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Lühikokkuvõte 
 
Bologna protsess on toonud kaasa põhjalikud muutused kogu Euroopa 
kõrghariduses. Euroopa kõrgharidusruumi loomine 2010. aastal oli 
oluline teetähis liikumisel avatud kõrgharidusruumi suunas, mida 
iseloomustab Euroopa kõrgharidussüsteemide suurem ühilduvus ja 
võrreldavus, samuti suurem rahvusvaheline atraktiivsus ja 
konkurentsivõime. Edu on saavutatud paljudes valdkondades, kuid kõigi 
Bologna eesmärkide täielikuks saavutamiseks järgmisel kümnendil tuleb 
veel palju ära teha. 
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KOKKUVÕTE 
Käesoleva teate eesmärk on teavitada Euroopa Parlamenti Bologna protsessi edenemisest 
ja tulevikuväljavaadetest. Pärast soovitusi sisaldavat kokkuvõtet antakse 1. osas üldine 
ülevaade Bologna protsessi teemadest, arengutest ja suundumustest pärast 1998. aastat. 
2. osas on esitatud Bologna reformide eduaruanne ja saavutused ning tulevikus 
lahendamist vajavad probleemid üksikutes Bologna protsessi valdkondades. 3. osas on 
välja toodud kõige tähtsamad järeldused. See teade põhineb kõige uuematel hinnangutel 
Bologna protsessi kohta (2009 ja 2010) ja autorite rikkalikul kogemusel Bologna 
protsessiga seotud küsimustes. 
 
Kõigest kümne aastaga on valitsustevaheline Bologna protsess koos muude ELi ja riikliku 
tasandi moderniseerimiskavadega viinud kõrghariduse põhjalike ja dramaatiliste 
muutusteni Euroopas ja pälvinud mujal maailmas suurt tähelepanu. Bologna reformid, 
mida Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on oma ülesannete raames 
algusest peale toetanud, olid mõeldud selleks, et saavutada Euroopa 
kõrgharidussüsteemide suurem ühilduvus ja võrreldavus ning tugevdada Euroopa 
kõrghariduse atraktiivsust ja konkurentsivõimet kogu maailmas (Bologna deklaratsioon 
1999). Selle saavutamiseks kavandati mitu eesmärki ja tegevussuunda, mis pidi 
saavutatama 2010. aastaks. Protsessiga on 50-st Euroopa kultuurikonventsiooni 
osalisriigist ühinenud 47. 2010. aastal loodi Euroopa kõrgharidusruum ja liiguti oluliselt 
edasi Bologna eesmärkide saavutamise suunas. Kuid hindamised näitavad, et reformide 
täielikuks lõpuleviimiseks on paljudes valdkondades vaja teha täiendavaid pingutusi ja 
seepärast kinnitasid ministrid Bologna protsessi lõpuleviimise uueks tähtajaks 2020. aasta. 
 
Viimasel kümnendil saavutati olulist edu Bologna reformide rakendamisel, eriti 
struktuuriliste elementide osas, kuid protsessi rakendamine toimus osalisriikides erinevas 
tempos ja üheski riigis pole sellega täielikult lõpule jõutud. Eesmärkide saavutamine jätab 
eriti soovida institutsioonilisel tasandil ning asutused ja üliõpilased pole Bologna reforme 
veel täielikult omaks võtnud. Selle põhjuseks võib olla liialt tehniline ja mitte terviklik 
lähenemisviis protsessi rakendamisele ja kõrgkoolide ning üliõpilaste ebapiisav teavitamine 
Bologna protsessi eesmärkidest. Seepärast lubasid ministrid 2010. aastal Budapestis ja 
Viinis neid sidusrühmi edaspidi paremini kaasata. 
 
Hirmud (või lootused), mille kohaselt reformid viiksid Euroopa kõrghariduse 
ühtlustamiseni, on osutunud põhjendamatuks. Suurem võrreldavus ja lähenemine teatud 
valdkondades (näiteks kraadide struktuuri osas) on toimunud paralleelselt uute erinevuste 
tekkega, mida on põhjustanud Euroopa kõrgharidusmaastiku mitmepalgelisus, 
konkreetsete kõrgkoolide erinevad profiilid (näiteks kahe esimese tsükli kestus) ja 
erinevused reformi erinevate elementide (näiteks ainepunktide kogumise ja ülekandmise 
süsteem – ECTS, õpitulemused) tõlgendamisel ja praktilisel rakendamisel.  
 
