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Anotacija 
 
Bolonijos procesas lėmė esminius aukštojo mokslo pokyčius visoje 
Europoje. 2010 m. pradėjus kurti Europos aukštojo mokslo erdvę (EAME) 
prasidėjo svarbus etapas siekiant atviros aukštojo mokslo erdvės, kuriai 
būtų būdingas didelis suderinamumas ir palyginamumas, taip pat didesnis 
tarptautinis Europos aukštojo mokslo sistemų patrauklumas ir 
konkurencingumas. Didelė pažanga padaryta daugelyje sričių, tačiau norint 
užtikrinti, kad kitą dešimtmetį būtų pasiekti visi Bolonijos tikslai, reikia dar 
daug nuveikti. 
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SANTRAUKA 
Šiuo informaciniu pranešimu siekiama informuoti Europos Parlamentą (EP) apie Bolonijos 
proceso įgyvendinimo būklę ir perspektyvas. Po santraukos, į kurią įtrauktos mūsų 
rekomendacijos, 1 dalyje pateikiama bendra Bolonijos proceso temų, įvykių ir tendencijų 
apžvalga nuo 1998 m. 2 dalyje pateikiama Bolonijos reformų pažangos ataskaita, 
nurodomi laimėjimai ir būsimi iššūkiai konkrečiose Bolonijos proceso srityse. 3 dalyje 
trumpai išdėstomos svarbiausios išvados. Informacinis pranešimas grindžiamas naujausiais 
Bolonijos vertinimais (2009 ir 2010 m.) ir gausia autorių patirtimi su Bolonija susijusiais 
klausimais. 
 
Vos per dešimtmetį tarpvyriausybinis Bolonijos procesas kartu su kitomis modernizavimo 
darbotvarkėmis ES ir valstybių narių lygmeniu „iš esmės, radikaliai pakeitė aukštajį 
mokslą“ Europoje ir pritraukė daug dėmesio kituose pasaulio regionuose. Bolonijos 
reformomis, kurias pagal savo kompetenciją nuo pat pradžios rėmė Europos Komisija, 
Europos Parlamentas ir Taryba, buvo siekiama aukštojo mokslo sistemų „didesnio 
suderinamumo ir palyginamumo“ Europos viduje ir siekiama stiprinti pasaulinį Europos 
aukštojo mokslo „patrauklumą ir konkurencingumą“ (1999 m. Bolonijos deklaracija). 
Norint tai įgyvendinti, numatyta iki 2010 m. pasiekti tam tikrus tikslus ir užsibrėžtos tam 
tikros veiksmų kryptys. Per tą laiką prie proceso prisijungė 47 iš 50 Europos kultūros 
konvencijos šalių narių. 2010 m. buvo pradėta įgyvendinti EAME ir įžvelgta nemaža 
pažanga siekiant Bolonijos tikslų. Vis dėlto iš vertinimų matyti, kad norint užbaigti 
reformas įvairiose srityse reikia tolesnių pastangų, ir tampa aišku, kodėl ministrai 2020 m. 
nurodė kaip naują Bolonijos proceso pabaigos datą. 
 
Praėjusį dešimtmetį įgyvendinant Bolonijos reformas pasiekta didelė pažanga, ypač 
„struktūrinių elementų“ srityje, tačiau įgyvendinimas šalyse narėse vyko skirtingu tempu ir 
jo iki galo nebaigė nė viena šalis. Daugiausia dar reikia tobulinti tikslų įgyvendinimą 
instituciniu lygmeniu, institucijos ir studentai dar ne iki galo pripažįsta Bolonijos reformas. 
Taip gali būti dėl požiūrio, pernelyg orientuoto į priemones, o ne į visumą, ir dėl 
nepakankamo švietimo įstaigų ir studentų informavimo apie Bolonijos tikslus. Todėl 
2010 m. Budapešte ir Vienoje ministrai nusprendė ateityje labiau įtraukti šiuos 
suinteresuotuosius subjektus. 
 
