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Rådets slutsatser om moderniseringen av den högre utbildningen
(2011/C 372/09)
att främja internationaliseringen av anstalter för högre ut
bildning genom att uppmuntra kvalitetssäkring med hjälp
av oberoende utvärdering och sakkunnigbedömning av uni
versiteten, utöka rörligheten, främja användningen av ge
mensamma och dubbla examina och underlätta erkännan
det av kvalifikationer och studieperioder.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

BEAKTAR FÖLJANDE:

1. System för högre utbildning spelar en avgörande roll när
det gäller att ta fram kunskaper som förstärker mänsklig
och samhällelig utveckling och för att främja ett aktivt
medborgarskap.

2. I Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för
alla, som antogs i juni 2010 (1), ingår det specifika målet att
förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att öka andelen
unga med avslutad högre utbildning eller motsvarande till
minst 40 % senast år 2020.

3. I Bolognaförklaringen, som undertecknades den 19 juni
1999, fastställdes en mellanstatlig process för att inrätta
ett europeiskt område för högre utbildning som aktivt stöds
av Europeiska unionen och ministrarna med ansvar för
högre utbildning i de deltagande länderna, som möttes i
Leuven och Louvain-la-Neuve den 28–29 april 2009, upp
manade anstalter för högre utbildning (2) att ytterligare mo
dernisera sin verksamhet under perioden fram till år 2020.

4. I rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004
fastställdes villkoren och reglerna för tredjelandsmedborga
res inresa och vistelse på medlemsstaternas territorium un
der en period längre än tre månader för studier, elevutbyte,
oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (3).

5. I rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 fast
ställdes villkoren för forskare från tredje länder som avser
att under minst tre månader genomföra ett forskningspro
jekt inom ramen för ett mottagningsavtal med ett forsk
ningsorgan (4).

6. I rådets resolution av den 23 november 2007 om moder
nisering av universiteten för Europas konkurrenskraft i en
global kunskapsekonomi (5), uppmanades medlemsstaterna
(1) EUCO 13/10.
(2) Med högskolor avses här alla slags anstalter för högre utbildning,
universitet i olika former, tekniska högskolor, franska elitskolor
(grandes écoles), handelshögskolor, tekniska skolor, yrkeshögskolor,
polytekniska institut, akademier m.m., för att kunna beakta mång
falden i språk och nationella utbildningssystem.
(3) EUT L 375, 23.12.2004, s. 12.
(4) EUT L 289, 3.11.2005, s. 15.
(5) 16096/1/07 REV 1.

7. I rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk
ram för europeiskt utbildningssamarbete (6), framhölls att
för att stödja medlemsstaternas strävanden att modernisera
den högre utbildningen och utveckla ett europeiskt område
för högre utbildning, bör nära samverkan med Bolognapro
cessen eftersträvas, särskilt när det gäller kvalitetssäkring,
erkännande, rörlighet och öppenhetsinstrument.

8. I slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemssta
ternas regeringar, församlade i rådet den 26 november
2009, om att utveckla utbildningens roll i en väl fung
erande kunskapstriangel (7), fastställdes behovet av att ytter
ligare reformera universitetens lednings- och finansierings
strukturer och att tillåta mer självständighet och ställa krav
på ansvarighet, i syfte att befordra mer diversifierade in
komstkällor och effektivare samarbete med affärslivet och
att rusta universiteten för att i global skala delta i kunskaps
triangeln.

9. I rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om internationali
seringen av den högre utbildningen (8) uppmanades kom
missionen att utarbeta en internationell EU-strategi för
högre utbildning som syftar till att förbättra samstämmig
heten och komplementariteten mellan befintliga internatio
nella samarbetsinitiativ, både på EU-nivå och på nationell
nivå, och som kommer att fortsätta att främja såväl den
europeiska högre utbildningens attraktivitet, forskning och
innovation i EU:s yttre verksamhet.

10. I rådets slutsatser av den 7 juni 2010 om ny kompetens för
nya arbetstillfällen: det fortsatta arbetet (9), underströks be
hovet av att främja hållbar tillväxt för alla och att hjälpa
personer i alla åldrar att förutse och hantera förändringar
genom att utrusta dem med rätta kunskaper och rätt kom
petens.

