اروپا بوده است. این 
 (EHEA: Higher امر منجر به ظهور منطقه آموزش عالی اروپا
(Education Europe Area شده است. در سال 1998، چهار 

وزیر آموزش )فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا( با هدف ایجاد 
آموزش عالی درمنطقه اروپا در جشن 800 مین سالگرد دانشگاه 
 (The Sorbonne پاریس که منجر به بیانیه مشترک سوربن
از جمله  که  نمودند.  اتخاد  تصمیماتی  (Declaration شد، 

آموزش دانش آموختگانی شایسته و با صالحیت با توجه به 
بازار کار بود. که یك سال بعد در بیانیه بولونیا توسط 30 کشور 
)بولونیا اعالمیه، 1999( به رسمیت شناخته شد. و در حال 
حاضر 47 کشور کنوانسیون فرهنگی اروپا از شورای اروپا 
)1954( را تصویب کرده اند. که پیگیری رسیدن به اهداف 
از  نمایندگان صورت می پذیرد.  بولونیا هر دو سال توسط 
سال 1999 اعالمیه بولونیا (Bologna Declaration) به عنوان 
یك فرآیند هماهنگ و داوطلبانه، با سیاست تضمین کیفیت 
آموزش عالی در اروپا با ساختار آموزشی به شکل کارشناسی 
و کارشناسی ارشد، شکل گرفت، که با هدف تقویت رقابت، 
جذابیت آموزش عالی در اروپا، پرورش پویایی دانشجویان 
و رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و به تبع آن استخدام از 
طریق معرفی یك سیستم نقش مهمی را ایفا نموده است. برای 
اولین بار با شرکت 33 کشور عضو در سال 2001، در بیانیه 
پراگ (Prague Communiqué) اعالم شد، توسعه و گسترش 

یادگیری مادام العمر با هدف افزایش جذابیت و رقابت، به لحاظ 
بعد اجتماعی، یك عنصر مهم در آموزش عالی است. کنفرانس 
برلین (Berlin Communiqué) با حضور 40 کشور عضو در 
سال 2003، با هدف ارتقا و حمایت از ساختارهای پژوهشی 
در آموزش عالی برگزار گردید. که در آن هنگام هیئت مدیره 
و دبیرخانه بولونیا تاسیس شده است. و در پی آن در هر کشور 

نیز این ساختار ایجاد گردیده است )12(.
بیانیه برگن (Bergen Communiqué)، سال 2005، با هدف 
گسترش کیفی آموزش عالی بر اهمیت مشارکت )سهامداران، 
 (HEIs: Higher عالی  آموزش  موسسات  دانشجویان، 
(Education Institutes، هیات علمی و کارفرمایان(، اهمیت 

پژوهش به ویژه در برنامه های آموزشی در مقطع دکترا و ایجاد 
نظام آموزشی در دسترس تر و جذاب تر در سایر نقاط جهان 
تاکید دارد. بیانیه لندن (London Communiqué)، سال 2007، 
با شرکت 46 کشور، و با تمرکز بر ارزیابی پیشرفت های به 
دست آمده در سطح ملی و منطقه ای و همچنین تعیین اولویت ها 
برای سال 2009 و فراتر از آن همکاری بیشتر در جهت، اصالح 
سند چشم انداز و ماموریت های آموزش عالی برای سال 2010 
(Leuven/Louvain-la- تاکید شده بود. در بیانیه لیون/ لوون

(Neuve Communiqué، سال 2009، با رویکرد عمق بخشیدن 

به اصالحات و حصول اطمینان از اتمام اجرای فرایند بولونیا 
به  توافق شرکت کنندگان  در  اصلی  مسائل  انجام رسید.  به 
این قرار است: نقش کلیدی فرصت های یادگیری در توسعه 
جامعه، یادگیری مادام العمر و دسترسی عادالنه در تمام سطوح 
جامعه، اهمیت سرمایه گذاری عمومی در آموزش عالی، به رغم 
بحران اقتصادی، مبادالت فراملی در آموزش عالی بر اساس 
ارزش های علمی، حمایت ارزی عادالنه و مثمرثمر، از معلمان، 
پژوهشگران و دانشجویان در بین کشورها، به منظور ترویج 

"گردش مغزها"، و جایگزین فرار مغزها )12(.