Nuogąstavimai (arba viltys), kad reformų rezultatas bus Europos aukštojo mokslo 
„suderinimas“, pasirodė esantys nepagrįsti. Geresnis palyginamumas ir suvienodėjimas 
tam tikrose srityse (pvz., mokslinių laipsnių struktūros) kartu lemia ir naujų skirtumų 
atsiradimą dėl Europos aukštojo mokslo ypatumų įvairovės, skirtingų konkrečių aukštojo 
mokslo įstaigų profilių (pvz., dėl pirmųjų dviejų ciklų trukmės), skirtingo reformos aspektų 
aiškinimo ir praktinio įgyvendinimo (pvz., Europos kreditų perkėlimo sistema (EKPS), 
mokymosi rezultatai).  
 
Tikslų įgyvendinimas ir būsimi iššūkiai taip pat labai skiriasi, nelygu, koks elementas. 
Visose šalyse struktūrinis principas dabar yra dviejų ciklų laipsnių sistema, tačiau tam 
tikri dalykai (pvz., medicina) dar nėra integruoti ir kai kuriose šalyse siekti naujų laipsnių 
užsirašo vis dar mažai studentų. Studentai kritikuoja, kad antrojo ciklo prieinamumas 
dažnai priklauso nuo papildomų reikalavimų. Mokymo programų reformos rezultatai 
įvairesni. EKPS, mokymosi rezultatai ir diplomo priedas vis dar nepakankamai vienas su 
kitu susiję, šių reformų įgyvendinimas visoje Europoje dažnai paviršutiniškas ir 
nenuoseklus. Išsamus mokymo programų modulių valdymas įgyvendintas tik mažumoje 
EAME šalių. Į studentus orientuoto mokymo ir mokymosi srityje daroma pažanga, bet šis 
dalykas nė vienoje šalyje nėra užbaigtas, o jo įgyvendinimas įvairiose aukštojo mokslo 
įstaigose labai skiriasi. 
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Puiki pažanga padaryta kokybės užtikrinimo (angl. QA) klausimu. Europos standartai ir 
gairės (angl. ESG), Europos kokybės užtikrinimo registras (angl. EQAR) ir Europos kokybės 
užtikrinimo tinklas (angl. ENQA) gerokai pagerino Europos lygmens kokybės užtikrinimą. 
QA sistemos dabar yra beveik visose šalyse, nors ne visur jos suderintos su ESG. Į EQUA 
kol kas užsiregistravo tik keletas QA agentūrų, o institucijų ir suinteresuotųjų subjektų 
(įskaitant studentus) dalyvavimas turi plėstis. Mažai šalių parengė nacionalinę 
kvalifikacijų sąrangą (NKS), visapusiškai suderinamą su EAME lygmens kvalifikacijų 
sąranga. Atsižvelgiant į NKS reikšmę skaidrumui, pripažinimui, judumui ir mokymuisi visą 
gyvenimą, NKS dabar turi būti įgyvendintos, pageidautina iki 2012 m., ypatingą dėmesį 
skiriant mokymosi rezultatų panaudojimui. 
 
Vis dar vyrauja nepakankamas pripažinimas. Pripažinimo priemonės, pvz., EKPS ir 
diplomo priedas, Europoje naudojamos vis plačiau, tačiau jų poveikį stabdo skirtingas 
supratimas ir nenuoseklus įgyvendinimas įvairiose šalyse ir institucijose (netgi katedrose). 
Be to, pripažinimas vis dar retai grindžiamas mokymosi rezultatais. Lisabonos pripažinimo 
konvenciją ratifikavo beveik visos EAME šalys, bet vis dar tinkamai nesuprantama jos 
„esminių skirtumų“ koncepcija. Pradinis tikslas – padidinti studentų (ir darbuotojų) 
judumą – buvo patvirtintas 2010 m. nustačius 20 proc. tikslinį rodiklį. Įgyvendinimo 
sėkmingumo vertinimą apsunkina (bloga) turimų duomenų kokybė, tačiau atrodo, kad 
nuogąstavimai dėl neigiamo Bolonijos proceso poveikio judumui buvo nepagrįsti, nors 
judumas EAME labai nevienodas. Dalyvavimas programoje Erasmus per dešimt metų 
beveik padvigubėjo. Atrodo, kad kai kurios šalys jau tuoj pasieks arba jau pasiekė 20 proc. 
tikslinį judumo rodiklį. Nepaprastai išaugo laipsnį įgyti siekiančių studentų iš EAME 
nepriklausančių šalių srautas. Vis dėlto kliūčių judumui vis dar esama, pvz., pripažinimo, 
administracinių procedūrų (vizų, leidimų dirbti ir kt.) ir finansavimo srityse – finansavimas 
laikomas didele kliūtimi studentų iš mažiau pasiturinčių šeimų judumui. Dar nepaplitę 
„judumo langai“.  
 