11. I rådets slutsatser av den 19 november 2010 om initiativet
Ungdom på väg (10), gavs uppmaningen att se till att utbild
ningen får högre kvalitet och blir attraktivare på alla nivåer,
särskilt den högre utbildningen.
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

EUT L 119, 28.5.2009, s. 2.
EUT C 302, 12.12.2009, s. 3.
EUT C 135, 26.5.2010, s. 12.
Dok. 10841/10.
EUT C 326, 3.12.2010, s. 9.
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12. I rådets slutsatser av den 26 november 2010 om innova
tionsunionen (1), betonades vikten av att prioritera investe
ringar i utbildning och forskning samt att till fullo utnyttja
Europas intellektuella kapital för att trygga konkurrenskraf
ten och tillväxten på lång sikt.

13. I slutsatserna från Europeiska rådet den 4 februari 2011
efterlystes ett strategiskt och integrerat tillvägagångssätt
för att stimulera innovation som till fullo utnyttjar Europas
intellektuella kapital, till förmån för medborgarna, företagen
– i synnerhet små och medelstora företag – och fors
karna (2).

14. I rådets slutsatser av den 14 februari 2011 om utbildning
ens roll i genomförandet av Europa 2020-strategin (3), beto
nades att högskolor bör sträva efter att förbättra kursernas
kvalitet och relevans för att de ska kunna rekrytera bredare
till högre utbildning och att ett förstärkt samarbete bör
främjas mellan högre utbildningsanstalter, forskningsinstitut
och företag i syfte att stärka kunskapstriangeln som bas för
en mer innovativ och kreativ ekonomi.

15. I rådets slutsatser av den 19 maj 2011 om en EU-ram för
nationella strategier för integrering av romer fram till
2020 (4), uppmanades medlemsstaterna att fortsätta arbeta
mot sina mål som skulle kunna inriktas på att i praktiken
säkerställa lika tillträde till kvalitetsutbildning, inklusive
högre utbildning.

16. I rådets slutsatser av den 31 maj 2011 om utvecklingen av
det europeiska forskningsområdet genom arbetsgrupper
inom det europeiska forskningsområdet (5), noterades att
de påtagliga framsteg som gjorts i genomförandet av det
europeiska forskningsområdet bör leda till att den omfat
tande och strategiska inriktningen för att fullt ut kunna
utnyttja Europas intellektuella kapital drivs vidare.

17. I rådets rekommendation av den 28 juni 2011 – Unga på
väg – att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte (6), no
terades att rörlighet i utbildningssyfte kan göra utbildnings
systemen och utbildningsanstalterna mer öppna, mer euro
peiska och internationella, mer tillgängliga och mer effek
tiva. Den kan också stärka Europas konkurrenskraft genom
att bidra till uppbyggnaden av ett kunskapsintensivt sam
hälle.

18. I rådets slutsatser av den 28 november 2011 om ett
riktmärke för rörlighet i utbildningssyfte, är syftet att öka
andelen studerande inom högre utbildning som engagerar
sig för rörlighet i utbildningssyfte och fastställa kvantitativa
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Dok. 17165/10.
EUCO 2/11, s. 6, punkt 16.
EUT C 70, 4.3.2011, s. 1.
Dok. 10658/11.
Dok. 11032/11.
EUT C 199, 7.7.2011, s. 1.
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och kvalitativa trösklar för att kunna mäta en till högre
utbildning knuten studie- eller praktikperiod utomlands.

19. Europeiska unionen har en lång tradition av samarbete med
tredjeländer baserat på politik och instrument där högre
utbildning spelar en allt större roll. Samarbetet inom högre
utbildning spelar också en viktig roll i multilaterala sam
arbetsramar som det östliga partnerskapet, unionen för Me
delhavsområdet eller den nordliga dimensionen och med
västra Balkan.

RÅDET, SOM BEAKTAR

1. den första ministerkonferensen för det europeiska forsk
ningsområdet på temat Intellektuellt kapital – betydelse för krea
tiviteten, som hölls i Sopot den 20 juli 2011, som lyfte fram
den roll universiteten spelar i en globaliserad värld som vitala
källor till kunskap och innovativt tänkande, särskilt inom
strategiska forskningsområden som är inriktade på samtida
utmaningar,

2. ordförandeskapets konferens om Modernisering av den högre
utbildningen, som hölls i Sopot den 24–25 oktober 2011,
som lyfte fram behovet att modernisera högre utbildnings
system, särskilt mot bakgrund av sådana utmaningar som
global konkurrens och de demografiska trender som vi i
nuläget står inför,

VÄLKOMNAR

meddelandet av den 20 september 2011 från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén Stöd till tillväxt och sysselsätt
ning – en agenda för modernisering av Europas system för högre
utbildning (7).

