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Ühendriikide kõrgharidus on mitmekesine ja vaheldus
rikas. Rohkem kui kolme tuhandet eri tüüpi õppeasutust 
koondav kõrgharidussektor on ühtaegu nii arenenud töös
tusharu kui ka riigi intellektuaalse, kultuurilise ja majan
dusliku võimsuse strateegilise tähtsusega osis. Ameerika 
teadus ja tehnika, mille juured on kolledži- ja ülikooli
hariduses ning millega viimasel on püsivad sidemed, on 
olnud rahvusliku jõukuse ja võimu tugipunktideks. Põllu
majandus, meditsiin, ühiskonna- ja täppisteadused ja ka 
humanitaaralad on kõik õilmitsenud selles rikkalikus 
keskkonnas, mida pakub Ameerika ülikoolisüsteem. Ning 
olukorras, kus üle viiekümne protsendi kõigist keskkooli
lõpetanutest võtab mingis vormis ette kõrgkooliõpingu, 
on ülikoolielu ka kõikjale tungiv sotsiaalne ja kultuuri
nähtus. Kuid üksnes vähesed oleksid osanud ennustada, 
et tulemus saab olema selline, võttes eelduseks kõrg
hariduse juured Ühendriikides. 

Varajane periood 

Juba enne iseseisvuse saavutamist, koloniaalperioodil, ra
jati hulk kolledžeid. Peaaegu kõik need olid kirikuga seo
tud üsna väikesed eraõppeasutused noormeestele. Kuula
jate seas ei olnud vähemusi ega naisi. Õpetus piirdus suu
relt osalt vabade kunstide ja teadustega — kasutades 
teinekord klassikalisele haridusele omast käsitlust suurte 
teoste kaupa— ning valmistas ette karjääriks kirikus, 
õigusalal ja meditsiinis. Mis puutub riigi kaasatuse ula
tusse, siis see oli parimalgi juhul tähtsusetu. Võttes ees
kuju paljustki inglise traditsioonis tavalisest, valmistas 
kõrgharidus noori mehi ette liituma tekkiva riigi ja kolo-
niaaleliidiga. Ja tõepoolest, nendest kolledžitest ja üli-
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koolidest on saanud maailma võimsaimad ja mainekaimad 
õppeasutused, näiteks Harvard, Yale, Princeton, Colum
bia ja teised. Rajati ka hulk väiksemaid kolledžeid, nagu 
Amherst, Williams, Bowdoin, Swarthmore, mis jätkavad 
kuulsate vabu kunste õpetavate erakõrgkoolide tradit
siooni. 

Üheksateistkümnes sajand 

Sedamööda, kuidas Ameerika kasvas mandrit hõlmavaks 
suurriigiks, rajati juurde hulk eraõppeasutusi. Järk-järgult 
hakkasid mõned kolledžid lisaks meestele vastu võtma ka 
naisi, asutati ka sõltumatuid eliitkolledžeid naistele — 
neid nimetatakse sageli Seitsmeks Õeks. Riigi osa oli 
19. sajandi algul ikka veel üsna piiratud, kuigi näiteks 
Virginia ülikooli asutamise taga oli Thomas Jefferson. Ka 
mitu teist osariiki liikus avalike ülikoolide rajamise poole, 
millest mõne eesmärgiks seati sõjaväelaste ettevalmista
mine. Ameerika usuvabaduse ning -paljususe tõttu püü
dis peaaegu iga usukogukond rajada õppeasutusi, et anda 
haridust oma maailmavaate vaimus. Tõepoolest, 19. sa
jand oli kestnud juba mõnda aega, kuid ikka oli enamiku 
kolledžite ja ülikoolide lähtekohaks pigem kirik kui riik. 

Kuid Lääne asustamine ja Ameerika kujunemine ran
nikualast tõeliseks mandrit hõlmavaks suurriigiks nõudis, 
et riigil oleks kõrghariduse arengus olulisem osa. Kaks 
tähtsaimat arengusammu sel perioodil olid normaalkooli-
ja maa-annetusliikumine. Mõlemad olid Ameerika avaliku 
poliitika oluliseks väljenduseks. 

