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Резюме 
 
Болонският процес доведе до основни промени във висшето 
образование в Европа. Представянето на Европейското пространство 
за висше образование (ЕПВО) през 2010 г. беше важен момент по 
пътя към създаване на открито пространство за висше образование, 
което да осигури по-голяма съвместимост и съпоставимост, както и 
увеличена международна привлекателност и конкурентоспособност 
на европейските системи за висше образование. В много отношения 
беше постигнат значителен напредък, но все още остава много 
работа за гарантиране на пълното постигане на всички цели от 
Болонския процес през следващото десетилетие. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
Целта на настоящата бележка е да информира Европейския парламент (ЕП) за 
изпълнението и перспективите на Болонския процес. След обобщението, което 
включва нашите препоръки, част 1 съдържа общ преглед на темите, развитието и 
тенденциите в рамките на Болонския процес от 1998 г. насам. В част 2 е представен 
доклад за напредъка по реформите от Болоня и са набелязани постиженията и 
бъдещите предизвикателства в отделни области от Болонския процес. В част 3 са 
очертани най-важните изводи. Бележката се основава на последните оценки на 
Болонския процес (2009 и 2010 г.), както и на богатия опит на авторите по въпросите, 
свързани с него. 
 
Само за едно десетилетие междуправителственият Болонски процес, наред с други 
програми за модернизация на национално равнище и на равнище ЕС, доведе до 
„основни и радикални промени във висшето образование“ в Европа и привлече 
значително внимание от страна на други държави по света. Реформите от Болоня, 
които още с приемането си получиха подкрепата на Европейската комисия, 
Европейския парламент и Съвета в рамките на техните правомощия, имаха за цел 
постигането на „по-голяма съвместимост и съпоставимост“ на системите за висше 
образование в Европа, както засилването на общата „привлекателност и 
конкурентоспособност“ на европейското висше образование (Болонска декларация от 
1999 г.). За завършването на този процес бяха набелязани няколко цели и посоки на 
действие, които трябваше да бъдат постигнати до 2010 г. 47 от 50-те държави, които 
са страни по Европейската културна конвенция, междувременно се присъединиха към 
процеса. През 2010 г. беше създадено ЕПВО и беше отбелязан съществен напредък 
към постигане на целите от Болоня. Оценките обаче показват, че за пълното 
осъществяване на реформите е необходимо допълнително усилие в различни области 
и това обяснява причината, поради която министрите определиха 2020 г. като нов 
срок за завършване на Болонския процес. 
 
През изминалото десетилетие беше постигнат добър напредък в осъществяването на 
реформите от Болонския процес, по-специално по отношение на „структурните 
елементи“, но изпълнението в страните по конвенцията се осъществяваше с различна 
скорост, като нито една страна не е осъществила реформите изцяло. По-специално 
постигането на целите на институционално равнище се нуждае от подобрения, а 
реформите от Болоня все още не са напълно приети от институциите и студентите. 
Това може да се дължи на прекомерно „инструментализирания“ и недостатъчно 
цялостен подход на изпълнение, както и на нецелесъобразното информиране на 
висшите учебни заведения и студентите за целите на Болонския процес. През 2010 г. 
в Будапеща/Виена министрите поеха ангажимент за по-голямо участие на 
заинтересованите страни в бъдеще. 
 
Страховете (или надеждите), че реформите ще доведат до „хармонизация“ на 
европейското висше образование се оказаха неоснователни. По-голямата 
съпоставимост и съвместимост в някои области (напр. диплома по архитектура) се 
придружаваше от някои нови различия, дължащи се на многообразната сфера на 
европейското висше образование и на различните профили на отделните 
образователни институции (напр. по отношение на продължителността на първите два 
цикъла) и различните тълкувания и практическото приложение на елементите от 
реформата (напр. ЕСТК, учебни резултати).  
 
По отношение на постигането на целите и бъдещите предизвикателства също 
съществуват значителни различия между отделните елементи. Системата за 
придобиване на образователна степен в два цикъла понастоящем е структурен 
принцип във всички държави, но някои дисциплини (напр. медицина) все още не са 
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включени, като броят на записаните студенти в новите образователни степени в 
някои държави все още е нисък. Студентите критикуват обстоятелството, че достъпът 
до втория цикъл често е обвързан с допълнителни изисквания. Резултатите от 
реформата на учебните програми са по-разнородни. EСТК, учебните резултати и 
приложенията към дипломите все още са недостатъчно свързани едни с други, като 
тяхното прилагане в Европа често пъти е повърхностно и непоследователно. 
Цялостното въвеждане на модули в учебните програми е факт единствено в малък 
брой държави от ЕПВО. Ориентираното към студентите преподаване и учене бележи 
напредък, но не завършено в нито една държава, като изпълнението варира 
значително между отделните висши учебни заведения. 
 