KONSTATERAR ATT

1. Med nuvarande ekonomiskt klimat är högre utbildning (in
klusive yrkesutbildning på högskolenivå) genom sin koppling
till forskning och innovation, avgörande för att tillhandahålla
det högkvalificerade humankapital och främja den forskning
som Europa behöver för att säkra arbetstillfällen, ekonomisk
tillväxt och välstånd.

2. De som utexamineras från högskolorna inte alltid har kvali
fikationer som motsvarar arbetsmarknadens och samhällets
behov. Arbetsgivare inom den offentliga och den privata
sektorn vittnar allt oftare om att de har svårt att hitta rätt
personer för kunskapsekonomins nya behov.
(7) Dok. 14198/11 + ADD 1.
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3. Europa behöver långt fler utbildade forskare och forskare
med erfarenhet utanför den akademiska världen, däribland
av den privata sektorn, för att göra sina ekonomier mer
forskningsintensiva och därigenom stimulera innovation
och konkurrenskraft.

4. För att öka deltagandet i högre utbildning måste större upp
märksamhet ägnas åt de utmaningar som hör samman med
kvalitet och mångfald.

5. De europeiska högskolornas styrka ligger i deras mångfald,
den höga kvaliteten, hållbar relevant utbildning och forsk
ning, och kopplingen mellan deras autonomi, ansvarighet
inför alla intressenter och förmågan till anpassning till för
ändrade omständigheter. Utöver de två traditionella uppgif
terna utbildning och forskning har de en tredje uppgift som
får allt större betydelse, nämligen att knyta samman institu
tioner och näringsliv, inklusive på regional nivå, och in
begripa socialt ansvar.

6. Potentialen hos Europas högskolor att uppfylla sin roll i
samhället och bidra till Europas välstånd är emellertid under
utnyttjad. Europa kommer på efterkälken i den världsomfat
tande konkurrensen om kunskap och begåvning, alltmedan
de framväxande ekonomiernas investeringar i högre utbild
ning ökar snabbt.

7. Högskolorna försöker samtidigt alltför ofta tävla på alltför
många olika områden, medan det bara är ett fåtal som lyckas
bli ledande på specifika områden där den globala konkurren
sen är hård.

8. Högskolorna behöver följaktligen fortsätta med interna refor
mer som bygger på valet av institutionell uppgift som hänger
samman med vilken typ av intellektuellt kapital de står för
och deras möjligheter att definiera sig själva i förhållande till
andra nationella institutioner.

9. Autonomi för institutionerna behövs för att främja institu
tionernas mångfald inom de nationella systemen för högre
utbildning. Institutionernas roller och uppgifter behöver
breddas för att främja framstående högskolor.

ÄR ENIGT OM ATT

1. Det är medlemsstaterna och högskolorna själva som har
huvudansvaret för att genomföra och stödja reformerna av
den högre utbildningen. Bolognaprocessen och den därefter
följande utvecklingen av det europeiska området för högre
utbildning, EU:s moderniseringsagenda för modernisering av
systemen för högre utbildning och inrättandet av det euro
peiska forskningsområdet pekar emellertid på att utmaning
arna och de politiska svaren överskrider nationsgränserna
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och att det europeiska samarbetet kan ge värdefulla bidrag i
form av finansieringsstöd, evidensbaserad analys av politiken
och utbyte av bästa praxis.

2. En grundförutsättning för att kunna utnyttja Europas intel
lektuella kapital fullt ut är att den högre utbildningen håller
hög kvalitet och är relevant.

3. Kvaliteten på utbildningen och forskningen är avgörande för
att moderniseringen av systemen för högre utbildning i Eu
ropa ska lyckas.

4. En förstärkning av kunskapstriangeln – utbildning, forskning
och innovation – är en central förutsättning för att högre
utbildning ska kunna bidra till sysselsättning och tillväxt, för
att reformera lednings- och finansieringsstrukturer och för
att stärka den högre utbildningens internationella dragnings
kraft.

5. Utvecklingen av det europeiska forskningsområdet ökar
komplementariteten mellan de nationella systemen för att
stärka forskningsinvesteringarnas kostnadseffektivitet och in
tensifiera utbyten och samarbete mellan de institutioner som
samarbetar inom kunskapstriangeln.

