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Īss pārskats 
 
Boloņas process ir izraisījis būtiskas pārmaiņas augstākajā izglītībā visā 
Eiropā. Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) ieviešana 2010. gadā 
iezīmēja būtisku pavērsienu uz augstākās izglītības apgūšanas atklāto 
telpu ar lielāku atbilstību un salīdzināmību, kā arī uz Eiropas augstākās 
izglītības sistēmu lielāku starptautisko pievilcību un konkurētspēju. Ir 
panākts labs progress daudzās jomās, bet ir vēl daudz darāmā, lai 
nodrošinātu visu Boloņas mērķu sasniegšanu nākamajā desmitgadē. 
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KOPSAVILKUMS 
Šīs piezīmes mērķis ir informēt Eiropas Parlamentu (EP) par Boloņas procesa īstenošanas 
stadiju un perspektīvām. Pēc kopsavilkuma, kurš ietver mūsu ieteikumus, 1. daļā ietverts 
vispārējs pārskats par jautājumiem, to attīstību un tendencēm Boloņas procesā kopš 
1998. gada. Tā 2. daļā sniegts progresa ziņojums par Boloņas reformām un norādīti 
sasniegumi un turpmākie uzdevumi atsevišķās Boloņas jomās. Tā 3. daļā izklāstīti 
svarīgākie secinājumi. Piezīmes pamatā ir jaunākie Boloņas novērtējumi (2009. un 
2010. gadā) un autoru vērtīgā pieredze ar Boloņu saistītos jautājumos. 
 
Tikai vienas desmitgades laikā starpvaldību Boloņas process kopā ar citiem ES un valstu 
līmeņa modernizēšanas darba kārtības jautājumiem ir izraisījis „būtiskas un dramatiskas 
pārmaiņas augstākajā izglītībā” Eiropā un ir piesaistījis ievērojamu uzmanību citās 
pasaules daļās. Ar Boloņas reformām — kuras kopš to sākšanas savas atbildības jomā ir 
atbalstījuši Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome — bija jāsasniedz augstākās 
izglītības sistēmu „lielāka atbilstība un salīdzināmība” Eiropas iekšienē un jāstiprina Eiropas 
augstākās izglītības „pievilcība un konkurētspēja” pasaulē (1999. gada Boloņas 
deklarācija). Lai to panāktu, tika noteikti vairāki mērķi un darbības virzieni, kas jāsasniedz 
līdz 2010. gadam. Pa to laiku procesam ir pievienojušās 47 no 50 Eiropas Kultūras 
konvencijas dalībvalstīm. 2010. gadā tika ieviesta EHEA un konstatēts būtisks progress 
Boloņas mērķu sasniegšanā. Tomēr novērtējumi liecina, ka ir vajadzīgas turpmākas 
darbības dažādās jomās, lai reformas būtu pilnīgi pabeigtas, paskaidrojot, kāpēc ministri ir 
noteikuši 2020. gadu par Boloņas procesa jauno pabeigšanas termiņu. 
 
Boloņas reformu īstenošanas pēdējā desmitgadē tika panākts labs progress, jo īpaši 
attiecībā uz „arhitektūras elementiem”, bet to īstenošana parakstītājvalstīs notika dažādā 
ātrumā, un neviena valsts nav pilnīgi pabeigusi īstenošanu. Īpaši iestāžu līmenī mērķu 
sasniegšana vēl ir jāuzlabo, un iestādes un studenti vēl pilnīgi neatbalsta Boloņas 
reformas. Tam par iemeslu varētu būt pārāk „instrumentālā”, nevis „holistiska” 
īstenošanas pieeja un neatbilstoša augstākās izglītības iestāžu un studentu informēšana 
par Boloņas mērķiem. Tādēļ Budapeštas/Vīnes 2010. gada sanāksmē ministri apņēmās 
turpmāk vairāk iesaistīt šīs ieinteresētās puses. 
 
Bažījās (vai cer), ka reformu rezultātā tiks konstatēts, ka Eiropas augstākās izglītības 
„harmonizācija” ir nepamatota. Lielāka salīdzināmība un saplūšana konkrētās jomās 
(piemēram, grādu arhitektūra) notika vienlaikus ar jaunu novirzīšanos Eiropas augstākās 
izglītības ainas dažādības un atsevišķu augstākās izglītības iestāžu atšķirīgo profilu dēļ 
(piemēram, attiecībā uz pirmo divu ciklu ilgumu), kā arī dažādās interpretācijas un 
reformas elementu (piemēram, Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS), studiju 
rezultātu) praktiskās īstenošanās dēļ.  
 
