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Enlighti eesmärk on Euroopa kõrgharidus põhjalikult 
ümber kujundada, nii et õpe, teadustegevus ja koostöö 
saaksid toimuda takistusteta. Võtame sihiks kõrghariduse 
teadus- ja probleemipõhise reformimise, et võimaldada 
meie üliõpilastel saada maailmaareenil tegutsevateks 
Euroopa kodanikeks. Soovime muuta üleilmsete 
probleemide lahendamise viisi, töötades hariduse ja 
teaduse tarbeks välja uusi mudeleid ja meetodeid, milles 
võetaks arvesse tänapäeva linnade ja kogukondade 
keerukaid kestlikkuse küsimusi. Seejuures keskendume 
viiele põhivaldkonnale:
• tervishoid ja heaolu,
• digilahendused ja digiteerimise mõju,
• kliimamuutus,
• energia ja ringmajandus,
• võrdsus.

Oma missiooni täitmiseks soovib Enlight õppimise ja 
õpetamise ümber kujundada. See tähendab
• rahvusvahelist õpet tänu paindlikele 

rahvusvahelistele õpiradadele, milles 
kombineeritakse lühemat ja pikemat virtuaalset ja 
füüsilist õpirännet eri riikides,

• teadus- ja probleemipõhiseid õpikogemusi 
(eluslaboreid ja koosõpet) koostöös kohalike 
ettevõtete ja avaliku sektoriga,

• erialadevahelisi seoseid ning erialade lõimitust 
ühiskonna vajadustega,

• mitmekülgsust, milles erialaseid teadmisi täiendavad 
ülekantavad oskused, näiteks kultuuridevaheline 
teadlikkus, kaasav juhtimine ja mitmekeelsus.

2030. aastaks võetakse Enlightis täielikult kasutusele uus 
pädevusraamistik ja luuakse ühtne Euroopa ülikooli 
süsteem, mis on eeskujuks kogu Euroopa kõrgharidusele. 
Enlight kohaneb tulevikuülesannetega ja laiendab tegevust 
uutesse valdkondadesse, mis toob kaasa uusi teadus- ja 
innovatsiooniprojekte. Võtame kogu võrgustikus kasutusele 
paindlikud ühisõppekavad ja teaduskraadid ning anname 
kõigile Enlighti üliõpilastele võimaluse saada rahvusvahelisi 
kogemusi ja oskusi. Enlighti intensiivkursused ja moodulid, 
ühised teaduskraadid, doktorantide ja õppejõudude 

võrgustikud aitavad tuhandetel ülikoolilõpetajatel saada kiiresti 
kohanevateks muutuste elluviijateks. Enlighti vilistlastena viivad nad 
euroopalikud väärtused, lahenduskeskse mõtteviisi ja 
kõrgetasemelised teadustulemused üle Euroopa ja kaugemalegi.
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Tähtsamad tegevussuunad ja tulemused

Kuidas võrgustik meie ülikoole muudab?

2030. aastaks võetakse Enlightis täielikult kasutusele uus 
pädevusraamistik ja luuakse ühtne Euroopa ülikooli 
süsteem, mis on eeskujuks kogu Euroopa kõrgharidusele. 
Enlight kohaneb tulevikuülesannetega ja laiendab tegevust 
uutesse valdkondadesse, mis toob kaasa uusi teadus- ja 
innovatsiooniprojekte. Võtame kogu võrgustikus kasutusele 
paindlikud ühisõppekavad ja teaduskraadid ning anname 
kõigile Enlighti üliõpilastele võimaluse saada rahvusvahelisi 
kogemusi ja oskusi. Enlighti intensiivkursused ja moodulid, 
ühised teaduskraadid, doktorantide ja õppejõudude 

võrgustikud aitavad tuhandetel ülikoolilõpetajatel saada kiiresti 
kohanevateks muutuste elluviijateks. Enlighti vilistlastena viivad nad 
euroopalikud väärtused, lahenduskeskse mõtteviisi ja 
kõrgetasemelised teadustulemused üle Euroopa ja kaugemalegi.

Ühtlustame kvaliteedipõhimõtted, et luua võimalus 
tunnustada automaatselt õpinguid teistes võrgustiku 
ülikoolides ja panna alus ühtsele Euroopa ülikooli 
süsteemile.

Enlight muudab viise, kuidas me lahendame üleilmseid 
probleeme, sest õppimise ja teadustöö jaoks töötatakse 
välja uued mudelid. Enlight muudab haridust nii, et 
üliõpilased saavad teadmised, oskused ja uuendusmeelse 
suhtumise, mis võimaldavad neil lahendada ühiskondlikke 
kitsaskohti, kujundada tulevikulinnu ja -kogukondi ning 
saada maailmaareenil tegutsevateks Euroopa kodanikeks.

Enlight parandab teadmisi ja oskusi, et hakkama saada 
suurte muutustega ja osata paremini reageerida 
keerukatele probleemidele, mis meie mitmekesistes 
sotsiaal-majanduslikes keskkondades esile kerkivad. 
Ühendades eksperdid, ressursid ning tipptasemel 
teaduskogemused ja -praktika üle kogu Euroopa, 
rakendatakse rahvusvahelist teadus- ja 
innovatsioonivõimekust kohalike probleemide lahendamiseks. 
Mõtleme üleilmselt, tegutseme kohapeal.

Et suurendada teaduse, hariduse ja innovatsiooni haaret 
ja sünergiat, kaotab Enlight kõigil võrgustiku tasanditel 
järk-järgult kõik tõkked õpetamise, õppimise ja 
koostöö eest. Enlight paneb aluse ühtsele Euroopa 
ülikooli süsteemile, milles on ühtlustatud 
kvaliteedisüsteemid, tehakse rahvusvahelist koostööd, 
soodustatakse avatust maailmale, värvatakse talente ja 
investeeritakse koos suurte teadusuuringute taristusse.

Enlight töötab välja oma ühtlustatud 
kvaliteedipõhimõtted, mis võimaldavad automaatselt 
tunnustada õpinguid teistes võrgustiku ülikoolides. Koos 
Enlighti pädevusraamistikuga annab see kvaliteedisüsteem 
üliõpilastele võimaluse kombineerida ja koguda just neile 
sobivaid õpikogemusi.

Töötame välja struktuuri ja tehnoloogilised lahendused 
kaasava, sujuva ja keskkonnahoidliku õpi- ja 
töörände jaoks ning paindlikuks õppimiseks.

Töötame välja mudelid süsteemseks dialoogiks 
kohalike, Euroopa ja üleilmsete partneritega.

Töötame välja tervikliku metoodika, et hinnata
Enlighti pädevusraamistiku mõju õppijatele ja nende 
sotsiaal-majanduslikule keskkonnale.

Ülikoolid ja piirkondlikud partnerid otsivad ühiselt 
sobivaid meetodeid, mille abil määratleda erialased 
teadmised ja oskused, mida üliõpilastel on tuvastatud 
probleemide lahendamiseks vaja. 

Soodustame üliõpilaste üldoskusi ja avatust 
maailmale ning leiame viise lõimida õppekavadesse 
keelteoskus, teadlikkus mitmekesisusest, juhtimisoskused 
ja ettevõtlikkuse arendamine.
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