Eesmärkide saavutamine ja tulevased ülesanded on reformi eri elementide lõikes samuti 
väga erinevad. Kahetsükliline kraadisüsteem on nüüdseks süsteemi ülesehituse 
põhimõte kõigis riikides, kuid mõnel erialal (näiteks ravi eriala) pole see veel integreeritud 
ja mõnes riigis on uude kraadiõppesse vastuvõetavate arv veel väike. Üliõpilased 
kritiseerivad seda, et teise tsüklisse pääsemine sõltub tihti lisanõuete täitmisest. 
Õppekavade reformi tulemused on veelgi erinevamad. ECTS, õpitulemused ja diplomilisa 
pole omavahel ikka veel piisavalt seotud, nende rakendamine on tihti pealiskaudne ja kogu 
Euroopas ühtlustamata. Moodulõppekavasid on põhjalikult rakendatud ainult mõnes 
Euroopa kõrgharidusruumi riigis. Üliõpilasekeskse õpetamise ja õppimise juurutamisega 
tegeletakse, kuid üheski riigis pole sellega lõpule jõutud ja selle rakendamise ulatus on 
kõrgkoolide lõikes väga erinev. 
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Kvaliteedi tagamisel on saavutatud suurepäraseid tulemusi. Euroopa standardid ja 
suunised (ESG), Euroopa kvaliteedi tagamise register (EQAR) ja kvaliteedi tagamise 
Euroopa võrgustik (ENQA) on oluliselt tõstnud kvaliteedi tagamise taset Euroopas. 
Peaaegu kõikides riikides on nüüdseks olemas kvaliteedi tagamise süsteemid, kuid need 
pole alati Euroopa standardite ja suunistega kooskõlas. Seni on EQARi juures registreeritud 
vaid mõned kvaliteeditagamisasutused ning rohkem on vaja kaasata asutusi ja sidusrühmi 
(sh üliõpilasi). Vaid mõned riigid on kasutusele võtnud riikliku 
kvalifikatsiooniraamistiku, mis on täielikult ühilduv Euroopa kõrgharidusruumi 
kvalifikatsiooniraamistikuga. Arvestades raamistike tähtsust läbipaistvuse, tunnustamise, 
liikuvuse ja elukestva õppe jaoks, tuleb riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud nüüd 
(soovitavalt 2012. aastaks) kasutusele võtta, pöörates erilist tähelepanu õpitulemuste 
kasutamisele. 
 
Kvalifikatsioone tunnustatakse ikka veel ebapiisavalt. Euroopas kasutatakse üha enam 
tunnustamisvahendeid, nagu ECTS ja diplomilisa, kuid nende mõju vähendab nende erinev 
mõistmine ja ebajärjekindel rakendamine riikide ja haridusasutuste (ja isegi 
struktuuriüksuste) lõikes. Samuti põhineb tunnustamine ikka veel harva õpitulemustel. 
Peaaegu kõik Euroopa kõrgharidusruumi riigid on ratifitseerinud Lissaboni konventsiooni, 
kuid ikka veel ei mõisteta piisavalt selle oluliste erinevuste kontseptsiooni. Algset eesmärki 
suurendada üliõpilaste (ja õppejõudude) liikuvust kinnitati uuesti 2010. aastal, seades 
eesmärgiks 20%. Edu mõõtmise teeb keeruliseks kättesaadavate andmete (halb) 
kvaliteet, kuid näib, et hirmud seoses Bologna protsessi negatiivse mõjuga liikuvusele olid 
alusetud, ehkki liikuvus on Euroopa kõrgharidusruumis väga ebaühtlane. Erasmuse 
programmis osalemine on kümne aastaga peaaegu kahekordistunud. Näib, et mõned riigid 
on 20% liikuvuse eesmärgi juba saavutanud või on sellele väga lähedale jõudnud. 
Märkimisväärselt on kasvanud kraadiõppesse suunduvate üliõpilaste juurdevool Euroopa 
kõrgharidusruumi mittekuuluvatest riikidest. Kuid liikuvuse takistused on säilinud 
valdkondades, nagu tunnustamine, haldusmenetlus (viisad, tööload, jne) ja rahastamine, 
mida peetakse vähem jõuka taustaga üliõpilaste seas oluliseks liikuvuse takistuseks. Nn 
liikuvusaknad ei ole veel tavalised.  
 