Отличен напредък е осъществен по отношение на гарантирането на качеството 
(QA). Европейските стандарти и насоки (ESG), Европейският регистър на агенциите за 
оценяване на качеството (EQAR) и Европейската мрежа за гарантиране на качеството 
(ENQA) значително повишиха европейското равнище на гарантиране на качеството. 
Системата за гарантиране на качеството съществува понастоящем във всички 
държави, макар и не навсякъде да е приведена в съответствие с ESG. Само няколко 
агенции за оценяване на качеството до момента са регистрирани в EQAR, като 
участието на институциите и заинтересованите страни (включително и студенти) 
трябва да се увеличи допълнително. Само няколко държави са разработили 
национална квалификационна рамка (НКР), която да е напълно съвместима с 
квалификационната рамка за ЕПВО. Предвид значението на НКР за прозрачността, 
признаването, мобилността и ученето през целия живот, те вече трябва да започнат 
да се въвеждат, за предпочитане до 2012 г., като се обърне специално внимание на 
използването на учебните резултати. 
 
Все още е налице недостатъчно признаване. Инструменти за признаване като ЕСТК и 
приложенията към дипломите се използват все повече в Европа, макар че тяхното 
въздействие се възпрепятства от различните разбирания и непоследователното 
прилагане от държавите и институциите (включително и отделните факултети). 
Признаването все още рядко се основава на учебните резултати. Лисабонската 
конвенция за признаване на квалификациите е ратифицирана от почти всички 
държави от ЕПВО, но все още не съществува подходящо разбиране на съдържащото 
се в нея понятие за „съществено различие“. Първоначалната цел за увеличаване на 
мобилността на студентите (и служителите) беше потвърдена от целта за 20 %, 
набелязана през 2010 г. Измерването на успеха се усложнява от (лошото) качество на 
наличните данни, но изглежда, че страховете относно отрицателното въздействие на 
Болонския процес върху мобилността са неоснователни, макар развитието на 
мобилността в ЕПВО да е много неравномерно. Участието в програмата Еразъм се 
увеличи почти двойно за десет години. Някои държави изглежда вече са близо или са 
надвишили целта за 20% мобилност. Потокът от кандидатстващи за образователна 
степен студенти от държави извън ЕПВО нарасна значително. Препятствията пред 
мобилността обаче остават в някои области като признаването на дипломите, 
административните процедури (визи, разрешения за работа и др.), както и 
финансирането, на което се гледа като на най-голямата пречка през мобилността на 
студентите в по-неблагоприятно икономическо положение. „Прозорците за мобилност“ 
са все още слабо разпространени.  
 
Поради липсата на точни показатели и слабо наблюдение няма достатъчно надеждна 
информация за постиженията във връзка със социалното измерение, и по-
специално участието на социално или в друго отношение уязвими групи от 
населението в процеса на висше образование. Всички държави от ЕПВО прилагат 
политики на равенство на участието, но много малко от тях са разработили 
всеобхватни стратегии. Независимо от напредъка по отношение на участието на лица 
в неблагоприятно икономическо положение, в ЕПВО все още съществува значителен 
„социален филтър“. Все още няма достатъчно надеждни примери за възможностите 
за младите висшисти да си намерят работа, и по-специално все още на пазара 
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на труда не се приемат достатъчно кандидати с бакалавърска степен. Проучванията 
по държави показват добро поемане на студентите от първия цикъл, особено от 
професионалните профили на бакалавърската степен, но повечето университети имат 
съмнения относно това дали бакалавърската степен предлага достатъчна 
квалификация за навлизане на пазара на труда, като това подкопава авторитета на 
тази степен. Сътрудничеството с работодателите по отношение на учебните програми 
напредва, въпреки че очевидно не се засилва с времето.  
 
Напредък има и при опитите за осъществяване на връзка между ЕПВО и 
Европейското научноизследователско пространство чрез въвеждане на по-
структурирани докторски програми и ВУЗ са постигнали напредък, също под формата 
на докторски програми, осъществявани в сътрудничество (предлагани съвместно от 
университети и предприятия), и съвместни европейски докторати. Образованието на 
равнище докторска степен обаче варира доста и положението на докторантите се 
различава значително в рамките на ЕПВО. Външното измерение на ЕПВО се оказва 
успех. Притокът на студенти от държави извън ЕПВО към ЕПВО нарасна значително 
през изминалото десетилетие, като реформите получиха положителен отзвук по света. 
Беше приета външна стратегия (2007 г.), а през 2009 г. и 2010 г. се проведоха два 
форума за политиките в рамките на Болонския процес. Въпреки това общото 
популяризиране на ЕПВО сред студентите от трети страни не е достатъчно добро. 
 
 
Препоръки 
1. ЕП следва да отправи призив към заинтересованите страни да запазят темпото 

на Болонския процес и да създадат истински привлекателно и конкурентоспособно 
ЕПВО. Укрепването и завършването на съществуващите насоки за действие във 
връзка с Болонския процес трябва да остане основен приоритет за следващото 
десетилетие. Процесът на информиране и ангажиране на всички 
заинтересовани страни (включително и студентите) трябва да бъде разширен 
допълнително и да получи по-добро финансиране с оглед подобряване на 
приемането на реформите.  