Trūkstant tikslių rodiklių ir dėl ribotos priežiūros, mažai patikimos informacijos apie 
laimėjimus socialinėje plotmėje, ypač apie palankių socialinių ir kitokių sąlygų neturinčių 
gyventojų grupių dalyvavimą. Visos EAME šalys įgyvendina dalyvavimo lygybės politiką, 
bet, atrodo, kad tik nedaugelis iš jų parengė išsamius strateginius planus. Nepaisant 
žemesnių socialinių-ekonominių sluoksnių dalyvavimo pažangos, EAME vis dar būdingas 
nemažas „socialinis filtras“. Baigusiųjų mokslą įsidarbinimo galimybių ir ypač 
bakalauro laipsnio priimtinumo darbo rinkoje įrodymų bazė vis dar nėra tvirta. Iš konkrečių 
šalių tyrimų matyti, kad pirmojo ciklo studentai, ypač turintys „profesinį bakalaurą“, 
įsidarbina gerai, tačiau dauguma universitetų abejoja, ar bakalauro laipsnis suteikia 
tinkamumą darbo rinkai, ir dėl to mažėja bakalauro laipsnio reputacija. Su darbdaviais 
bendradarbiaujama dėl mokymo programų, tačiau laikui bėgant šis bendradarbiavimas 
neaktyvėja.  
 
Nustatant struktūrizuotesnes doktorantūros ir trečiojo ciklo programas vis dažniau 
bandoma EAME susieti su Europos mokslinių tyrimų erdve – be kitų dalykų, tai 
daroma kuriant bendras doktorantūros programas (bendrai siūlomas universitetų ir 
įmonių) ir bendrus Europos daktaro laipsnius. Vis dėlto doktorantūros studijos tebėra 
įvairios ir doktorantų statusas EAME labai skiriasi. Atrodo, kad išorinė EAME dimensija 
bus sėkminga. EAME nepriklausančių šalių studentų srautas į EAME per praėjusį 
dešimtmetį labai padidėjo, reformos visame pasaulyje vertinamos gerai. Patvirtinta išorinė 
strategija (2007 m.), 2009 ir 2010 m. surengti du Bolonijos politikos forumai. Nepaisant 
to, tebėra trūkumų pasaulio mastu populiarinant EAME trečiųjų šalių studentams. 
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Rekomendacijos 

1. EP turėtų raginti visus suinteresuotuosius subjektus išlaikyti Bolonijos proceso 
postūmį ir sukurti tikrai patrauklią ir konkurencingą EAME. Įtvirtinti ir užbaigti 
dabartines Bolonijos veiksmų kryptis turi būti svarbiausias kito dešimtmečio prioritetas. 
Siekiant, kad reformos sulauktų geresnio pripažinimo, reikia toliau plėsti ir geriau 
finansuoti visų suinteresuotųjų subjektų (įskaitant studentus) informavimo ir 
įtraukties procesus. Be to, turėtų būti imamasi priemonių, kad apie Bolonijos reformų 
laimėjimus ir pranašumus bei apie procesui teikiamą ES paramą geriau žinotų plačioji 
visuomenė (pvz., EP viešieji klausymai, informaciniai lankstinukai ir EP informacijos 
biurų organizuojami renginiai). 

 
2. Kai kuriose srityse (pvz., socialinės dimensijos, įsidarbinimo galimybių) reformų 

pažangos įvertinimą apsunkina tiksliai apibrėžtų tikslinių rodiklių nebuvimas. EP turėtų 
reikalauti, kad visose srityse būtų parengti kiekybiniai tikslai, apimantys aiškiai 
apibrėžtus rodiklius, o tikslų įgyvendinimui vertinti būtų įdiegtos duomenų rinkimo 
sistemos. Tikslų įgyvendinimas turėtų būti stebimas reguliariai (kas dvejus metus), tai 
turi daryti nepriklausomi vertintojai, nedalyvaujantys valdant Bolonijos procesą. 