Täpsete näitajate puudumise ja vähese seire tõttu napib usaldusväärseid andmeid 
sotsiaalse mõõtmega seoses saavutatud edusammudest, eriti sellest, milline on 
sotsiaalselt ja muul viisil halvemas olukorras olevate elanikkonnarühmade osalemine 
kõrghariduses. Kõik Euroopa kõrgharidusruumi riigid järgivad hariduse võrdse 
kättesadavuse poliitikat, kuid näib, et vaid vähestes riikides on välja töötatud 
kõikehõlmavad strateegiad. Halvema sotsiaal-majandusliku taustaga üliõpilaste arvu 
suurenemisele vaatamata on Euroopa kõrgharidusruumis säilinud märkimisväärne 
sotsiaalne filter. Seni on vähe andmeid kõrgkoolilõpetajate tööalase konkurentsivõime 
ja selle kohta, kuivõrd bakalaureusekraad tööturul omaks on võetud. Riikides läbi viidud 
uuringud näitavad esimese tsükli läbinud üliõpilaste, eriti kutsebakalaureuste head 
vastuvõttu tööturul, kuid enamik ülikoole seab bakalaureusekraadi kui piisava 
kvalifikatsiooni tööturul kahtluse alla, õõnestades selle usaldusväärsust. Õppekavade osas 
tehakse tööandjatega koostööd, kuid see ei näi aja jooksul tihenevat.  
 
Edenenud on katsed siduda Euroopa kõrgharidusruum Euroopa teadusruumiga, 
võttes selleks kasutusele rohkem struktureeritud doktoriõppe ja kraadiõppe programmid, 
samuti (ettevõtete ja ülikoolide) koostöös pakutavad doktoriõppe programmid ja Euroopa 
ühised doktorantuurid. Kuid doktoriõpe on endiselt väga eripalgeline ja doktorantide 
staatus on Euroopa kõrgharidusruumi eri osades väga erinev. Euroopa kõrgharidusruumi 
välismõõde on osutunud edukaks. Viimasel kümnendil kasvas märkimisväärselt Euroopa 
kõrgharidusruumi mittekuuluvatest riikidest pärit üliõpilaste sissevool ja reformidesse on 
kogu maailmas hästi suhtutud. 2007. aastal võeti vastu välisstrateegia ja 2009. ja 2010. 
aastal toimus kaks Bologna poliitika foorumit. Siiski on veel puudujääke Euroopa 
kõrgharidusruumi ülemaailmsel tutvustamisel kolmandate riikide üliõpilastele. 
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Soovitused 

1. Euroopa Parlament peaks kutsuma kõiki sidusrühmi üles Bologna protsessi hoogu 
säilitama ja looma tõeliselt atraktiivse ja konkurentsivõimelise Euroopa 
kõrgharidusruumi. Järgmise kümnendi esmatähtsaks ülesandeks peab saama Bologna 
protsessi olemasolevate tegevussuundade tugevdamine ja lõpuleviimine. Reformide 
kuvandi parandamiseks tuleb tõhustada kõigi sidusrühmade (sh üliõpilaste) 
teavitamist ja kaasamist ning seda protsessi paremini rahastada. Samuti tuleks 
võtta meetmeid (näiteks avalikud kuulamised Euroopa Parlamendis, teabevoldikud ja 
Euroopa Parlamendi infobüroode korraldatavad üritused), et tutvustada laiemale 
avalikkusele Bologna reformidega saavutatut ja selle eeliseid ning seda, kuidas on 
protsessi toetanud EL. 

 
2. Mõnes valdkonnas (näiteks sotsiaalne mõõde, tööalane konkurentsivõime) on reformi 

edu hindamine raskendatud täpsete eesmärkide puudumise tõttu. Euroopa Parlament 
peaks nõudma, et kõigis valdkondades töötataks välja arvuliselt väljendatud 
eesmärgid, sh selgelt määratletud näitajad, ning eesmärkide saavutamise 
mõõtmiseks võetaks kasutusele andmete kogumise süsteemid. Eesmärkide 
saavutamist peaksid korrapäraselt (iga kahe aasta tagant) hindama sõltumatud 
hindajad, kes pole Bologna protsessi juhtimisega seotud. 