 (Budapest-مارس 2010 در کنفرانس ساالنه بوداپست-وین
(Vienna Ministerial Conference به مناسب یك دهه فرآیند 
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بولونیا و راه اندازی رسمی آموزش عالی حوزه اروپا، با حضور 
47 وزیر آموزش عالی، جشنی در این غالب برگزار گردید و 
چارچوب مشترک اروپا برای آموزش عالی تعیین شد. کنفرانس 
(Bucharest Ministerial Conference)، در 27  بخارست 
آوریل 2012 با حضور 47 وزیر آموزش عالی برگزار شد، در 
این کنفرانس آمده که اصالحات آموزش عالی می تواند به تولید، 
رشد و اشتغال پایدار کمك نماید. این کنفرانس بر سه هدف 
اصلی در مواجهه با بحران اقتصادی تمرکز دارد، ارائه آموزش 
عالی با کیفیت و به دانشجویان بیشتر، آموزش های مهارتی بیشتر 
به دانشجویان جهت ورود به بازار کار، و افزایش پویایی در 
دانشجویان. و استراتژی جدید اروپا در جهت افزایش پویایی و 
 (strategy to increase تحرک دانشجویان به صورت هدفمند
(mobility، بایستی حداقل در سال 2020، 20 درصد از فارغ 

التحصیالن در اروپا، یك دوره فرصت مطالعاتی و یا آموزشی 
در خارج از کشور را بگذرانند. طرح بولونیا به دانشجویان 
امکان می دهد تا برای تحصیل به کشورهای خارجی بروند 
و این امکان در گذشته تنها در اختیار برخی قرار می گرفت. 
اما امروزه شاهد جابجایی گسترده بین المللی جوانانی هستیم 
که برای تحصیل به کشورهای خارجی می روند. و همچنین، 
هماهنگی باال و انعطاف پذیری موجود در ارتباط با مدارک 
دانشگاهی امکان تحرک حرفه ای را به دانشجویان می دهد و 
اینك شمای کلی بولونیا، بر ایجاد فضاهای آموزش عالی در 

حوزه ملی، منطقه ای و جهانی متمرکز شده است )12(.

مبنای مدرک های تحصیلی در کشورهای اتحادیه اروپا
از سال 1998، ابتدا 4 دولت اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، 
انگلستان و ایتالیا، پروژه ایجاد فضایی اروپایی در زمینه آموزش 
عالی و پژوهش را آغاز کردند. سپس تعداد آن ها به 36 دولت 
)اروپای بزرگ( افزایش یافت که با حفظ نظام دانشگاهی 
خاص هر کشور، این روند، به تدریج تطبیق نظام ها را تسهیل 
می نماید. نظام آموزش عالی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، 

 (LMD: Licence, Master, )پر پایه )لیسانس، مستر، دکترا
(Doctorat استوار است. مبنای مدرک تحصیلی که بر اساس 

این نظام مشترک، تنظیم می شود، تعداد ترم های تحصیلی و 
واحدهای درسی قابل انتقال و گذرانده شده از زمان شروع 
تحصیالت عالی است. این نظام آموزشی در راستای تالش 
جهت یکسان سازی آموزش در اروپا و سایر مناطق جهان پایه 
ریزی شده است. اصالحات انجام شده بر اساس شکل گیری 

سه سطح اصلی است )15(:
لیسانس: پس از گذراندن موفقیت آمیز 6 نیمسال تحصیلی و 

180 واحد درسی )در مدت 3 سال( اعطا می شود.
مستر: پس از گذراندن موفقیت آمیز 4 نیمسال تحصیلی و 120 
واحد درسی )2 سال پس از کسب لیسانس، در مجموع 

5 سال و 300 واحد درسی( اعطا می شود.
دکترا: معموال پس از 16 نیمسال )یعنی پس از 8 سال تحصیل( 

کسب می شود.
این فضای جدید دانشگاهی اروپایی جابجایی دانشجویان، 
استادان و پژوهشگران را در اروپا و خارج از آن سهولت 
می بخشد و قابلیت جذب دانشجو را نیزدر دانشگاه های اروپایی 

در سطح جهانی را می افزاید )15(.

