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Resumé 
 
Bolognaprocessen har medført grundlæggende ændringer i de 
videregående uddannelser over hele Europa. Oprettelsen af et europæisk 
område for videregående uddannelse i 2010 var en vigtig milepæl hen 
imod et åbent område for videregående uddannelse med større 
forenelighed og sammenlignelighed samt øget international 
tiltrækningskraft og konkurrenceevne i de europæiske videregående 
uddannelsessystemer. Der er gjort store fremskridt på mange områder, 
men der er lang vej igen, før alle Bolognamålene kan gennemføres 
fuldstændigt i de næste 10 år. 
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SAMMENDRAG 
Formålet med dette notat er at informere Europa-Parlamentet (EP) om 
gennemførelsesstatussen og perspektiverne for Bolognaprocessen. Efter sammendraget, 
som omfatter vores anbefalinger, følger del 1 med en generel oversigt over emnerne, 
udviklingerne og tendenserne i Bolognaprocessen siden 1998. Del 2 indeholder en 
statusrapport om Bolognareformerne og beskriver resultaterne og de fremtidige 
udfordringer inden for individuelle områder i Bolognaprocessen. Del 3 skitserer de vigtigste 
konklusioner. Notatet er baseret på de seneste evalueringer af Bolognaprocessen (2009 og 
2010) og forfatternes store erfaring med Bolognarelaterede spørgsmål. 
 
På kun 10 år har den mellemstatslige Bolognaproces sammen med andre 
moderniseringsdagsordener på EU-plan og nationalt plan ført til en "grundlæggende og 
drastisk ændring inden for videregående uddannelse" i Europa og vakt stor 
opmærksomhed i andre dele af verden. Formålet med Bolognareformerne, som siden 
igangsættelsen er blevet støttet af Kommissionen, Parlamentet og Rådet inden for deres 
ansvarsområder, var at opnå større forenelighed og sammenlignelighed inden for de 
videregående uddannelsessystemer i Europa og styrke den europæiske videregående 
uddannelses globale tiltrækningskraft og konkurrenceevne (Bolognaerklæringen 1999). 
Der blev i denne forbindelse fastsat en række mål og aktionsområder, som skulle 
gennemføres inden 2010. 47 ud af 50 underskrivere af den europæiske kulturkonvention 
har i mellemtiden tilsluttet sig Bolognaprocessen. I 2010 blev der oprettet et europæisk 
område for videregående uddannelse, og der blev gjort store fremskridt hen imod 
Bolognamålene. Evalueringer viser imidlertid, at der er behov for en yderligere indsats på 
forskellige områder, for at reformerne kan gennemføres fuldt ud, og derfor fastsatte 
ministrene 2020 som den nye gennemførelsesfrist for Bolognaprocessen. 
 
Der er gjort store fremskridt i gennemførelsen af Bolognareformerne i de sidste 10 år, 
særlig med hensyn til "strukturelementerne", men signatarlandene har gennemført dem i 
forskelligt tempo, og ingen af dem har afsluttet gennemførelsen. Navnlig institutionernes 
gennemførelse af målene giver anledning til forbedring, og Bolognareformerne er endnu 
ikke fuldt ud accepteret af institutionerne og de studerende. Dette kan skyldes en 
overdrevent "instrumentel" i stedet for en "holistisk" gennemførelsesstrategi og 
utilstrækkelig formidling af Bolognamålene til højere uddannelsesinstitutioner og 
studerende. Ministrene forpligtede sig derfor i Budapest og Wien i 2010 til i højere grad at 
inddrage disse interessenter i fremtiden. 
 
Frygten for (eller håbet om), at reformerne ville føre til en harmonisering af den 
europæiske videregående uddannelse viste sig at være ubegrundet. Der blev indført større 
sammenlignelighed og konvergens på visse områder (f.eks. de akademiske graders 
struktur) samtidig med nye uoverensstemmelser på grund af de forskelligartede 
europæiske videregående uddannelser og de individuelle højere uddannelsesinstitutioners 
forskellige profiler (f.eks. med hensyn til de to første trins varighed) samt forskellige 
fortolkninger og den praktiske gennemførelse af visse aspekter af reformen (f.eks. ECTS 
og læringsresultater).  
 