 
3. Osalisriigid peaksid veel puuduvad erialad kahetsüklilise kraadisüsteemiga 

integreerima ja tagama, et ühe Bologna tsükli läbinud üliõpilastel on mõistlikel 
tingimustel juurdepääs järgmisele. Õppekava reformiga tuleb edasi minna, pannes 
kõrgkoolidele kohustuse kirjeldada oma õppekavu õpitulemuste ja ECTSi kaudu ning 
arendada edasi õpilasekeskset lähenemisviisi. Ka peaks EL edendama tõeliste Euroopa 
õppekavade (näiteks Euroopa uuringud, Euroopa õigus) arendamist ja ühiseid 
uurimisprogramme, suurendades näiteks selliste rahastamisvahendite nagu Erasmus ja 
Erasmus Mundus mahtu. Selleks et jälgida Bologna kraadiga lõpetajate tööturule 
pääsemist (tööalast konkurentsivõimet), tuleks regulaarselt korraldada 
üleeuroopalisi lõpetajate uuringuid; samuti tuleks koguda andmeid 
bakalaureusekraadiga kõrgkoolilõpetajate edasiste õpingute ja tööalase karjääri kohta. 
Lisaks sellele peaks Euroopa Parlament jälle kutsuma üles ettevõtete ja kõrgkoolide 
vahelisele dialoogile ja koostööle, et ühiselt arendada õppekavu, sh tööpraktikat. 
Selleks et tugevdada kolmandat tsüklit ja seost Euroopa teadusruumiga, peaks 
Euroopa Parlament propageerima ühiseid doktorantuure ja programme, milleks tuleks 
suurendada järgmise põlvkonna ELi haridus- ja uurimisprogrammide rahastamist. 
Euroopa Parlament peaks jätkama ettevõtetega koostöös korraldatava Euroopa 
doktoriõppe kava loomise nõudmist, nagu seda tehti juba 2009. aastal. 

 
4. Selleks et liikuvusest saaks Euroopa kõrgharidusruumi tõeline kaubamärk, on vaja 

pidevaid jõupingutusi. Euroopa Parlament peaks suurendama oma toetust liikuvusele, 
suurendades ELi programmide järgmise etapi finantsraamistikku ja laiendades 
programmide geograafilist kohaldamisala kogu Euroopa kõrgharidusruumile. 
Osalisriigid peavad välja töötama liikuvuse edendamise strateegiad ja eemaldama 
liikuvuse takistused (näiteks viisad, stipendiumide, laenude ja pensionide ülekantavus). 
Kõrgkoolid peavad välja töötama liikuvust soodustavad õppekavad (näiteks nn 
liikuvusaknad, ühisprogrammid) ja suurendama tulemuste vastastikust tunnustamist. 
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5. Kõrgkoole tuleks toetada, selleks et parandada akadeemiliste tulemuste 
vastastikust tunnustamist ja ainepunktide ülekantavust ECTSi, õpitulemuste, 
diplomilisade ja Lissaboni konventsiooni kogu Euroopas võrreldava ja korrektse 
rakendamise kaudu (näiteks võiks komisjon rahastada Euroopa vastastikuse 
akadeemiliste tulemuste tunnustamise juhendi väljaandmist ja Euroopa 
koolitusseminaride korraldamist). Osalisriigid peavad tagama riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike täieliku ja võrreldava kasutuselevõtmise vastavalt 
Euroopa kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistikule. Liikuvuse, tunnustamise ja 
elukestva õppe soodustamiseks on seda kiiresti vaja. 

 
6. Edu saavutamiseks kvaliteedi tagamise süsteemide osas peaks Euroopa Parlament 

kutsuma liikmesriike ja asutusi üles kvaliteedi tagamise süsteeme täielikult rakendama 
vastavalt Euroopa standarditele ja suunistele. Kvaliteeditagamisasutused ja 
võrgustikud peavad süvendama kvaliteedi tagamise alast koostööd ja dialoogi 
kolmandate riikidega ning töötama kvaliteedi tagamise põhimõtete osas välja ühise 
arusaama. Euroopa Parlament peaks veel kord kutsuma komisjoni üles jätkama 
kvaliteedi tagamise valdkonna meetmete toetamist ja esitama liikmesriikide ja Euroopa 
tasandi kvaliteedi tagamise süsteemide arendamise kohta eduaruanded. 

 
7. Selleks et tugevdada Euroopa kõrgharidusruumi välismõõdet ja edendada Euroopat 

kogu maailma õppesihtkohana, võiks Euroopa Parlament toetada ülemaailmseid 
kõrghariduse edendamise meetmeid, eriti Euroopa ühiseid jõupingutusi, ja kutsuda 
komisjoni üles toetama institutsioonilist ja riiklikku edendamist ühise Euroopa 
edendamiskampaania kaudu. 

 