نظام اروپایی انتقال واحدهای درسی
ارزیابی بین المللی مدرک های تحصیلی و دوره های آموزشی، 
که  مشترک  واحدهای  اساس  بر  اروپا،  اتحادیه  درمحدوده 
 (ECTS: درسی  واحدهای  انتقال  اروپایی  نظام  اصطالحا 
 The European credit transfer and accumulation

(system است صورت می گیرد. واحدهای گذرانده شده، 

برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در چندین موسسه 
عالی آموزشی اروپایی را دارند، قابلیت ذخیره شدن یا انتقال 
دارد. هر موسسه آموزش عالی با توجه به سابقه تحصیلی و 
رشته مورد تقاضا، معیارهای خود را در مورد پذیرش دانشجو 
اعمال می کند. این امر موجب داوم پیشرفت های یکنواخت و 
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تضمین کیفیت سطح آموزش می شود. بر این اساس هر30-
25ساعت کالس درس تئوری و یا کار عملی معادل یك 
کردیت (credit) محسوب شده و در این معیار مفهوم نمره 
 C ،)25درصد بعدی( B ،)10درصد برتر( A :در 5 رده شامل
)30درصد بعدی(، D )25درصد بعدی(، E )10درصد بعدی( 

تعریف شده است )16(.

نظام رتبه بندی دانشگاه های اتحادیه اروپا
در گزارش انجمن دانشگاه های اروپایی ضمن اشاره به عدم 
توجه به عملکرد آموزشی در رتبه بندی ها، ابزاری به نام یو 
مپ (U-Map) برای طبقه بندی آموزشی دانشگاه ها پیشنهاد 
شده است. این ابزار توسط مرکز مطالعات سیاست گذاری 
آموزش عالی اتحادیه اروپا در هلند، هدایت و رهبری می شود 
و 29 معیار دارد که حوزه های زیر را شامل می شود: یاددهی 
پژوهشی،  مشارکت  دانشجویان،  پروفایل های  یادگیری، 
تبادل دانش، مشارکت منطقه ای، حضور بین المللی بسیاری 
از کشورهای اروپایی از این ابزار استفاده می کنند و آن را برای 
ارتقای بین المللی مفید دیده اند )17(. درا دامه ساخت این 
ابزار، پروژه های یو مولتی رنك (U-Multirank) با معیارها، 
رویکرد جدید و چند وجهی، مبتنی بر ذی نفعان و کاربران 
برنامه تدوین و طراحی شده است. از مزایای این پروژه مقایسه 
پروفایل فعالیت های دانشگاه ها و موسسات مشابه است. در فاز 
سنجش امکان پذیری این پروژه( از سال 2009 تا 20011( 316 
موسسه آموزش عالی در طرح آزمایشی آن به مشارکت دعوت 
شدند. موسسات با فعالیت های مشابه و مبتنی بر حوزه مشترک 
فعالیت ها با هم مقایسه شدند و بیشتر در فیلدهای مطالعات 
تجاری، مهندسی الکتریك، مهندسی مکانیك انجام شد )18(.
پژوهش های انجام شده در سال 2015 انجمن دانشگاه های 
اروپایی (EUA: The European University Association) با 
عنوان تنش های بین المللی در کمین آموزش جهانی با تأکید بر 
جهانی شدن موسسات آموزشی، پیمایشی انجام داده که در آن 

به بررسی فاکتورهای مهم آموزش و خطرهایی که سیستم های 
آموزشی را تهدید می کنند، پرداخته است. در این پژوهش با 
بررسی 451 دانشگاه از 46 کشور جهان، بیان کرده که چگونه 
موسسات و دانشگاه های کشورهای مختلف با بحران اقتصادی، 
روند تغییر جمعیت و سایر بحران هایی که اروپا با آن روبرو 

است مواجه می شوند:
با توجه به رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در نواحی جنوب  1ـ 
ترتیب 50% و %60(  به  یونان  )اسپانیا و  اروپا  و شرق 
کمیسیون اروپا (European Commission)  و سازمان 
 (OECD: Organisation for همکاری اقتصادی و توسعه
(Economic Co-operation and Development بر لزوم 

پیوند با صنعت تأکید بیشتری داشته است.
میزان نفوذ فاکتورهایی مانند جهانی سازی و همکاری با  2ـ 
موسسات آموزش عالی سایر کشورها در سال 2010 تنها 
10% بود، در حالی که این میزان در پیمایش اخیر به %56 