Der er også stor forskel på gennemførelsen af målene og de fremtidige udfordringer inden 
for de enkelte aspekter. Systemet for akademiske grader med to niveauer danner nu 
grundlag for struktureringen i alle lande, men nogle fag (f.eks. medicin) er endnu ikke 
integreret, og der er stadig kun få optagelser til de nye eksamener i nogle lande. De 
studerende kritiserer, at adgangen til det andet trin ofte er betinget af yderligere krav. 
Resultaterne af reformen af undervisningsplanen er mere blandede. ECTS, 
læringsresultaterne og tillægget til eksamensbeviser er stadig ikke tilstrækkeligt knyttet til 
hinanden, og gennemførelsen af dem er ofte overfladisk og uensartet inden for Europa. 
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Kun nogle få lande i det europæiske område for videregående uddannelse har gjort en 
grundig modulopbygning af undervisningsplanerne til virkelighed. Der gøres fremskridt 
inden for undervisning og læring med de studerende i centrum, men ingen lande har 
gennemført det fuldstændigt, og gennemførelsen varierer meget mellem de højere 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Der blev gjort store fremskridt inden for kvalitetssikring. De europæiske standarder og 
retningslinjer (ESG), den europæiske kvalitetssikringsfortegnelse (EQAR) og det 
europæiske kvalitetssikringsnet (ENQA) har styrket kvalitetssikringen betydeligt på 
europæisk plan. Der findes nu kvalitetssikringssystemer i næsten alle lande, selv om de 
ikke alle steder er tilpasset til ESG. Kun nogle få kvalitetssikringsorganisationer har hidtil 
registreret sig hos EQAR, og institutionerne og interessenterne (herunder de studerende) 
skal inddrages yderligere. Kun få lande har udarbejdet en national referenceramme for 
kvalifikationer (NQF), som er fuldt ud forenelig med referencerammen for 
kvalifikationer inden for det europæiske område for videregående uddannelse. I 
betragtning af deres betydning for gennemsigtighed, anerkendelse, mobilitet og livslang 
læring skal de nationale referencerammer for kvalifikationer nu gennemføres, helst inden 
2012, med særlig vægt på anvendelsen af læringsresultater. 
 
Anerkendelsen er stadig ikke tilstrækkelig. Anerkendelsesinstrumenter såsom ECTS og 
tillægget til eksamensbeviser bruges i stigende grad i Europa, men deres virkning 
hæmmes af forskellige fortolkninger og uensartet gennemførelse mellem lande og 
institutioner (og endog afdelinger). Anerkendelsen sker også stadig sjældent på grundlag 
af læringsresultater. Lissabonkonventionen om anerkendelse af uddannelseskvalifikationer 
er blevet ratificeret af næsten alle landene inden for det europæiske område for 
videregående uddannelse, men der er endnu ikke en passende fortolkning af begrebet 
"væsentlige forskelle" i den. Det oprindelige mål om at øge studerendes (og personales) 
mobilitet blev bekræftet med målet på 20 %, som blev fastsat i 2010. Målingen af den 
vellykkede gennemførelse blev vanskeliggjort af de tilgængelige datas (ringe) kvalitet, 
men frygten for en negativ virkning af Bolognaprocessen på mobiliteten ser ud til at være 
ubegrundet, selv om mobiliteten er meget ujævnt udviklet inden for det europæiske 
område for videregående uddannelse. Deltagelsen i Erasmus er næsten fordoblet i løbet af 
10 år. En række lande er allerede tæt på eller længere end mobilitetsmålet på 20 %. Der 
var en stærkt stigende tilstrømning af studerende, som ønskede at få en 
universitetsuddannelse, fra lande uden for det europæiske område for videregående 
uddannelse. Men der er stadig hindringer for mobiliteten inden for områder, som f.eks. 
anerkendelse, administrative procedurer (visum, arbejdstilladelse osv.) og finansiering, 
hvilket er en stor forhindring for studerende fra mindre velhavende familier. Der er endnu 
ikke så mange muligheder for mobilitet.  
 