Ievērojami atšķiras arī mērķu sasniegšana attiecībā uz atsevišķiem elementiem un 
turpmākie uzdevumi. Divu ciklu grādu sistēma šobrīd ir struktūras princips visās valstīs, 
bet dažās disciplīnās (piemēram, medicīnā) tā vēl nav ieviesta, un uzņemto studentu 
skaits pēc jaunās grādu sistēmas dažās valstīs joprojām ir zems. Studenti kritizē to, ka 
piekļuve otrajam ciklam bieži ir atkarīga no papildu prasībām. Mācību programmas 
reformas rezultāti ir vēl atšķirīgāki. ECTS, studiju rezultāti un diploma papildinājums 
joprojām ir nepietiekami savstarpēji saistīti, un to īstenošana bieži ir pavirša un 
nesaskanīga visā Eiropā. Pilnīga mācību programmas modularizācija ir realitāte tikai 
mazākumā EHEA valstu. Uz studentu centrēta mācīšana un mācīšanās progresē, bet 
nevienā valstī tā nav pabeigta, un tās īstenošana dažādās augstākās izglītības iestādēs 
ievērojami atšķiras. 
 
 
Teicams progress ir panākts kvalitātes nodrošināšanā (QA). Eiropas standarti un 
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pamatnostādnes (ESG), Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistrs (EQAR) un Eiropas 
kvalitātes nodrošināšanas tīkls (ENQA) ir būtiski uzlabojuši Eiropas līmeņa kvalitātes 
nodrošināšanu. QA sistēmas tagad pastāv gandrīz visās valstīs, kaut gan ne visur tās ir 
pielīdzinātas ESG. Līdz šim tikai dažas QA aģentūras ir reģistrējušās EQAR, un iestāžu un 
ieinteresēto pušu (tostarp studentu) iesaistīšana ir vēl jāpalielina. Dažas valstis ir 
izveidojušas nacionālo kvalifikācijas sistēmu (NQF), kas pilnīgi atbilst visas EHEA 
kvalifikācijas sistēmai. Ņemot vērā nacionālo kvalifikācijas sistēmu nozīmi pārredzamības, 
atzīšanas, mobilitātes un mūžizglītības nodrošināšanā, tās ir šobrīd jāīsteno, vēlams līdz 
2012. gadam, īpaši uzmanību pievēršot mācīšanās rezultātiem. 
 
Nepietiekama atzīšana joprojām pastāv. Tādus atzīšanas instrumentus kā ECTS un 
diploma pielikumu Eiropā izmanto arvien vairāk, kaut gan to ietekmi kavē dažādā izpratne 
un nekonsekventā īstenošana valstīs un iestādēs (un pat departamentos). Turklāt 
atzīšanas pamatojumā joprojām reti tiek ņemti vērā mācīšanās rezultāti. Lisabonas 
Atzīšanas konvenciju ir ratificējušas gandrīz visas EHEA valstis, bet tajās vēl nav pienācīga 
izpratne par jēdzienu „būtiskas atšķirības”. Sākotnējais mērķis uzlabot studentu (un 
personāla) mobilitāti tika apstiprināts ar 20 % mērķi, kas noteikts 2010. gadā. Panākumu 
mērīšana ir sarežģīta pieejamo datu (zemās) kvalitātes dēļ, bet šķiet, ka bažas par 
Boloņas negatīvo ietekmi uz mobilitāti bija nepamatotas, lai gan mobilitāte ir ļoti 
nevienmērīgi attīstījusies EHEA. Desmit gados ir gandrīz divkāršojusies dalība Erasmus 
programmā. Dažas valstis, šķiet, jau ir pietuvojušās 20 % mobilitātes mērķim vai 
pārsniegušas to. Ārkārtīgi pieauga studentu pieplūdums no EHEA neietilpstošām valstīm. 
Savukārt mobilitātes šķēršļi joprojām pastāv tādās jomās kā atzīšana, administratīvās 
procedūras (vīzas, darba atļaujas u. c.) un finansējums, kurš tiek uzskatīts par galveno 
iemeslu, kas studentus ar mazāk turīgu izcelsmi attur no mobilitātes. „Mobilitātes logi” vēl 
nav izplatīti.  
 