افزایش یافته است.
دهندگان،  پاسخ  از   %69 برای  اولویت ها  مهمترین  3ـ 
قرار  اهمیت  در درجه دوم  توسعه  و  بود  جهانی سازی 
استراتژی های  که  معتقدند  پاسخگویان  از  داشت. %93 
سازمانی باید شامل استراتژی بین المللی یا برنامه توسعه ای 
باشد. 92% از مشارکت کنندگان نیز معتقدند که جهانی سازی 

باعث می شود کیفیت آموزش و پرورش بهبود یابد.
4ـ راه حل مناسب برای مقابله با بحران اقتصادی، افزایش 
درآمد و تنوع بخشیدن به منابع مالی، جذب دانشجویان 

بین المللی در دستور کار دانشگاه ها است.
91 درصد دانشگاه ها معتقدند که استراتژی های اتحادیه  5ـ 
گسترش  و  جهانی سازی  ترویج  جهت  در  باید  اروپا 

کمیته های دانشگاهی باشد.
دانشگاه ها، معتقدند که گسترش درگیری های بین المللی  6ـ 
و تنش  می تواند برای گام های موثری که در جهت بهبود 
کیفیت آموزش و همکاری های آکادمیك برداشته شده 
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است مخرب باشد.
7ـ  5% از شرکت کنندگان معتقدند افزایش بوروکراسی که از 
پیامدهای جهانی سازی است، باعث افزایش حجم کاری 

کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می شود.
تبادل دانشجو با میزان 97% و تبادل استاد با میزان %92  8ـ 
دنبال  دانشگاهی  موسسات  که  است  فعالیتی  بیشترین 

می کنند )19(.
در این نظرسنجی از دانشکده ها خواسته شد که سه مورد از 
اهداف جغرافیایی که در جهت جهانی سازی برای آنها اهمیت 

دارد را ذکر کنند
به خصوص کشورهای  اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو  1ـ 
اروپای مرکزی و سپس کشورهای اروپای شرقی در این 

نظرسنجی 73% اولویت را به دست آوردند.
کشورهای آسیایی 48 % را کسب کردند و این نشان می دهد  2ـ 
که اهمیت کشورهای آسیایی در حال افزایش است، اما 
درصد تمایل به کشورهای آمریکای التین 19% بود که 
نسبت به قبل تغییری نداشت و سایر مناطق نظیر کشورهای 
اروپای شرقی که عضو اتحادیه اروپا نیستند و نیز امریکای 
شمالی در حال از دست دادن جایگاه سابق خود هستند.

تمایل به کشورهای اتحادیه اروپا در ایرلند و انگلیس از  3ـ 
سایر نقاط کمتر بود و تنها 29% از موسسات ایرلندی و %33 
از موسسات انگلیسی ابراز تمایل کردند. همچنین تمایل 
به کشورهایی عضو اتحادیه اروپا به ترتیب در اتریش، 
اروپای مرکزی و اروپای شرقی از سایر نقاط بیشتر است.
تبادل دانشجو با میزان 97% و تبادل استاد با میزان %92  4ـ 
دنبال  دانشگاهی  موسسات  که  است  فعالیتی  بیشترین 
می کنند. در حالیکه میل به تأسیس شعب دانشگاهی در 
سایر مناطق تنها 13% بود، در این میان دانشگاه های ایرلند 
و لیتوانی و روسیه بیشترین میزان عالقه در این مورد را از 