 
3. Šalys narės turėtų integruoti trūkstamas dalykines sritis į dviejų ciklų laipsnių 

sistemą ir užtikrinti, kad vieną Bolonijos ciklą baigę studentai turėtų neblogas 
galimybes patekti į kitą. Mokymo programų reformos įgyvendinimo pažangos turi 
būti siekiama priverčiant aukštojo mokslo institucijas aprašyti savo mokymo programas 
pagal mokymosi rezultatus ir pagal EKPS, taip pat toliau plėtojant į studentus 
orientuotą požiūrį. Be to, plėsdama savo finansavimo sistemas, pvz., Erasmus ir 
Erasmus Mundus, ES turėtų skatinti plėtoti tikrai europines mokymo programas (pvz., 
Europos studijas, Europos teisę) ir bendras studijų programas. Siekiant stebėti 
Bolonijos laipsnius turinčių absolventų galimybes patekti į darbo rinką (įsidarbinimo 
galimybes), turėtų būti nuolat atliekama Europos masto absolventų apklausa; taip pat 
reikėtų papildomai atkreipti dėmesį į tai, ką toliau studijuoja ir kaip įsidarbina turintieji 
bakalauro laipsnį. Be to, EP turėtų dar kartą paskatinti darbo pasaulio ir aukštojo 
mokslo atstovų dialogą ir bendradarbiavimą, kad būtų kartu rengiamos mokymo ir 
stažuočių programos . Siekdamas stiprinti trečiąjį ciklą ir sąsają su Europos mokslinių 
tyrimų erdve, EP turėtų populiarinti bendras doktorantūros mokyklas ir programas – 
turėtų būti gausiau finansuojamos kitos kartos ES švietimo ir mokslinių tyrimų 
programos. EP turėtų toliau primygtinai raginti, kad būtų sukurta Europos pramonės 
doktorantūros sistema, kurią jis populiarino jau 2009 m. 

 
4. Reikia toliau stengtis, kad judumas taptų tikruoju EAME „kokybės ženklu“. EP turėtų 

gausiau remti judumą padidindamas kito ES programų etapo finansinį paketą ir 
išplėsdamas geografinę programų aprėptį iki visos EAME. Šalys narės turi parengti 
strateginius judumo skatinimo planus ir pašalinti judumo kliūtis  (pvz., vizas, dotacijų, 
paskolų ir pensijos perkeliamumo kliūtis). Institucijos turi parengti judumui palankias 
mokymo programas (pvz., „judumo langus“, bendras programas) ir gerinti pripažinimą. 

 
5. Institucijoms turėtų būti padedama gerinti pripažinimą ir kreditų perkėlimą 

palyginamai ir tinkamai įgyvendinant EKPS, mokymosi rezultatų, DS ir LRC koncepcijas 
visoje Europoje (pvz., parengiant Komisijos finansuojamus Europos pripažinimo 
naudotojų vadovą ir Europos mokymo seminarus). Šalys narės turi užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai ir palyginamai pradėtos taikyti EAME kvalifikacijų sąrangą atitinkančios 
nacionalinės kvalifikacijų sąrangos, kurių skubiai reikia norint pagerinti sąlygas 
judumui, pripažinimui ir mokymuisi visą gyvenimą. 

6. Siekiant toliau daryti pažangą įgyvendinant kokybės užtikrinimo sistemas, EP turėtų 
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paraginti valstybes nares ir institucijas visapusiškai įgyvendinti QA sistemas, 
atitinkančias ESG. QA agentūros ir tinklai turi aktyviau bendradarbiauti, palaikyti 
dialogą QA klausimais su kitais pasaulio regionais ir parengti bendrą susitarimą dėl QA 
principų. EP turėtų atnaujinti savo raginimą Komisijai toliau remti QA veiklą ir teikti QA 
sistemų rengimo nacionaliniu ir Europos lygmenimis pažangos ataskaitas. 

 
7. Siekdamas stiprinti išorinę EAME dimensiją ir populiarinti Europą kaip pasaulinę 

studijų vietą, EP turėtų skatinti pasaulio mastu reklamuoti aukštąjį mokslą, ypač 
bendromis Europos pastangomis, ir raginti Komisiją remti institucinį ir nacionalinį 
skatinimą – surengti bendrą reklaminę Europos kampaniją. 

 

 