Precīzu indikatoru trūkuma un skopas pārraudzības dēļ ir maz ticamas informācijas par 
sasniegumiem attiecībā uz sociālo dimensiju, jo īpaši sociāli un citādāk nelabvēlīgā 
situācijā esošu iedzīvotāju grupu līdzdalību augstākajā izglītībā. Visas EHEA valstis ievēro 
vienlīdzīgas līdzdalības politiku, bet dažas, šķiet, ir izstrādājušas visaptverošas stratēģijas. 
Par spīti tam, ka ir panākts progress attiecībā uz zemāku sociāli ekonomisko slāņu 
pārstāvju līdzdalību, EHEA joprojām pastāv būtisks „sociālais filtrs”. Joprojām nav stingri 
pamatotu pierādījumu par absolventu nodarbināmību, jo īpaši bakalaura grāda 
akceptēšanu darba tirgū. Valstīs veiktie pētījumi liecina par pirmā cikla studentu labu 
absorbēšanu, jo īpaši no „profesionālajiem bakalauriem”, bet lielākā daļa universitāšu 
apšauba bakalauru kā grādu, kas ir derīgs darba tirgum, un tas mazina ticamību tam. 
Šobrīd notiek sadarbība ar darba devējiem mācību programmas veidošanā, lai gan 
acīmredzot laika gaitā tā nepalielinās.  
 
Ir panākts progress centienos saistīt EHEA ar Eiropas Pētniecības telpu, ieviešot 
vairāk strukturētas doktorantūras un aspirantūras, tostarp sadarbības programmas 
doktorantūrās (to piedāvā universitātes kopīgi ar uzņēmumiem) un vienoto Eiropas 
doktora grādu. Tomēr doktora izglītība joprojām ir atšķirīga un doktora kandidāta statuss 
visā EHEA būtiski atšķiras. Savukārt panākumus ir guvusi EHEA ārējā dimensija. 
Studentu pieplūdums uz EHEA no EHEA neietilpstošām valstīm ievērojami pastiprinājās 
pagājušajā desmitgadē, un reformas visā pasaulē ir uzņemtas pozitīvi. Tika pieņemta ārējā 
stratēģija (2007. gadā), un tika organizēti divi Boloņas politikas forumi 2009. un 
2010. gadā. Tomēr joprojām ir trūkumi attiecībā uz trešo valstu studentu globālu 
informēšanu par EHEA. 
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Ieteikumi 
1. EP vajadzētu aicināt visas ieinteresētās puses saglabāt esošā Boloņas procesa virzību 

un radīt patiesi pievilcīgu un konkurētspējīgu EHEA. Pastāvošo Boloņas darbības 
virzienu konsolidācijai un pabeigšanai jābūt nākamās desmitgades pirmajai 
prioritātei. Ir vairāk jāpaplašina un labāk jāfinansē iesaistīto pušu informēšanas un 
iesaistīšanas process, lai reformas tiktu labāk akceptētas. Jāveic arī darbības, lai 
Boloņas reformu sasniegumus un priekšrocības un šim procesam sniegto ES atbalstu 
padarītu zināmāku plašākai sabiedrībai (piemēram, EP atklātajās sēdēs, informatīvās 
brošūrās un pasākumos, ko organizē EP informācijas biroji). 

 
2. Reformu progresa novērtējumu dažās jomās (piemēram, sociālā dimensija, 

nodarbināmība) kavē precīzu mērķu trūkums. EP būtu jāpieprasa, lai visās jomās tiktu 
izstrādāti kvantitatīvie mērķi, tostarp skaidri noteikti rādītāji, un lai tiktu izveidotas 
datu vākšanas sistēmas, lai izmērītu mērķu sasniegšanas pakāpi. Mērķu sasniegšanu 
vajadzētu pārraudzīt pēc regulāriem starplaikiem (katru otro gadu) neatkarīgiem 
vērtētājiem, kas nav iesaistīti Boloņas procesa vadīšanā. 