Normaalkoole asutasid üle kogu maa osariikide valit
sused ja mõnikord munitsipaalvalitsused, et valmistada 
ette õpetajaid. Suurem osa nende õppeasutuste õpilastest 
olid algul naised, sest õpetajakutset peeti üldiselt naiste 
elukutseks. Aja jooksul arenes enamik sellistest kolledži-
test täismõõdulisteks ülikoolideks, mis pakkusid nii põhi-
kui ka kraadiõpet arvukatel erialadel. Ka minu enda üli
kool on välja kasvanud normaalkooliliikumisest. Praegu
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seks on see ülikool Maine'i osariigi suurim ning oma üli
õpilaskonna poolest kahtlemata kõige mitmekesisem ja 
keerukam. Normaalkoolide asutamine kajastas algul vaja
dust muuta õpetajate ettevalmistamine professionaalseks, 
püüet pakkuda üleüldist alg- ja keskharidust. 

19. sajandi keskpaiku leidis aset ka väidetavalt olulisim 
kõrgharidusuuendus, mis Ühendriikides kunagi on teh
tud. Maa-annetusinstitutsioone finantseerisid föderaal
valitsus ja osariikide valitsused föderaalmaade müügist, 
toetamaks osariikides kõrgkooli rajamist. Seetõttu nime
tataksegi neid õppeasutusi maa-annetuskolledžiteks. 
Nende rajamisele oldi ulatuslikult vastu lõunaosariikides, 
kus kardeti nende ülikoolide demokratiseerivat mõju. 
Mõned pidasid maa-annetuskolledžeid ühiskonna desta
biliseerimise allikaks. Need kõrgkoolid, mida peeti üleval 
väga tagasihoidlike õppemaksude ja teiste toetustega, 
asutati otseselt farmerite ning töörahva poegade ja 
tütarde õpetamiseks. Kui algas Kodusõda, oli president 
Abraham Lincolnil võimalik asutada need ülikoolid ka 
lõunaosariikides, sest seal valitses mäss, mistõttu ei suu
detud osutada tõhusat poliitilist vastupanu. Lisaks ulatus
likule õpetusele praktilistes ja vabades kunstides ning 
konkreetsetel erialadel — eriti inseneriteadustes, põllu
majanduses, kodumajanduses (mida tänapäeval nimeta
takse üldiselt inimökoloogiaks) — rajas iga maa-annetus-
ülikool ka katsejaamu, milles püüti lahendada kogukonna 
praktilisi probleeme. Tehnoloogia levitamist soodustati 
Kooperatiivse Rahvaharidusteenistuse loomisega, mida 
toetasid osariigivalitsused ning föderaalvalitsus koostöös 
ülikooliga. Rahvaharidusagendid elasid ja töötasid kohali
kus kogukonnas ja tõid farmerite, kodurajajate, äriini
meste ja teiste probleemid kaasa ülikooli, kus teadlased 
ning õppejõud neid uurisid ja lahendused agendi kaudu 
tagasi kogukonda saatsid. Näiteks põllumajanduses oli see 
süsteem üle igasuguste ootuste tõhus ning aitab seletada, 
miks USA on jätkuvalt niivõrd tootlik toidu- ja kiud
ainete allikas. See kõik lõi üliõpilaste seas suurepärase 
õppimisõhustiku, sest nende õppejõud tegelesid sageli nii 
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olulise uurimistööga kui ka kogukonnaga sidemete loo
misega. Maa-annetussüsteem ühendas seega esmakord
selt kolm iseloomulikku joont, millest on saanud täna
päeva Ameerika ülikooli eluülesanne: õpetus, teadustöö 
ja tehnoloogia levitamine. Ka muutsid need avaliku üli
kooli riigi majandusarengu lahutamatuks koostisosaks. 
Maa-annetusülikoolide seast kujunesid mõned riigi suu
rimad avalikud ülikoolid, näiteks Illinoisi, Wisconsini, Ca
lifornia, Minnesota, Ohio ja Pennsylvania ülikool. Maa-
annetuskoolide üliõpilaskonda kuulusid algusest peale nii 
mehed kui ka naised. Kui lõunaosariigid liideti lõplikult 
Ühendriikidega, loodi ka seal maa-annetuskõrgkoolid, 
kuigi kohalikud segregatsiooniseadused ja käitumistavad 
hoidsid musti üliõpilasi kuni 1960. aastateni neist eemal. 
Lõunaosariikide jaoks seati 1890. aastal sisse eraldi mus
tadele mõeldud maa-annetussüsteem ja need kõrgkoolid 
ühes mitme mustadele üliõpilastele mõeldud erakooliga 
said hulga mustade intellektuaalide ning spetsialistide 
taimelavaks. 