خود نشان دادند.
علی رغم این که دانشگاه ها روز به روز در کشورهای مختلف 

پراکنده می شوند اما هیچ دانشگاهی نسبت به برنامه آموزش 
عالی اروپا دید منفی نداشت. بزرگترین ویژگی مثبت این برنامه 
افزایش شفافیت است که باعث می شود مقایسه دانشگاه ها 
از جهت معیارهای آموزشی افزایش یابد. 87% دانشگاه های 
انگلیس، 83% دانشگاه های ایتالیا و 71% درصد دانشگاه های 
اگرچه  بیاورند.  به دست  را  الزم  معیارهای  توانستند  ایرلند 
بین  هماهنگی  نوعی  ایجاد  دنبال  به  اروپایی  کمسیون  که 
موسسات مختلف بود اما بخشی از اصالحات سیاست های 
ملی هر کشور باعث شده که سیاست های ملی و بین المللی 
دانشگا ه های مختلف نسبت به هم حالتی پویا و نامتشکل پیدا 
کنند. براساس این پیمایش میزان اهمیت هزینه های تدریس 
از نظر پاسخ دهندگان 34% ذکر شده است، این میزان حتی در 
انگلیس و ایرلند به 100% نیز می رسید. در کشورهای آلمان و 
اتریش دانشجویان آلمانی و اتریشی معاف از شهریه هستند. 
یکی از جنبه های مشترک در تمامی کشورهای اروپایی، رابطه 
مستقیم کاهش بودجه و اصالحات بودجه ای با کاهش ظرفیت 
موسسات آموزش عالی بود. یکی از نکات مورد تأکید، توافق 
بر سر کیفیت و نحوه آموزش بود، زیرا شمار کمی از دانشگاه ها 
برنامه جامعی برای این مسئله داشتند. مسئله کیفیت آموزش 
پیش نیاز انجام پژوهش است و اگر توافقی بر روی این مسئله 
حاصل نشود دانشگاه ها نمی توانند در زمینه پژوهش به موفقیت 
دست یابند. همچنین دانشگاه های انگلیس، دانمارک و هلند 
بیشتر از سایر کشورهای بر کیفیت تدریس برای رسیدن به 
پژوهش خوب تأکید داشتند. الزم به ذکر است شایع ترین 
روش برای ارزیابی کیفیت تدریس پرسشنامه است و %93 
دانشگاه ها از این روش برای سنجش کیفیت تدریس استفاده 
می کنند. 67درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که در 5 سال 
اخیر تعداد دانشجویان دانشگاه ها در حال افزایش بود، %42 
آنها معتقدند که این میزان بیش از 100% بوده است و %39 
انتظار دارند این روش همچنان ادامه پیدا کند. 14% عنوان 
کردند که ممکن است شمار دانشجویان در سال های آینده 
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کاهش پیدا کند، البته این عقیده بیشتر در کشورهای جمهوری 
چك، لیتوانی و لهستان وجود داشت. در بررسی ها به نظر 
می رسد، موسسات کشورهای بلژیك، ترکیه و سوئیس بیشتر 
از سایر نقاط پیشرفت داشته باشند. همچنین پذیرش دانشجو 
در موسسات با افزایش 69 درصدی همراه بود که 64% آن 
مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. از بین کشورهایی 
که عضو اتحادیه اروپا نبودند بیشترین میزان افزایش مربوط به 
کشورهای ترکیه، ایرلند، نروژ و سوئیس بود. طبق این پیمایش 
بیشتر دانشجویان به دنبال رشته هایی هستند که بازار کار خوبی 
داشته باشند، این مسئله به خصوص در کشورهای روسیه، 
نروژ، ترکیه و فرانسه بیشتر از سایر کشورها مهم است. در 
رابطه با خصوصی سازی این گزارش عنوان می کند سیستم 
خصوصی سازی، که از سال 1989 در دستور کار موسسات 
قرار گرفت در بسیاری از کشورها به انتهای راه خود رسیده 
است. حتی آن دسته از کشورهای اروپایی مانند لهستان که 
در گذشته دارای نظام های کمونیسیتی بودند عمومی سازی 
مجدد را در دستور کار خود قرار داده اند. در بحث فناوری های 
ارتباطی 62% از پاسخگویان بر اهمیت فناوری های ارتباطی 
در بخش آموزش تأکید داشتند، این میزان در اوکراین )%100( 
و در ترکیه )81%( بیشتر از سایر نقاط بود، زیرا معتقدند که 
آموزش الکترونیك به دلیل افزایش انعطاف پذیری آموزشی 
و افزایش فرصت های آموزشی بسیار مهم است. این پژوهش 
نشان داد که آینده آموزش را باید در آموزش دانشجو محور 
جستجو کرد. هم اکنون نیز اکثر موسسات آموزشی به سمت 
آموزش دانشجو محور پیش رفته اند چون این نوع سیستم 
انتقادی می شود و دانشگاه ها  آموزشی باعث افزایش تفکر 