6. Den internationella rörligheten för studenter, forskare och
lärare som har stärkts sedan det europeiska området för
högre studier genomfördes, har en positiv inverkan på kva
liteten och påverkar alla centrala reformområden. Emellertid
kan det också bli en utmaning för några av de utbildnings
system som tar emot betydande mängder av inkommande
studenter, eller för de länder som hotas av ”kompetensflykt”
som leder till att de bästa förmågorna väljer att studera
utomlands och sedan stanna där.

7. Att locka till sig de bästa studenterna, högskolelärarna och
forskarna från länder utanför EU och utarbeta nya former för
samarbete över gränserna är avgörande för att göra det eu
ropeiska området för högre utbildning och det europeiska
forskningsområdet attraktiva i den världsomfattande täv
lingen om kunskap och begåvning.

8. Att engagera arbetsgivarna och andra intressenter i utform
ningen och genomförandet av kursprogram är mycket viktigt
för att höja den högre utbildningens kvalitet och relevans.

9. Offentliga investeringar med stöd från ytterligare finansie
ringskällor bör fortfarande utgöra grunden för en hållbar
högre utbildning, särskilt med tanke på den nuvarande fi
nansiella krisen i Europa.
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UPPMANAR DÄRFÖR MEDLEMSSTATERNA ATT – I LINJE MED NA
TIONELL PRAXIS – ARBETA TILLSAMMANS MED HÖGSKOLORNA,
SAMTIDIGT SOM DERAS AUTONOMI ERKÄNNS, SAMT MED ALLA
BERÖRDA INTRESSENTER FÖR ATT

nivåerna inom doktorandstudier och forskning – särskilt
inom vissa ämnen och på ledande poster – för att frigöra
outnyttjade begåvningar.

1. Öka insatserna för att höja nivån på högskolornas resultat i
syfte att nå det överordnade målet för utbildning i Europa
2020-strategin att 40 % av 30–34-åringarna i EU ska ha
avslutat högre utbildning eller motsvarande, med hänsyn
till en uppskattning att 35 % av arbetstillfällena i EU – år
2020 – kommer att kräva högre kvalifikationer (1).

10. Koppla, i relevanta och lämpliga fall, nationell finansiering
av doktorandprogram till principerna för innovativ dokto
randutbildning (2) och stödja utvecklingen av karriärmöjlig
heterna för forskare.

2. Utveckla tydliga vägar för övergång till högre utbildning
från yrkesinriktad och annan utbildning samt mekanismer
för erkännande av föregående lärande och erfarenheter som
förvärvats utanför den formella utbildningen, särskilt ge
nom att möta utmaningarna från genomförande och an
vändning av nationella kvalifikationsramar som är kopplade
till den europeiska referensramen för kvalifikationer.
3. Främja systematisk utveckling av effektiva strategier för att
garantera missgynnade och underrepresenterade gruppers
tillgång till utbildning, särskilt genom att förbättra det upp
sökande arbetet och ge tydligare information om möjlighe
ter till utbildning och utbildningsresultat samt bättre väg
ledning för att se till att rätt studieval görs.
4. Öka insatserna för att minimera avhoppen från högsko
lorna genom att förbättra kursernas kvalitet, relevans och
dragningskraft, särskilt genom studentinriktat lärande och
genom att tillhandahålla relevant stöd, handledning och råd
efter påbörjad utbildning.
5. Se till att riktat ekonomiskt stöd kommer potentiella stu
denter från lägre inkomstgrupper till godo.
6. Uppmuntra till användning av färdighets- och tillväxtpro
gnoser samt uppgifter om sysselsättning för utexaminerade
(inbegripet att man spårar sysselsättningsresultat för ut
examinerade) i utformningen, genomförandet och utvär
deringen av utbildningar, samt till större flexibilitet vid ut
formningen av studieprogram, inbegripet tvärvetenskapliga
utbildningsvägar, i syfte att förbättra de utexaminerades
anställbarhet.
7. Uppmuntra antagandet av studentinriktade strategier för
undervisning och inlärning, erkänna behoven hos en mång
fasetterad studentgrupp och främja en större mångfald av
sätt att studera, inklusive ett effektivt utnyttjande av infor
mations- och kommunikationsteknik.
8. Uppmuntra högskolorna att investera i personalens fort
bildning och belöna framstående undervisning.
9. Ta itu med stereotypt tänkande och undanröja hinder som
fortfarande finns för kvinnor som vill uppnå de högsta
(1) Cedefoprapport 2010.