19. sajandi lõpuks oli Ameerika kõrgharidusmaastik 
kõigi valitsustasandite pingutustega suuresti muutunud. 
Nüüd olid kogu maal avalikult finantseeritavad kolledžid 
ja ülikoolid ning neid asutati uusi ja üha suuremaid, seda
mööda, kuidas linnad ja riigi rahvastik kasvasid. Edukalt 
jätkasid eraõppeasutused ja neid loodi arvukalt juurde. 
Osa ebaõnnestus ja suleti. Enamus asetas jätkuvalt rõhu 
põhiõppele. Vähemalt üks erakõrgkool, mida pidasid ülal 
ühe filantroobi pingutused, võttis kasutusele teistsuguse 
mudeli, mis oli rohkem suguluses Euroopa klassikaliste 
ülikoolidega. See oli John Hopkini ülikool, mis oli tee
rajajaks kraadiõppe ja kutseoskuste andmise ühendamisel 
uurimistööga. See pakkus mudeli, mille poole hakkas 
järgneval sajandil püüdlema palju teadustööga tegelevaid 
avalikke ja eraülikoole. 
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Kahekümnes sajand 

Käesolev sajand on olnud tunnistajaks Ameerika kõrg
hariduse jätkuvale plahvatuslikule arengule. Asutati üha 
rohkem kõrgkoole ja neis hakkas õppima üha suurem osa 
kolledžiealistest õppuritest. Erakõrgkoolide arenedes kas
vas ka riigi finantseeritav sektor nii kvantiteedilt, suuru
selt, mainelt kui ka tüübirikkuselt. Üle kogu maa avati 
arvukalt kogukonnakolledžeid, mille eesmärk oli pakkuda 
kaht esimest kolledžiharidusaastat ühes spetsialiseeritud 
tehnilise ja kutsehariduse ning täiskasvanute täiendõppe
ga. Kuskil mujal polnud need nii tähtsad kui Californias, 
kus nende arvukuses ja kvaliteedis peegeldus selle osariigi 
kasvav üleriigiline tähtsus. 

