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ÖSSZEFOGLALÓ 
E feljegyzés a bolognai folyamat végrehajtásának helyzetéről és kilátásairól kívánja 
tájékoztatni az Európai Parlamentet (EP). Az ajánlásainkat is tartalmazó összefoglalást 
követően az 1. rész általános áttekintést ad a bolognai folyamaton belül 1998 óta 
megfigyelhető témákról, fejleményekről és tendenciákról. A 2. rész a bolognai reformok 
terén tett előrelépésről számol be, és azonosítja az egyes bolognai területeken elért 
eredményeket és a felmerülő jövőbeli kihívásokat. A 3. rész a legfontosabb 
következtetéseket vázolja fel. A feljegyzés a legfrissebb bolognai értékeléseken (2009 és 
2010), valamint a szerzőknek a bolognai folyamattal kapcsolatos ügyek terén szerzett 
bőséges tapasztalatain alapul. 
 
Alig egy évtized alatt a kormányközi bolognai folyamat – az uniós és nemzeti szinten 
elindított más modernizációs menetrendekkel együtt – „alapvető és drámai változást 
eredményezett a felsőoktatásban” Európában, és igencsak magára vonta a figyelmet a 
világ más részein. A bolognai reformok – amelyeket saját hatáskörükön belül már a 
kezdetüktől fogva támogatott az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács – 
célja az volt, hogy a felsőoktatási rendszerek „fokozottabb összeegyeztethetőségét és 
összehasonlíthatóságát” érjék el Európán belül, és erősítsék az európai felsőoktatás 
„vonzerejét és versenyképességét” (Bolognai Nyilatkozat, 1999). Ennek elérése érdekében 
számos célt és cselekvési irányvonalat tűztek ki, amelyeket 2010-ig kellett elérni. Az 
Európai Kulturális Egyezmény 50 aláíró fele közül 47 időközben csatlakozott a 
folyamathoz. 2010-ben elindult az európai felsőoktatási térség, és jelentős előrelépést 
állapítottak meg a bolognai célok elérése felé vezető úton. Azonban az értékelések azt 
mutatják, hogy a reform teljes körű megvalósításához további erőfeszítésekre van szükség 
a különböző területeken, ami megmagyarázza, hogy a miniszterek miért 2020-ra tűzték ki 
a bolognai folyamat kiteljesítésének új határidejét. 
 
Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a bolognai reformok végrehajtása terén, 
különösen annak „építőelemeit” illetően, azonban annak sebessége eltérő volt az aláíró 
országokban, és még egyik ország sem fejezte be teljesen a végrehajtást. Különösen 
intézményi szinten van még javítanivaló a célok megvalósításán, ráadásul az intézmények 
és a hallgatók még nem fogadták el teljesen a bolognai reformokat. Ez talán annak 
tudható be, hogy a végrehajtás során egy túlzottan „instrumentális”, nem pedig 
„holisztikus” megközelítést követtek, továbbá nem megfelelően kommunikálták a bolognai 
célkitűzéseket a felsőoktatási intézmények és a hallgatók felé. A 2010-es budapesti/bécsi 
ülésen ezért a miniszterek vállalták, hogy a jövőben jobban bevonják ezeket az érdekelt 
feleket. 
 
Megalapozatlannak bizonyultak azok a félelmek (vagy remények), hogy a reformok az 
európai felsőoktatás „harmonizációjához” vezetnek. A bizonyos területeken (például a 
diplomák felépítése terén) elért nagyobb fokú összehasonlíthatósággal és konvergenciával 
párhuzamosan új eltérések alakultak ki az európai felsőoktatási környezet sokszínűségéből 
és az egyes felsőoktatási intézmények különböző profiljaiból adódóan (pl. az első két ciklus 
időtartamával kapcsolatban), valamint a reform elemeinek eltérő értelmezése és 
gyakorlati végrehajtása miatt (pl. ECTS, képzési eredmények).  
 