     Следва да бъдат взети мерки за подобряване на информираността на широката 
общественост за постиженията и предимствата на реформите на Болонския процес 
и предоставената от ЕС подкрепа за този процес (напр. публични изслушвания на 
ЕП, информационни брошури и събития, организирани от информационните бюра 
на ЕП). 

 
2. Оценката на напредъка на реформите е затруднена в някои области (напр. 

социалното измерение, способността за намиране на работа) поради липсата на 
точни цели. ЕП следва да изиска разработване на количествени цели, които да 
включват ясно определени показатели във всички области и създаване на 
системи за събиране на данни с цел измерване на постигането на целите. 
Постигането на целите следва да се наблюдава периодично (веднъж на всеки две 
години) от независими оценители, които не са ангажирани с управлението на 
Болонския процес. 

 
3. Страните по конвенцията следва да включат все още липсващите предмети в 

системата за придобиване на образователна степен в два цикъла и да 
гарантират, че студентите, завършващи един цикъл съгласно Болонския процес, 
имат разумни шансове за достъп до следващия цикъл. Необходимо е да се 
реализира напредък в реформата на учебните програми, като се въведе 
изискване за висшите учебни заведения да описват своите учебни програми чрез 
учебни резултати и ЕСТК и чрез допълнително разработване на ориентиран към 
студентите подход. Освен това, ЕС следва да насърчава разработването на 
истински европейски учебни програми (напр. обучение по европейски въпроси, 
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европейско право) и съвместни програми за обучение чрез разширяване на схеми 
за финансиране, като програмите Еразъм и Еразмус мундус. С оглед наблюдаване 
на достъпа до пазара на труда (способност за намиране на работа) на 
дипломантите съгласно Болонския процес следва редовно да се провежда 
проучване сред европейските дипломанти; следва да се проследи допълнителното 
обучение и да се очертаят траектории на заетостта след придобиването на 
бакалавърска степен. Освен това ЕП следва за пореден път да насърчи диалога и 
сътрудничеството между бизнеса и висшето образование с оглед съвместно 
разработване на учебни програми, включително и практики. С оглед укрепване на 
третия цикъл и връзката с ЕНИП, ЕП следва да защити позицията за учебни 
заведения, предлагащи съвместни докторски програми чрез увеличено 
финансиране за следващото поколение програми на ЕС за образование и научни 
изследвания. ЕП следва да продължи да настоява за създаване на европейска 
докторантура във връзка с промишления сектор, за чието създаване той се застъпи 
още през 2009 г. 

 
4. Необходими са непрекъснати усилия за превръщането на мобилността в истински 

„отличителен белег“ на ЕПВО. ЕП следва да увеличи своята подкрепа за 
мобилността, като увеличи финансовия пакет за следващата фаза на програмите 
на ЕС и разшири географския обхват на програмите, така че да включат цялото 
ЕПВО. Страните по конвенцията трябва да разработят стратегии за насърчаване на 
мобилността и да премахнат пречките пред мобилността (напр. визи, прехвърляне  
на безвъзмездни средства, заеми и пенсии). Институциите следва да разработят 
подходящи за осъществяването на мобилност учебни програми, (напр. прозорци за 
мобилност, съвместни програми) и да подобрят признаването на квалификациите. 

 
5. Институциите следва да получат подкрепа за подобряване на 

признаването на квалификациите и прехвърлянето на кредити чрез 
прилагане на ЕСТК, учебни резултати ECTS, DS и LRC по съпоставим и коректен 
начин в Европа (напр. с Европейското ръководство за признаване на 
квалификациите и европейските семинари за обучение, финансирани от 
Комисията). Страните по конвенцията трябва да гарантират пълно и съпоставимо 
въвеждане на национални квалификационни рамки в съответствие с КР на 
ЕПВО, която е много необходима за улесняване на мобилността, признаване на 
квалификациите и ученето през целия живот. 

 
6. С цел осъществяване на допълнителен напредък на системите за гарантиране на 

качеството, ЕП следва да призове държавите-членки и институциите за пълно 
въвеждане на системите за гарантиране на качеството в съответствие с ESG. 
Агенциите за оценяване на качеството и мрежите трябва да засилят 
сътрудничеството и диалога относно гарантирането на качеството с останалите 
страни по света и да постигнат общо разбиране за принципите на гарантиране на 
качеството. ЕП следва да преразгледа поканата си към Комисията да продължи 
подкрепата си за дейности по гарантиране на качеството и да представи доклади 
за напредъка на системите за гарантиране на качеството на национално и 
европейско равнище. 

 
7. С оглед засилване на външното измерение на ЕПВО и популяризиране на 

Европа като международна образователна дестинация, ЕП може да насърчи общи 
дейности за популяризиране на образованието, и по-специално съвместни 
европейски усилия, и да прикани Комисията да подкрепи това популяризиране на 
равнището на институциите и на национално равнище чрез съвместна европейска 
кампания за популяризиране. 