Akadeemilises elus toimus teisigi põhjapanevaid muu
tusi. Sajandi algusaastail rajati ametiaja institutsioon, mis 
võimaldas kaitsta õppejõude poliitilise surve ning sekku
mise eest. Sellest sai sõnavabaduse ja akadeemilise vaba
duse kaitsmise tähtis põhimõte, Ameerika ülikoolielu 
peamine tunnus. Neil aastatel kehtestati ka ülikooli 
õppejõudude hierarhiasüsteem, mis sarnanes Euroopa 
ülikoolide omaga. Hiljem saavutati veelgi suurem spet
sialiseerumine osakondade moodustamisega ja õppejõud-
konna jaotamisega teadusdistsipliinidest lähtudes. Dist
sipliinid jagunesid aladistsipliinideks, mis jagunesid oma
korda. Töötati välja ülikoolide klassifitseerimise süsteem, 
mida tuntakse Carnegie süsteemina, nii et õppeasutused 
said omasugustega tihedamat koostööd teha ja empiiri
listest kriteeriumidest ning omadustest lähtudes end 
omavahel ka võrrelda. Seda toetas riiklik õppeasutuste 
akrediteerimise süsteem, mille kohaselt õppeasutused 
hindasid ja arvustasid üksteist, püüdes kehtestada miini-
mumstandardeid ning -kriteeriume ja kvaliteedikontrolli. 
Sellises dünaamilises ja muutlikus keskkonnas peeti akre
diteerimist mehhanismiks, millega sai kaitsta üliõpilaste 
huve standardite jõustamise ning õppeplaanide, võimalus
te ja õppejõudude ettevalmistuse ühtsuse tagamise kau
du. 
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Kahtlemata oli Ameerika kõrgkoolide jaoks veel üheks 
murranguliseks ajaks Teine maailmasõda. Sõjaraskused 
ise tõi kaasa uue koostöötasandi Ameerika ülikoolide ja 
föderaalvalitsuse vahel. Kuskil mujal polnud see nii mär
gatav kui suure teaduse esiletõusus. Aatomipommi välja
töötamine on ehk erakordseim näide, tähistamaks seda 
integreerumist. Pärast sõda võimaldas relvajõudude 
õiguste seaduseelnõu sadadel tuhandetel koju pöördu
vatel endistel sõduritel õppida kolledžites ja ülikoolides 
tunduvalt alandatud õppemaksu eest. Paljudesse väikes
tesse koolidesse registreerus rohkem õppureid, suured 
õppeasutused muutusid veelgi suuremaks. See kõrghari-
dusbuum aitas esile tulla arvukal keskklassil, kes pidas 
kolledžiharidust tõeliseks majanduslikuks hüveks. Kolled-
žis õppimine muutus peagi sotsiaalse mobiilsuse ja majan
dusliku edasipürgimise sünonüümiks, kujunedes eliidi 
harrastusest tõeliseks massiliikumiseks. 

Külma sõja ajal jätkus kõrghariduse ja föderaalvalit
suse koostöösuhe. Tekkis nn grandimajandus, milles kõr
gemad õppeasutused võistlesid valitsuse uurimisprojek
tide pärast. See omakorda tõi kaasa õppeasutuste võist
luse nii teadurite kui ka parimate üliõpilaste pärast. 
Uurimiseesmärke, vähemalt fundamentaal- ja rakendus-
teadustes, inseneriteaduses, meditsiinis ja käitumistea-
dustes, hakkasid suurelt osalt määrama tohutud föde
raalsed bürokraatiaasutused, nagu riiklik teadusfond 
[National Science Foundation), mereväe uurimisamet 
(Office of Naval Research), riiklikud terviseinstituudid 
(National Institutes of Health), põllumajandusministee
rium ja teised. Samal ajal intensiivistus ka fondide toe
tatav uurimistöö ning institutsiooniline reform, mida juh
tisid Ford, Pew-Charitable, Carnegie, Kellogg ja muud 
seesugused üksused. 

Sõjajärgsel perioodil lõppes rassiline segregatsioon, sa
muti muutusid paljud ühele soole mõeldud õppeasutused 
ühishariduslikuks. Carnegie fond lõi kolledžite ja üli
koolide pingerea süsteemi, mis võimaldas poliitikategi
jatel ühetüübilisi õppeasutusi võrrelda. Samuti kehtestas 
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fond ülikoolide ja kolledžite miinimumstandardid. Seda 
soodustas akrediteerivate komisjonide kasv mitmesugus
tel aladel ja distsipliinides. Föderaalvalitsuse koordinee-
rituna ning mitmesuguste kohalike akrediteerimisüksuste 
poolt ellu viiduna on akrediteerimine aidanud kehtestada 
kõrgematele õppeasutustele kriteeriume ning mõõdu
puid. Olukorras, kus nii era- kui ka ühiskondlikud organi
satsioonid võivad soovi korral turule astuda, on akreditee
rimine aidanud tarbijaid — üliõpilasi — kvaliteeditagati-
sega. Pealegi, eeldades, et palju Ameerika üliõpilasi õpib 
mitmes õppeasutuses, on akrediteerimine muutnud selle 
hõlpsamaks ja mitte nii riskantseks protsessiks. Turg 
vajab pidevalt mõningat reguleerimist, et kaitsta üksikisi
kuid ja rühmitusi. Kõrghariduses on niisuguseks regulat-
sioonimehhanismiks olnud akrediteerimine. 