دیگر صرفًا محلی برای انتقال دانش نیستند )19(.
در گزارشی دیگر از دانا خبر با مقاله ای تحت عنوان "ماراتن 
اتحادیه اروپا برای ارتقای آموزش عالی آمده است"، کمیسیون 
اتحادیه اروپا یك استراتژی جدید در جهت آموزش عالی 
بین المللی برای تقویت موضع اروپا در سطح آموزش عالی 

اندروال  کمیسر  به زعم  است.  نموده  راه اندازی  بین المللی، 
واسیلیو )11ژوئیه 2014(، کمیسیون اروپا صرفا به دنبال افزایش 
نقل و انتقاالت نیست، و چشم انداز در استراتژی جدید آموزش 
بین المللی حفظ موضع اروپا است. و بنابراین، دانشگاه ها نیاز 
بین المللی، ترویج مهارت های  برنامه های درسی  به توسعه 
در  دارند.  دیجیتال  یادگیری  زبانی و گسترش فرصت های 
این راستا، اولویت های کلیدی توسعه استراتژی بین المللی 
در آموزش عالی اروپا در سه دسته، نقل و انتقال دانشجویان 
بین المللی و کارکنان، بهبود برنامه درسی و یادگیری دیجیتال 
است.  سازی  ظرفیت  و  مشارکت  استراتژیك،  همکاری  و 
همچنین، روندهای جدید آموزش دیجیتال و ظهور دوره موک 
 (MOOCs: Massive دوره های آنالین با مقیاس بزرگ و باز(
موسسات  برای  انگیزه ای  باید   ،Open Online Course)

آموزش عالی برای تجدید نظر در ساختار هزینه ها، ماموریت 
و سهیم شدن در مشارکت جهانی برای افزایش کیفیت محتوا 
و تجربه یادگیری ایجاد نماید. با توجه به برآوردهای کمیسیون 
اتحادیه اروپا، تعداد دانشجویان آموزش عالی به سرعت در 
حال افزایش است. بر این اساس، 45 ٪ از دانشجویان بین المللی 
در اروپا مشغول به تحصیل هستند. که حدود 400 میلیون 
یورو )523 میلیون دالر آمریکا( برای یك سال، از سال های 
2014 تا 2020، برای دانشگاه های اروپا به منظور تامین مالی 
این همکاری و انتقال با شرکای غیر اروپایی اختصاص داده 
شده است. برآوردها پیش بینی افزایش تعداد دانش جویان 
بین المللی انتقالی را از سطح چهار میلیون در دوره کنونی تا 
هفت میلیون نفر تا پایان این دهه تخمین می زند. که این رشد 

عمدتا از چین، هند و کره جنوبی انتظار می رود )20(.

نزدیک شدن اتحادیه اروپا به اهداف آموزشی 2۰2۰
نقطه مشترک در زمینه  به  اروپا، مسأله رسیدن  اتحادیه  در 
اصلی  مشکل  اما،  است.  آسان  عالی  آموزش  سیاست های 
ترغیب جوانان به مشارکت در آموزش عالی است. بنابراین، 
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افزایش مشارکت در آموزش  برای  تقاضاهای جدید  خلق 
عالی، یك جنبه اساسی است. در این زمینه، تشویق گروه های 
مختلف اجتماعی برای تحصیل در آموزش عالی مورد توجه 
سیاست گذاران آموزش عالی قرار گرفته است. در آمارهای 
رسمی منتشر شده اتحادیه اروپا، سهم افرادی که تحصیالت 
خود را پیش از موعد ترک کرده اند از 17 درصد در سال 2002 
میالدی به 11٫1 درصد در سال 2014 کاهش یافته  است. 
عالوه بر این، نسبت افراد30 تا 34 ساله در اتحادیه اروپا که 
تحصیالت عالی خود را تکمیل کرده اند با روند رو به رشدی 
از 23٫6 درصد در سال 2002 به 37٫9 درصد در سال 2014 
افزایش یافته است. این اطالعات نشان می دهد که اتحادیه اروپا 
در حال نزدیك شدن به اهداف تعیین شده خود در حوزه 
آموزشی در سال 2020 است. در میان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا، پایین ترین آمار برای نسبت افرادی که مدرسه را پیش 
از تکمیل تحصیالت ترک کرده اند در کشورهای کرواسی، 
اسلوونی و لهستان بوده در حالی که باالترین آمار این افراد 
در اسپانیا، مالت و رومانی ثبت شده  است. همچنین سهم ترک 
تحصیل کرده ها در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر 
از بلغارستان برای زنان کمتر از مردان است. در این گزارش 
همچنین تاکید شده سهم افراد 30 تا 34 سال که تحصیالت 
دانشگاهی خود را در سال 2014 به اتمام رسانده اند در تمامی 
کشورهای عضو غیر از آلمان برای زنان بیش از مردان بوده  
است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، بنابر استراتژی 2020 
اروپا تا سال 2020 حداقل 40 درصد از افراد 30 تا 34 سال در 
اتحادیه اروپا باید تحصیالت تکمیلی خود را به اتمام رسانده 
باشند و تعداد افرادی که ترک تحصیل می کنند به کمتر از 10 