11. Stimulera utvecklingen av kreativa och innovativa färdighe
ter och färdigheter för entreprenörskap inom alla ämnes
områden och på alla nivåer, och främja innovation inom
högre utbildning via mer interaktiva lärmiljöer och förstärkt
infrastruktur för överföring av kunskap.
12. Främja, när så är relevant, den tvärvetenskapliga forsk
ningen inom högre utbildningsanstalter så att den kan spela
en viktigare roll samt stärka sambanden mellan högre ut
bildning och forskning för att effektivisera arbetet med
kunskapstriangeln.
13. Uppmuntra, utöver utbildning och forskning som är den
högre utbildningens uppgifter, vidareutveckling av verksam
heter som rör den tredje uppgiften, till exempel kunskaps
utbyte och innovation, samhällsengagemang, livslångt lä
rande samt regional och lokal utveckling.
14. Uppmuntra partnerskap och samarbete med företag, till
exempel genom belöningsstrukturer, praktikplatser och ar
betsplatspraktik, incitament till tvärvetenskapligt samarbete
över organisationsgränserna, samt minska juridiska och ad
ministrativa hinder mot partnerskap mellan högre utbild
ningsanstalter och andra offentliga eller privata aktörer.
Kunskapsöverföring till marknaden och, i detta samman
hang, en övergång mellan grundforskning och tillämpad
forskning, kan uppnås genom offentliga åtgärder som stär
ker partnerskapen mellan många olika enheter.
15. Stärka kopplingarna mellan högskolor, arbetsgivare och ar
betsmarknadens institutioner för att inom utbildningarna ta
större hänsyn till arbetsmarknadens behov, få bättre över
ensstämmelse mellan kompetens och arbete samt utveckla
aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att främja anställning av
utexaminerade.
16. Stärka kvaliteten genom rörlighet och samarbete över grän
serna, även genom att
a) mer systematiskt inbegripa rörlighet i studiesyfte i kurs
planerna, där så är lämpligt, och se till att studiemeriter
från utlandet verkligen erkänns via effektiv användning
av verktygen för öppenhet som exempelvis det europe
iska systemet för överföring av studiemeriter, det euro
peiska tillägget till examensbeviset, kvalitetssäkring och
den europeiska referensramen för kvalifikationer,
(2) Rapport som antogs av styrgruppen för mänskliga resurser och
rörlighet i maj och slutfördes den 27 juni 2011.
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b) undanröja onödiga hinder mot att byta högskola mellan
kandidat- och masternivå och mot samarbete och utbyte
över gränserna,
c) förbättra tillträde, arbetsförhållanden och möjligheter till
utveckling för studenter, forskare och lärare från länder
utanför EU, även genom att se över viseringsbestämmel
ser, bland annat – när så är möjligt – genom att lösa
administrativa problem som gör det svårt att erhålla
visering,
d) se till att systemen för kvalitetssäkring i tillräcklig grad
omfattar utbildning genom franchise,
e) främja ett utökat institutionellt samarbete, bland annat
genom att utarbeta kurser som leder till gemensamma
och dubbla examina.
17. Uppmuntra mer flexibla styrelseformer och finansierings
system för högskolorna, även mekanismer som är kopplade
till resultat och konkurrens, samt främja mer professionell
intern ledning.
18. Underlätta tillgången till alternativa finansieringskällor,
bland annat – när så är lämpligt –genom användning av
offentliga medel för att få fram privata och andra offentliga
investeringar.
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d) inrätta en expertgrupp på hög nivå som ska analysera de
centrala frågorna när det gäller modernisering av högre
utbildning, till att börja med främjandet av kvalitet i
undervisningen, som ska återrapportera 2013.

2. Underlätta ökad rörlighet i utbildningssyfte genom att för
stärka det europeiska systemet för överföring av studieme
riter och kvalitetssäkringsmekanismerna, för ett bättre er
kännande.

3. Utan att detta påverkar de kommande förhandlingarna om
EU:s framtida program inom områdena utbildning och
ungdom, föreslå ett Erasmus-utbytessystem för master
utbildningar i syfte att främja rörlighet, spetskunskap och
tillgång till finansiering till rimlig kostnad för studenter från
alla sociala bakgrunder som genomgår en masterutbildning
i en annan medlemsstat.