Tänapäeva ülikool 

20. sajandi lõpul on võimalik väita, et Ameerika kõrg-
haridussüsteem on maailma tugevamaid, olles mitme
kesine igal mõeldaval moel. Selles pluralismis peegeldub 
riik ja selle keerukas ning rikkalik ülesehitus. Ka on kõrg-
haridussektor väga dünaamiline, nii et muutus on üks sel
le väga vähestest jäävatest suurustest. 

Tänapäeva kolledžite ja ülikoolide jaoks on hulk prob
leeme. Kes juhib ülikooli, paneb paika prioriteedid, defi
neerib ja määrab kvaliteedi jne? Kuivõrd ja kellele peak
sid ülikoolid aru andma? Kui riigi toetus väheneb, siis 
millised on ülikooliettevõtluse sobivad piirid? Milline 
peaks olema arenevate tehnoloogiate roll kõrghariduses ja 
kuidas arendavad ja säilitavad kolledžid ja ülikoolid oma 
teaduslikku ning tehnoloogilist infrastruktuuri? Milline 
peaks olema fundamentaal- ja rakendusuurimuste tasa
kaal ja kuidas tuleks kumbagi finantseerida? Milline peaks 
olema ülikoolisektori ja alg- ning keskharidussektori side? 
Millised on kõlbelised imperatiivid, kui selliseid üldse on, 
mis hoiavad ülal kõrgharidust demokraatlikus kultuuris? 
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Ma pole veendunud, et vastused neile küsimustele an
takse peatselt. Pole lihtne jõuda konsensuseni üheski 
neist olulistest probleemidest. Tähtis on aga see, et neid 
küsimusi esitataks ning et järgneks ja jätkuks debatt. 
Vastuolud, dialoog ja arutelu on alati olnud Ameerika 
kõrghariduse elujõuks. 
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1970. aastast, alustades dotsendina [Assistant Professor) Virgi
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õppejõukohtadel keskkonna, metsanduse, planeerimise ja õigus
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Lisaks on Mark Lapping olnud seotud mitmesuguste uuri
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uurimisvõimsuse komitee [Research Capacity Committee, 
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komisjonis [Planning Accreditation Board for the University of 
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mes, Rootsis, Eestis, Lätis, Kanadas, Tais, Indoneesias ja Suur
britannias. 
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Mark Lapping kuulub ajakirjade Journal of Rural Studies, 
Journal of the American Planning Association ja Agriculture and 
Human Values toimetuskolleegiumidesse. Tema publikatsioo
nide hulka kuuluvad kaastööd koguteostele Rural Sustainability 
in America ("A Tradition of Rural Sustainability: The Amish 
Portrayed"; ed. I. Audirac, London and New York 1997) ja The 
Changing American Countryside ("The Future of the Rural 
Northeast"; ed. E. Castle, Corvallis 1996) ning arvukalt artik
leid teadusajakirjades. Teose Väikelinna planeerimise käsiraa
mat (Small Town Planning Handbook, Chicago: The Planner's 
Press, 2nd ed., 1995) kaasautor koos T. Danielsi ja J. Kelleriga. 
Koos Owen Furusethiga on ilmumas "Vaidlustatud maapiir
kond: Linna-maa piiriala Põhj a-Ameerikas " (Contested Country
side: The Rural Urban Fringe in North America, Hampshire, 
UK). 
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