 
3. Parakstītājvalstīm divu ciklu grādu sistēmā jāievieš vēl iztrūkstošās mācību 

priekšmetu jomas un jānodrošina, lai studentiem, kas pabeiguši vienu Boloņas ciklu, 
būtu pamatota piekļuve nākamajam. Mācību programmām ir jāattīstās, lai 
augstākās izglītības iestādēm, raksturojot mācību programmas, būtu jāpamatojas uz 
mācību rezultātiem un ECTS, kā arī jāpilnveido uz studentu centrēta pieeja. Turklāt ES 
būtu jāveicina patiesi eiropeiskas mācību programmas izstrāde (piemēram, Eiropas 
studijas, Eiropas tiesības) un apvienoto mācību programmu izstrāde, paplašinot to 
finansēšanas shēmas, piemēram, Erasmus un Erasmus Mundus. Lai pārraudzītu 
Boloņas grāda absolventu piekļuvi darba tirgum (nodarbināmību), ir regulāri jāveic 
pētījumi par absolventiem visā Eiropā; būtu jāveic arī turpmāka izpēte par studiju un 
nodarbinātības iespējām pēc bakalaura grāda iegūšanas. Turklāt EP būtu vēlreiz 
jāveicina dialogs un sadarbība starp darba devējiem un augstākās izglītības iestādēm, 
lai tie kopīgi izstrādātu mācību programmu, tostarp attiecībā uz stažēšanos. Lai 
stiprinātu trešo ciklu un saikni uz ERA, EP ir jāatbalsta apvienotās doktorantūras skolas 
un programmas, palielinot finansējumu ES izglītības un pētniecības programmām 
nākamajā paaudzē. EP jāturpina virzīt Eiropas rūpniecības doktorantūras shēmas 
izveides process, ko tas jau atbalstīja 2009. gadā. 

 
4. Ir nepārtraukti jāveic darbības, lai mobilitāti padarītu par patiesu EHEA „pazīmi”. EP ir 

jāpalielina tā atbalsts mobilitātei, palielinot finansējuma daļu ES programmu nākamajā 
fāzē un paplašinot programmu ģeogrāfisko darbības jomu visas EHEA mērogā. 
Parakstītājvalstīm ir jāizstrādā mobilitātes veicināšanas stratēģijas un jānovērš šķēršļi 
mobilitātei (piemēram, vīzu saņemšana, dotācijas, aizdevumi un pensiju pārnesamība). 
Iestādēm jāizstrādā mobilitātei draudzīga mācību programma (piemēram, mobilitātes 
logi, apvienotās programmas) un jāuzlabo atzīšana. 

 
5. Iestādēm jāsniedz atbalsts, lai uzlabotu atzīšanu un kredītpunktu pārnesi, īstenojot 

ECTS, mācīšanās rezultātus, DS un LRC salīdzināmā un pareizā veidā visā Eiropā 
(piemēram, izmantojot Eiropas lietotāja rokasgrāmatu par atzīšanu un Eiropas mācību 
seminārus, ko finansē Komisija). Parakstītājvalstīm jānodrošina nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu pilnīga un salīdzināma ieviešana atbilstīgi QF EHEA, kas ir 
steidzami vajadzīga, lai veicinātu mobilitāti, atzīšanu un mūžizglītību. 
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6. Lai veicinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu progresu, EP jāmudina dalībvalstis 
un iestādes pilnīgi īstenot QA sistēmas atbilstīgi ESG. QA aģentūrām un tīkliem ir 
jāpastiprina sadarbība un dialogs par QA ar citām pasaules daļām un jāizstrādā QA 
savstarpējās saprašanas principi. EP ir jāatjauno tā uzaicinājums Komisijai turpināt 
atbalstu darbībām QA jomā un iesniegt progresa ziņojumus par QA sistēmu izstrādi 
valstu un Eiropas līmenī. 

 
7. Lai stiprinātu EHEA ārējo dimensiju un veicinātu Eiropu kā studiju galapunktu visā 

pasaulē, EP varētu atbalstīt augstākās izglītības veicināšanas darbības pasaules 
mērogā, jo īpaši Eiropas kopīgos pasākumus, un aicināt Komisiju atbalstīt veicināšanas 
darbības iestādēs un valstu līmenī, izstrādājot kopīgu Eiropas veicināšanas kampaņu. 

 

 