A célok elérése és a jövőbeli kihívások is nagyban eltérnek az egyes elemek között. 
Jelenleg minden országban a kétciklusú diplomarendszer a szervező elv, néhány 
tudományterületet (pl. az orvostudományt) azonban még nem integráltak, egyes 
országokban pedig még mindig alacsony a beiratkozók száma az új diplomák 
megszerzésére irányuló képzéseken. A hallgatók azt kifogásolják, hogy a második ciklusba 
való felvételt gyakran kiegészítő követelményekhez kötik. A tantervi reform eredményei 
jóval vegyesebb képet mutatnak. Az európai kreditátviteli rendszer (ECTS), a képzési 
eredmények és az oklevélmelléklet még mindig nincsenek kellően összekapcsolva, 
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végrehajtásuk pedig gyakran felületes és következetlen Európa különböző országaiban. A 
tantervek modulokra bontása kiterjedt módon csak az európai felsőoktatási térség kevés 
országában valósult meg. A hallgatóközpontú oktatás és tanulás fejlesztése folyamatban 
van, de azt még egyetlen ország sem valósította meg maradéktalanul, a végrehajtás pedig 
igencsak eltérő a felsőoktatási intézmények között. 
 
Jelentős előrelépés történt a minőségbiztosítás (QA) terén. Az európai szabványok és 
iránymutatások (ESG), az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás (EQAR) és 
a Felsőoktatási Minőségbiztosítás Európai Szövetsége (ENQA) számottevően javította az 
európai szintű minőségbiztosítást. Immár szinte minden országban léteznek 
minőségbiztosítási rendszerek, bár azokat nem mindenhol igazították az ESG-hez. Eddig 
mindössze néhány minőségbiztosítási ügynökség regisztráltatta magát az EQAR-ba, és 
tovább kell növelni az intézmények és az érdekelt felek részvételét (beleértve a 
hallgatókat is). Kevés ország dolgozott ki olyan nemzeti képesítési keretrendszert 
(NQF), amely teljes mértékben összeegyeztethető az egész európai felsőoktatási 
térségben érvényes képesítési keretrendszerrel. Az átláthatóság, az elismerés, a mobilitás 
és az egész életen át tartó tanulás fontosságát figyelembe véve immár meg kell valósítani 
az NQF-eket, lehetőleg 2012-ig, különös figyelmet fordítva a képzési eredmények 
felhasználására. 
 
Az elismerés továbbra sem kielégítő. Az elismerés eszközeit, például az ECTS-t és az 
oklevélmellékletet egyre szélesebb körben használják Európában, azonban hatásukat 
gátolják a tagállamonként és intézményenként (sőt karonként) eltérő értelmezések és a 
következetlen végrehajtás. Ráadásul az elismerés még mindig csak ritkán alapul a képzési 
eredményeken. A Lisszaboni Elismerési Egyezményt az európai felsőoktatási térség szinte 
minden országa ratifikálta, azonban még nincs helyes értelmezés az Egyezményben 
szereplő „alapvető eltérések” fogalmáról. Az eredeti célt, a hallgatók (és a személyzet) 
mobilitásának fokozását a 2010-ben kitűzött 20%-os célkitűzés erősítette meg. Az 
eredményesség mérését bonyolítja a rendelkezésre álló adatok (rossz) minősége, azonban 
úgy tűnik, hogy megalapozatlanok voltak a bolognai folyamat mobilitásra gyakorolt 
negatív hatásával kapcsolatos aggodalmak, bár a mobilitás igen egyenlőtlenül oszlik meg 
az európai felsőoktatási térségben. Az Erasmus-programban való részvétel tíz év alatt 
csaknem megkétszereződött. Néhány ország már közel van a 20%-os mobilitási célhoz, 
vagy már meg is haladta azt. Jelentős mértékben megnőtt az európai felsőoktatási 
térségen kívüli országokból diplomaszerzés céljából érkező hallgatók beáramlása. Azonban 
a mobilitás akadályai továbbra is fennállnak olyan területeken, mint például az elismerés, 
az adminisztrációs eljárások (vízumok, munkavállalási engedélyek stb.) és a finanszírozás, 
ami komoly visszatartó erő a kevésbé jó anyagi hátterű hallgatók mobilitása 
szempontjából. A „mobilitási ablakok” még nem általánosan elterjedtek.  
 