درصد کاهش یابد )22و 21(.

در   (QS: Quacquarelli Symonds) اس  کیو  رتبه بندی 
دانشگاه های اتحادیه اروپا

مؤسسه بین المللی کیو اس یکی از مشهورترین و معتبرترین 

مؤسسات رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی در 
جهان است. که ساالنه بیش از سه هزار دانشگاه را با معیارها 
تراز اول  ارزیابی و 800 دانشگاه  و شاخص های مشخص 
جهان را معرفی می کند. مؤسسه کیو اس رتبه بندی خود را با 
در نظر گرفتن چهار حوزه کلی پژوهش، آموزش، استخدام 
و چشم انداز بین المللی بر اساس شش شاخص اصلی تنظیم 
می نماید. که به هر شاخص نمره ای از 0 تا 100 تعلق می گیرد 
و امتیاز نهایی نیز نمره ای بین 0 تا 100 می باشد. بر این اساس، 
رتبه  دانشگاه های برتر اتحادیه اروپا در سال 2014-2015 
بر مبنای موسسه بین المللی کیو اس به شرح ذیل می باشد، 
دانشگاه کمبریج و کالج سلطنتی لندن هر دو از بریتانیا موفق 
شدند با نمره کل 99,4 مشترکًا در رتبه دوم پس از مؤسسه 
 (MIT: Massachusetts Institute of ماساچوست  فناوری 
(Technology )با کسب نمره کل 100 عنوان برترین دانشگاه 

ایاالت متحده( قرار گیرند. دانشگاه کمبریج یك  از  جهان 
پله و کالج سلطنتی لندن سه پله نسبت به سال گذشته رشد 
داشته اند. دانشگاه آکسفورد با یك پله صعود و کالج دانشگاهی 
لندن با یك پله سقوط )هر دو از بریتانیا( و نمره کل 99,2 
مشترکًا در رتبه پنجم قرار گرفتند. مؤسسه فناوری فدرال 
زوریخ )سوئیس( رتبه دوازدهم، کالج کینگز لندن رتبه پانزدهم، 
دانشگاه ادینبورگ )بریتانیا( رتبه شانزدهم، مؤسسه پلی تکنیك 
فدرال لوزان )سوئیس( رتبه هفدهم و دانشگاه تورنتو )کانادا( 
رتبه بیستم برترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی کیو اس در 
سال 15-2014 قرار گرفتند. در این راستا، برترین دانشگاه های 
اتحادیه اروپا در در سال 2015-2014 در حوزه ی دانشکده ای 
علوم زیستی و پزشکی به شرح ذیل می باشد، دانشگاه آکسفورد 
با نمره 96,6 و دانشگاه کمبریج با نمره 96,2 در رتبه های 
دوم و سوم پس از دانشگاه هاروارد از ایاالت متحده )با نمره 
98,7 عنوان برترین دانشگاه جهان( قرار گرفته اند. و مؤسسه 
کارولینسکا در سوئد با نمره 90,4 و رتبه پنجم، کالج سلطنتی 
لندن با نمره 90,2 و رتبه ششم، کالج دانشگاهی لندن با نمره 
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89,2 رتبه دهم برترین دانشگاه های جهان در حوزه دانشکده ای 
»علوم زیستی و پزشکی« رتبه بندی کیو اس در سال 2014-15 
قرار گرفته اند. بنابراین، تعداد دانشگاه ها ی اتحادیه اروپا در 
فهرست 100 دانشگاه تراز اول جهان به ترتیب، بریتانیا با 19 
دانشگاه، استرالیا با 8 دانشگاه، هلند با 6 دانشگاه، کانادا با 5 
دانشگاه، سوئیس با 4 دانشگاه آلمان، با 3 دانشگاه، دانمارک، 
سوئد و فرانسه با 2 دانشگاه و کشورهای ایرلند، بلژیك، فنالند 
و نیوزیلند هر کدام با 1 دانشگاه پس از ایاالت متحده )با 28 
دانشگاه( به ترتیب بیشترین تعداد دانشگاه در فهرست 100 