På grund af utilstrækkelige nøjagtige indikatorer og ringe overvågning findes der kun få 
holdbare oplysninger om resultaterne med hensyn til den sociale dimension, og navnlig 
de socialt og på andre måder dårligt stillede befolkningsgruppers deltagelse i de 
videregående uddannelser. Alle landene i det europæiske område for videregående 
uddannelse fører en politik med lige deltagelse, men kun nogle få har udarbejdet 
omfattende strategier. Trods fremskridt med deltagelsen af personer med en dårligere 
socioøkonomisk baggrund er der stadig et betydeligt "socialt filter" inden for det 
europæiske område for videregående uddannelse. Der findes stadig ikke særlig megen 
dokumentation for kandidaternes beskæftigelsesegnethed, og navnlig ikke for 
arbejdsmarkedets accept af bachelorgraden. Landebaserede undersøgelser viser en god 
optagelse af førstetrinsstuderende, særlig af "professionelle bachelorer", men de fleste 
universiteter sætter spørgsmålstegn ved, om bachelorgraden kvalificerer til 
arbejdsmarkedet, hvilket underminerer dens troværdighed. Der er ved at blive etableret et 
samarbejde med arbejdsgiverne om undervisningsplaner, men det ser ikke ud til blive 
udvidet med tiden.  
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Der er gjort et stigende antal forsøg på at forbinde det europæiske område for 
videregående uddannelse med det europæiske forskningsrum ved at indføre mere 
strukturerede programmer for doktorgrader og skoler med videregående uddannelser, 
også i form af samarbejdsprogrammer for doktorgrader (tilbudt af universiteter og 
virksomheder i fællesskab) og fælles europæiske doktorgrader. Men de doktorale 
uddannelser er stadig forskelligartede, og kandidaternes status er meget forskellig inden 
for det europæiske område for videregående uddannelse. Den eksterne dimension af det 
europæiske område for videregående uddannelse ser ud til at blive en succes. 
Tilstrømningen af studerende fra lande uden for det europæiske område for videregående 
uddannelse til området er steget markant i de sidste 10 år, og reformerne er blevet 
positivt modtaget rundt omkring i verden. Der blev vedtaget en ekstern strategi i 2007, og 
der blev afholdt to Bolognapolitikfora i 2009 og 2010. Den globale promovering af det 
europæiske område for videregående uddannelse over for studerende fra tredjelande er 
imidlertid stadig mangelfuld. 
 
Anbefalinger 

1. Europa-Parlamentet bør opfordre alle interessenter til at gøre fremskridt med hensyn 
til Bolognaprocessen og skabe et attraktivt og konkurrencedygtigt europæisk område 
for videregående uddannelse. Førsteprioriteten i de næste 10 år skal være at 
konsolidere og afslutte de nuværende Bolognaaktionsområder. Processen med at 
informere og inddrage alle interessenter (herunder de studerende) skal udvides 
yderligere og finansieres bedre for at opnå en større accept af reformerne. Der skal 
også træffes foranstaltninger til at udbrede kendskabet til resultaterne af og fordelene 
ved Bolognareformerne og EU's støtte til processen i den brede offentlighed (f.eks. 
offentlige høringer af Europa-Parlamentet og informationsbrochurer og arrangementer 
fra Europa-Parlamentets informationskontorer). 

 
2. Evalueringen af fremskridtet i forbindelse med reformerne vanskeliggøres på nogle 

områder (f.eks. den sociale dimension og beskæftigelsesegnetheden) på grund af 
mangel på præcise mål. Parlamentet bør anmode om, at der på alle områder 
udarbejdes kvantitative mål, herunder klart definerede indikatorer, og at der 
oprettes dataindsamlingssystemer til måling af gennemførelsen af målene. Denne 
gennemførelse bør overvåges med regelmæssige mellemrum (hvert andet år) af 
uafhængige evaluatorer, som ikke er involveret i forvaltningen af Bolognaprocessen. 