Mivel nincsenek pontos mutatók, és hiányos a nyomon követés, kevés megbízható 
információ áll rendelkezésre a szociális dimenzióról és különösen a szociálisan és egyéb 
okokból hátrányos helyzetű népességi csoportok felsőoktatási részvételéről. Az európai 
felsőoktatási térség minden országa a részvételi egyenlőség politikáját követi, azonban 
láthatólag csak kevesen dolgoztak ki átfogó stratégiákat. Annak ellenére, hogy előrelépés 
mutatkozik az alacsonyabb szociális-gazdasági státuszúak részvételében, még mindig 
jelentős „szociális szűrő” működik az európai felsőoktatási térségben. A diplomások 
foglalkoztathatósága, nevezetesen a felsőfokú alapképzési fokozat munkaerő-piaci 
elfogadottsága továbbra sem kellően bizonyított. Az országos vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a munkaerőpiac jól felszívja az első ciklust elvégző hallgatókat, különösen a „szakmai 
felsőfokú alapképzések” esetében, azonban az egyetemek többsége megkérdőjelezi azt, 
hogy a felsőfokú alapképzés alkalmas lenne a munkaerőpiacon való részvételre, ami 
aláássa e fokozat hitelességét. Elindult ugyan az együttműködés a munkáltatókkal a 
tantervek kidolgozásában, azonban az idők során annak köre láthatóan nem bővült.  
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Továbblépés történt azon próbálkozások terén is, hogy összekapcsolják az európai 
felsőoktatási térséget az Európai Kutatási Térséggel, mégpedig azáltal, hogy 
strukturáltabb doktori programokat és felsőfokú képzést nyújtó intézményeket vezetnek 
be, együttműködésen alapuló doktori programok (amelyeket az egyetemek és vállalatok 
közösen kínálnak fel) és közös európai doktorátusok formájában is. A doktori képzés 
azonban továbbra is sokféle, a doktorjelöltek státuszában pedig nagy különbségek 
mutatkoznak az európai felsőoktatási térségben. Az európai felsőoktatási térség külső 
dimenziója sikeresnek bizonyul. Az európai felsőoktatási térségen kívülről érkező 
hallgatók beáramlása az európai felsőoktatási térségbe jelentősen megnövekedett az 
elmúlt évtizedben, a reformokat pedig világszerte pozitívan fogadták. Külső stratégiát 
fogadtak el (2007), és két politikai fórumot is rendeztek a bolognai folyamatról 2009-ben 
és 2010-ben. Azonban továbbra is hiányosságok mutatkoznak az európai felsőoktatási 
térség globális népszerűsítése terén a harmadik országbeli hallgatók körében. 
 
 
Ajánlások 
1. Az EP-nek fel kell szólítania valamennyi érdekelt felet, hogy őrizzék meg a bolognai 

folyamat lendületét, és hozzanak létre egy valóban vonzó és versenyképes európai 
felsőoktatási térséget. A bolognai folyamat jelenlegi cselekvési irányvonalainak 
megerősítése és kiteljesítése legyen a következő évtized elsődleges prioritása. 
Tovább kell bővíteni az érdekelt felek (beleértve a hallgatókat is) tájékoztatásának 
és bevonásának folyamatát, és több finanszírozást kell biztosítani számára ahhoz, 
hogy növeljék a reformok elfogadottságát. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében 
is, hogy ismertebbé tegyék a szélesebb nyilvánosság körében a bolognai folyamat 
eredményeit és előnyeit, valamint az EU által a folyamathoz nyújtott támogatást 
(például az EP nyilvános meghallgatásai, az EP Tájékoztatási Irodái által biztosított 
tájékoztató brosúrák és események). 

 
2. A pontos célok hiánya bizonyos területeken (pl. szociális dimenzió, foglalkoztathatóság) 

akadályozza a reform előrehaladásának értékelését. Az EP-nek követelnie kell, hogy 
valamennyi területen mennyiségi célokat dolgozzanak ki, beleértve az egyértelműen 
meghatározott mutatókat is, és adatgyűjtési rendszereket működtessenek a célok 
elérésének mérésére. A célok elérését rendszeres időközönként (kétévente) nyomon 
kell követniük olyan független értékelőknek, akik nem vesznek részt a bolognai 
folyamat irányításában. 