دانشگاه تراز اول جهان را از آن خود کرده اند )23(.

نتیجهگیری
آموزش عالی منبع تولید اندیشه، دانش و اید ه های نو است. 
موضوع بهبود کیفیت آموزش های دانشگاهی، قوانین جدید 
حاکم بر دور جدید "سیاست انسجام" سرمایه  گذاری اتحادیه 
اروپا برای 2020-2014 رسما توسط شورای اتحادیه اروپا در 
دسامبر 2013 تایید شد. این سیاست شامل ادغام استراتژی های 
(RIS3 strategies: National/ پژوهش و نوآوری ملی، منطقه ای
در   Regional Research and Innovation Strategies)

 (Smart specialisation strategy) راستای تخصص هوشمند
مبتنی بر "برنامه های تحول اقتصادی مکان محور" می باشد. در 
این راستا اتحادیه اروپا پنج هدف بلند پروازانه شامل اشتغال، 
نوآوری، آموزش، شمول اجتماعی (social inclusion) )حق 
تحصیل، کار، آموزش، بهداشت، مسکن و برای تمامی افراد 
 (Climate انرژی(  اقلیمی )آب، هوا،  و گروه ها( و شرایط 
(Resilience را تعیین نموده تا سال 2020 محقق گردد و تمامی 

اعضا موظف اند تا استراتژی های تخصص هوشمند را در 
فرآیند کشف کارآفرینی طراحی نمایند. بنابراین صندوق های 
 (ESIF: the European Structural and سرمایه گذاری اروپا
(Investment Funds می توانند موثرتر و مشترکا بین اعضای 

اتحادیه، سیاست های ملی و منطقه ای مختلف مورد استفاده 
قرار گرفته و همچنین سرمایه گذاری های بخش دولتی و 

خصوصی می تواند افزایش داده شود )24(.
کاوش در تجربیات دیگـران بـه منزلـه تهیه مواد خام است 
و ما مي توانیم این مواد خام را جهت بهره بخشي به جامعه 
خود متناسب با فرهنگ بومي خود به محصوالتي ارزشمند 

تبدیل کنیم.
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Higher Education Internationalization in European Union
Nilufar Nekuzad1, Nader Gholi Ghourchian2

Abstract

Background: Nowadays, the wordwide trend for becoming most competitive and the most dynamic 

knowledge based economy is the responsibility of universities. The European Union is moving in this direction 

for global competitiveness, the retrieval process and brain circulation and income generation. This study, 

aimed to evaluate the internationalization trend of higher education in Europe.

Methods: Using a review study, available documents in the university websites of the European Union 

were searched and the databases of Science Direct, Google Scholar, PubMed articles available since 1953-

2016 were examined. The key words related to the internationalization of higher education in Europe were 

used.

Results: A distinguished international higher education in Europe started and led to the emergence 

of the so-called called “Bologna Process” (June 1999). Bologna process was initiated with the Sorbonne 

Declaration (1998). The Bucharest Declaration (2012) focused to create spaces of higher education in the 

field of national, regional and global. The main elements of the Bologna process, including the introduction of 

three degrees, qualifications framework, credit transfer and saving system in Europe, Diploma complements, 

quality assurance and joint documents.

Conclusion: Internationalization of higher education the will to change by the public and state likewise 

plays a significant role and access to resources such as budgets, economic, social and cultural developments, 

and accountability to the information and globalization era have crucial roles. Exploring the experiences of 

others is as the raw materials, we can, to exploit of their community. This raw material transformation of 

worthwhile products to fit their native culture.
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