 
3. Signatarlandene bør integrere udestående emneområder i systemet for akademiske 

grader med to niveauer og sikre, at studerende, som færdiggør ét Bolognatrin, har 
rimelig adgang til det næste trin. Reformen af undervisningsplanerne skal 
fortsættes ved at få de højere uddannelsesinstitutioner til at beskrive deres 
undervisningsplaner gennem læringsresultater og ECTS og ved at etablere en tilgang 
med de studerende i centrum. EU bør endvidere fremme udarbejdelsen af egentlige 
europæiske undervisningsplaner (f.eks. europæiske studier og europæisk ret) og fælles 
studieprogrammer ved at udvide EU-støtteordningerne såsom Erasmus og Erasmus 
Mundus. For at overvåge adgangen til arbejdsmarkedet (beskæftigelsesegnethed) 
for kandidater med en Bolognagrad bør der regelmæssigt udføres en EU-
kandidatundersøgelse. Yderligere studie- og beskæftigelsesforløb efter bachelorgraden 
bør også spores. Endvidere bør Parlamentet endnu en gang fremme dialogen og 
samarbejdet mellem arbejdsmarkedet og de videregående uddannelser for i fællesskab 
at udarbejde undervisningsplaner, herunder praktikordninger. For at styrke det tredje 
trin og forbindelsen til det europæiske forskningsrum bør Parlamentet slå til lyd for 
fælles doktorale skoler og programmer ved hjælp af øget støtte i den næste generation 
af EU-uddannelses- og forskningsprogrammer. Parlamentet bør fortsætte med at 
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presse på for at få oprettet en europæisk industriel ph.d.-ordning, som den allerede 
slog til lyd for i 2009. 

 
4. Der er behov for en fortsat indsats for at gøre mobilitet til det egentlige 

"kendemærke" for det europæiske område for videregående uddannelse. Parlamentet 
bør fremskynde sin støtte til mobilitet ved at øge finansieringsrammen for den næste 
fase af EU-programmer og udvide programmernes geografiske anvendelsesområde til 
hele det europæiske område for videregående uddannelse. Signatarlandene skal 
udarbejde strategier til fremme af mobilitet og afskaffe hindringerne for mobilitet 
(f.eks. visum og overførsel af tilskud, lån og pensioner). Institutionerne skal udarbejde 
mobilitetsvenlige undervisningsplaner (f.eks. muligheder for mobilitet og fælles 
programmer) og styrke anerkendelsen. 

 
5. Institutionerne bør have støtte til at forbedre anerkendelsen og meritoverførslen 

ved at gennemføre ECTS, læringsresultater, DS og LRC på en sammenlignelig og 
korrekt måde i hele Europa (f.eks. med en europæisk brugervejledning for 
anerkendelse og europæiske uddannelsesseminarer med støtte fra Kommissionen). 
Signatarlandene skal sikre en fuldstændig og sammenlignelig indførelse af nationale 
referencerammer for kvalifikationer i overensstemmelse med referencerammen for 
kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelse, for hvilket der er 
et presserende behov med henblik på at fremme mobilitet, anerkendelse og livslang 
læring. 

 
6. Parlamentet bør for at gøre yderligere fremskridt med kvalitetssikringssystemer 

indtrængende opfordre medlemsstaterne og institutionerne til at indføre 
kvalitetssikringssystemer i overensstemmelse med de europæiske standarder og 
retningslinjer. Kvalitetssikringsorganisationer og -netværk skal øge samarbejdet og 
dialogen om kvalitetssikring med andre dele af verden og udvikle en fælles fortolkning 
af kvalitetssikringsprincipper. Parlamentet bør gentage sin opfordring til Kommissionen 
om fortsat at støtte aktiviteter på kvalitetssikringsområdet og fremlægge 
statusrapporter vedrørende udviklingen af kvalitetssikringssystemer på nationalt og 
europæisk plan. 

 
7. For at styrke den eksterne dimension af det europæiske område for videregående 

uddannelse og fremme EU som en studiedestination over hele verden kunne 
Parlamentet tilskynde til globale aktiviteter til fremme af videregående uddannelse, 
særlig en fælles europæisk indsats og opfordre Kommissionen til at støtte institutionel 
og national promovering gennem en fælles europæisk kampagne. 

 

 