4. Stödja analysen av rörligheten och av utvecklingen av ut
bildning via franchise.

5. Tillsammans med medlemsstaterna främja en konsekvent
utveckling av det europeiska forskningsområdet och det
europeiska området för högre utbildning och sträva efter
att förstärka synergier mellan EU och Bolognaprocessen,
även genom programmet för tiden efter 2013 på utbild
ningsområdet, för att kunna bidra till Bologna- och EUmålet om 20 % rörlighet.

VÄLKOMNAR KOMMISSIONENS AVSIKT ATT

1. Stödja medlemsstaterna i deras insatser för att reformera
sina system för högre utbildning genom att fullt ut utnyttja
EU:s program på utbildningsområdet och genom förbättrad
evidensbas, detaljerade analyser och större öppenhet, in
begripet genom att
a) i samarbete med berörda aktörer utveckla ett oberoende
resultatbaserat verktyg för öppenhet för att profilera
högskolor (U-Multirank) som tar hänsyn till särdragen
hos de nationella systemen för högre utbildning och
erkänner högskolornas mångfald över hela Europa
samt gör det möjligt för användarna att skapa individ
anpassade flerdimensionella rankningar,
b) fortsätta att utveckla informationen från högre utbild
ning och arbetsmarknaden, särskilt genom att förbättra
uppgifterna om rörlighet i utbildningssyfte inom den
europeiska högre utbildningen och om sysselsättnings
resultat (med hjälp av tillgängliga resurser och färre ad
ministrativa bördor), och genom att ge specifik vägled
ning för hur man höjer grundläggande och övergripande
färdigheter och åtgärdar felmatchade färdigheter,
c) analysera effekterna av olika finansieringssätt på diversi
fieringen, kostnadseffektiviteten och rättvisan inom sy
stem för högre utbildning samt på rörlighet för studen
ter,

6. Fortsätta att utveckla det europeiska institutet för innova
tion och teknik (EIT) genom att anta förslaget till ny stra
tegisk innovationsagenda för utformning av EIT:s framtid,
dess prioriteringar och förslag om vilka nya kunskaps- och
innovationsgrupper som ska inrättas, särskilt för att öka de
högre utbildningsanstalternas innovationspotential i sam
arbete med näringslivet.

7. Stödja genomförandet av öppna och transparenta rekryte
ringsförfaranden och främja gränsöverskridande rörlighet
för forskare genom att främja den europeiska ramen för
forskaryrken och det europeiska initiativet Euraxess – Resear
chers in motion (1).

8. Inom Marie Curie-insatserna, förstärka rörlighetsprogram
men för doktorander, inklusive stöd till återanpassning,
och främja ett system för europeiska företagardoktorander
för att stödja tillämpad forskning.

9. Föreslå en kvalitetsram för praktiktjänstgöring för att hjälpa
studenter och utexaminerade att få den praktiska kunskap
som behövs på arbetsplatsen och få fler och bättre prak
tikplatser.
(1) Rapport som antogs av styrgruppen för mänskliga resurser och
rörlighet i maj 2011 och slutfördes den 21 juli 2011.
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10. Främja EU som studie- och forskningsmål för de bästa
begåvningarna i hela världen och samtidigt erkänna de
högre utbildningsanstalternas mångfald, utveckla förbindel
ser inom den högre utbildningen med partner utanför unio
nen, för att stärka de nationella systemen för högre utbild
ning, den politiska dialogen, rörligheten och det aka
demiska erkännandet, bl.a. genom utvidgningsstrategin,
den europeiska grannskapspolitiken, det östliga partnerska
pet, Europa–Medelhavspartnerskapet, samarbetet med västra
Balkan, den övergripande strategin för migration och Bo
logna Policy Forum.
11. Utveckla en internationell strategi för högre utbildning på
EU-nivå för att bättre nå ovan nämnda mål genom att öka
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internationellt uppsökande arbete och synlighet samt sam
verka med partner för att stärka förbindelser och främja
kapacitetsbyggnad inom sektorn högre utbildning.

12. Förstärka de långsiktiga effekterna av EU:s finansiering av
moderniseringen av den högre utbildningen genom förbätt
rad komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument,
särskilt genom det framtida EU-programmet för utbildning
och för ungdomar, ramprogrammet för forskning och in
novation Horisont 2020 samt instrumenten för den euro
peiska sammanhållningspolitiken.