 
3. Az aláíró országoknak be kell építeniük a kétciklusú rendszerbe a még hiányzó 

tantárgyi területeket, és biztosítaniuk kell, hogy az első bolognai ciklust befejező 
hallgatóknak ésszerű hozzáférésük legyen a következő ciklushoz. Tovább kell lépni a 
tantervi reform terén is, mégpedig azáltal, hogy a felsőoktatási intézményeknek a 
képzési eredményeken és az ECTS-en keresztül kell leírniuk tanterveiket, továbbá oly 
módon, hogy továbbfejlesztik a hallgatóközpontú megközelítést. Emellett az EU-nak elő 
kell mozdítania a valóban európai tantervek (például európai tanulmányok, európai 
jog) és közös tanulmányi programok kidolgozását a finanszírozási programjai, így 
például az Erasmus és az Erasmus Mundus bővítésével. A bolognai folyamat diplomásai 
munkaerő-piaci hozzáférésének (foglalkoztathatóságának) nyomon követése 
érdekében rendszeresen európai szintű felmérést kell készíteni a diplomások körében; 
a felsőfokú alapképzési fokozat megszerzését követően a továbbtanulási és munkahelyi 
pályákat is nyomon kell követni. Emellett az EP-nek ismételten ösztönöznie kell a 
munka világa és a felsőoktatás közötti párbeszédet és együttműködést, hogy közösen 
dolgozzanak ki tanterveket, beleértve a gyakornoki állásokat is. A harmadik ciklus és 
az Európai Kutatási Térség közötti kapcsolat erősítése érdekében az EP-nek ki kell 
állnia a közös doktori iskolák és programok mellett, mégpedig úgy, hogy növeli a 
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finanszírozást az EU következő generációs oktatási és kutatási programjaiban. Az EP-
nek továbbra is szorgalmaznia kell az európai ipari PhD-rendszer létrehozását, amely 
mellett már 2009-ben is kiállt. 

 
4. Folyamatos erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az európai felsőoktatási térséget 

valóban a mobilitás fémjelezze. Az EP-nek fokoznia kell a mobilitás támogatását 
azáltal, hogy növeli az uniós programok következő szakaszára rendelkezésre álló 
pénzügyi keretösszeget, és kiterjeszti a programok földrajzi hatályát az egész európai 
felsőoktatási térségre. Az aláíró országoknak mobilitásösztönző stratégiákat kell 
kidolgozniuk, és fel kell számolniuk a mobilitás előtt álló akadályokat (pl. vízumok, a 
támogatások, hitelek és nyugdíjak hordozhatósága). Az intézményeknek mobilitásbarát 
tanterveket kell kidolgozniuk (pl. mobilitási ablakok, közös programok), és javítaniuk 
kell az elismerést. 

 
5. Az intézmények számára támogatást kell nyújtani, hogy javítsák az elismerést 

és a kreditátvitelt az ECTS, a képzési eredmények, az oklevélmellékletek és a 
Lisszaboni Elismerési Egyezmény összehasonlítható és helyes végrehajtásával Európa-
szerte (pl. európai felhasználói útmutató az elismerésről és a Bizottság által 
finanszírozott európai képzési szemináriumok). Az aláíró országoknak biztosítaniuk kell 
a nemzeti képesítési keretrendszerek teljes körű és összehasonlítható bevezetését 
az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerével összhangban, amire 
sürgősen szükség van a mobilitás, az elismerés és az egész életen át tartó tanulás 
elősegítése érdekében. 

6. Annak érdekében, hogy továbblépjenek a minőségbiztosítási rendszerek terén, az 
EP-nek sürgetnie kell a tagállamokat és az intézményeket, hogy az európai 
szabványokkal és iránymutatásokkal összhangban teljes körűen vezessék be a 
minőségbiztosítási rendszereket. A minőségbiztosítási ügynökségeknek és 
hálózatoknak fokozniuk kell a minőségbiztosítási együttműködést és párbeszédet a 
világ más részeivel, és ki kell dolgozniuk a minőségbiztosítási elvek közös 
értelmezését. Az EP-nek újra fel kell kérnie a Bizottságot, hogy folytassa a 
minőségbiztosítás terén végzett tevékenységek támogatását, és nyújtson be jelentést 
a minőségbiztosítási rendszerek nemzeti és európai szinten végzett fejlesztése terén 
tett előrehaladásról. 

 
7. Annak érdekében, hogy erősítsék az európai felsőoktatási térség külső dimenzióját, 

és világszerte felsőfokú tanulmányi úti célként népszerűsítsék Európát, az EP 
ösztönözhetné a globális felsőoktatási népszerűsítő programokat, különösen a közös 
európai erőfeszítéseket, és felkérhetné a Bizottságot, hogy egy közös európai 
népszerűsítő kampány keretében támogassa az intézményi és nemzeti szinten végzett 
népszerűsítő tevékenységeket. 

 

 


