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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Din in-nota timmira biex tinforma lill-Parlament Ewropew (PE) dwar l-istat ta’ 
implimentazzjoni u l-prospetti futuri tal-Proċess ta’ Bolonja. Wara s-sommarju eżekuttiv, li 
jinkludi r-rakkomandazzjonijiet tagħna, l-ewwel parti tagħti stampa ġenerali tas-suġġetti 
ta’ diskussjoni, l-iżviluppi u x-xejriet fi ħdan il-Proċess ta’ Bolonja sa mill-1998. It-tieni 
parti tipprovdi rapport ta’ progress dwar ir-riformi ta’ Bolonja u tidentifika l-kisbiet u l-isfidi 
futuri ta’ oqsma individwali tal-Proċess ta’ Bolonja. It-tielet parti tippreżenta fil-qosor l-
aktar konklużjonijiet importanti. In-nota hija msejsa fuq l-aktar evalwazzjonijiet reċenti 
(tal-2009 u l-2010) tal-Proċess ta’ Bolonja u l-esperjenza wiesgħa tal-awturi fi kwistjonijiet 
relatati miegħu. 
 
Fi żmien deċennju biss, il-proċess intergovernattiv ta’ Bolonja, flimkien ma’ aġendi oħrajn 
fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali mmirati lejn il-modernizzazzjoni, wassal għal “tibdil 
fundamentali u drammatiku fl-edukazzjoni għolja” fl-Ewropa u b’mod sinifikanti ġibed l-
attenzjoni ta’ partijiet oħra tad-dinja. Ir-riformi ta’ Bolonja – li, minn mindu nbdew, ġew 
appoġġjati mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-qafas tar-
responsabilitajiet tagħhom – riedu jilħqu “kompatibilità u komparabilità ikbar” tas-sistemi 
tal-edukazzjoni għolja fi ħdan l-Ewropa u jsaħħu l-“attraenza internazzjonali u l-
kompetittività” tal-edukazzjoni għolja Ewropea (Dikjarazzjoni ta’ Bolonja tal-1999). Biex 
dawn jintlaħqu, ġew stabbiliti għadd ta’ miri u linji ta’ azzjoni maħsuba biex jirnexxu sal-
2010. Sadattant, 47 mill-50 pajjiż firmatarju tal-Konvenzjoni Kulturali Ewropea ngħaqdu 
mal-Proċess. Fl-2010 tnediet iż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja (EHEA) u ġie 
rreġistrat progress sostanzjali lejn il-miri ta’ Bolonja. Iżda l-evalwazzjonijiet juru li 
jinħtieġu aktar sforzi f’diversi oqsma għall-ikkompletar sħiħ tar-riformi, u din hija r-raġuni 
għaliex il-Ministri stabbilixxew l-2020 bħala d-data ta’ skadenza ġdida għall-ikkompletar 
tal-Proċess ta’ Bolonja. 
 
Sar progress ġmielu fl-implimentazzjoni tar-riformi ta’ Bolonja matul dawn l-aħħar għaxar 
snin, b’mod partikolari fejn jidħlu l-“elementi arkitettoniċi”, iżda l-implimentazzjoni fil-
pajjiżi firmatarji mxiet ’il quddiem b’pass differenti u l-ebda pajjiż ma lesta l-
implimentazzjoni għalkollox. B’mod partikolari fejn jidħol l-ilħuq ta’ miri f’livell 
istituzzjonali, għad hemm lok għal titjib, u r-riformi ta’ Bolonja għadhom ma ntlaqgħux 
bis-sħiħ mill-istituzzjonijiet u l-istudenti. Jista’ jkun li dan hu dovut għall-approċċ aktar 
“mekkaniku” wisq milli “olistiku” u għat-twassil inadegwat tal-għanijiet ta’ Bolonja lill-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u lill-istudenti. Għalhekk fl-2010, f’Budapest u 
Vienna, il-Ministri impenjaw ruħhom għal involviment aħjar ta’ dawn il-partijiet interessati 
fil-futur. 
 
Il-biża’ (inkella t-tama) li r-riformi kienu se jwasslu għal “armonizzazzjoni” tal-edukazzjoni 
għolja Ewropea wrew ruħhom bla bażi. Il-komparabilità u l-konverġenza ikbar li ntlaħqu 
f’ċerti oqsma (pereżempju fl-arkitettura tal-gradi) kważi tpattew b’diverġenzi ġodda dovuti 
għad-diversità li hawn fix-xena tal-edukazzjoni għolja Ewropea u l-profili varji tal-
istituzzjonijiet individwali tal-edukazzjoni għolja (pereżempju fejn jidħol it-tul tal-ewwel 
żewġ ċikli) u d-differenzi fl-interpretazzjoni u fl-implimentazzjoni prattika tal-elementi tar-
riforma (pereżempju l-ECTS u r-riżultati tat-tagħlim).  
 
Anki l-ilħuq tal-miri u l-isfidi futuri jvarjaw ħafna bejn id-diversi elementi individwali. Illum 
il-ġurnata, is-sistema ta’ gradi universitarji magħmula minn żewġ ċikli tikkostitwixxi l-
prinċipju strutturali fil-pajjiżi kollha, iżda xi suġġetti (pereżempju l-mediċina) għadhom ma 
ġewx integrati, u l-għadd ta’ reġistrazzjonijiet għall-gradi l-ġodda għadu baxx f’xi pajjiżi. 
L-istudenti jikkritikaw li ta’ spiss l-aċċess għat-tieni ċiklu jiddependi minn rekwiżiti 
addizzjonali. Ir-riżultati tar-riforma tal-kurrikuli jidhru kemxejn imħallta. S’issa għadha 
insuffiċjenti r-rabta bejn l-ECTS, ir-riżultati tat-tagħlim u s-Suppliment tad-Diploma, u l-
implimentazzjoni tagħhom ta’ spiss hija superfiċjali u inkonsistenti madwar l-Ewropa. Il-
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modularizzazzjoni sħiħa tal-kurrikuli saret realtà f’minoranza biss tal-pajjiżi tal-EHEA. Qed 
isir progress fejn jidħol it-tagħlim orjentat lejn l-istudenti, iżda ma ġie kkompletat fl-ebda 
wieħed mill-pajjiżi, u hemm varjetà kbira fil-grad ta’ implimentazzjoni bejn id-diversi 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. 
 
Qasam li fih sar progress eċċellenti huwa l-assigurazzjoni tal-kwalità (QA). L-
Istandards u l-Linji Gwida Ewropej (ESG), ir-Reġistru Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-
Kwalità (EQAR) u n-Netwerk Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità (ENQA) tejbu 
sostanzjalment l-assigurazzjoni tal-kwalità f’livell Ewropew. Illum jeżistu sistemi ta’ 
assigurazzjoni tal-kwalità kważi fil-pajjiżi kollha għalkemm mhux kullimkien ikunu allinjati 
mal-ESG. S’issa, ftit aġenziji tal-assigurazzjoni tal-kwalità biss irreġistraw mal-EQAR, u 
għad jeħtieġ li jiżdied l-involviment tal-istituzzjonijiet u l-partijiet interessati (inklużi l-
istudenti). Ftit pajjiżi biss żviluppaw qafas nazzjonali ta’ kwalifiki (NQF) għalkollox 
kompatibbli mal-qafas ta’ kwalifiki li hawn għall-EHEA kollha. Minħabba l-importanza 
tagħhom għat-trasparenza, ir-rikonoxximent, il-mobilità, u t-tagħlim tul il-ħajja, jeħtieġ 
issa li jiġu implimentati l-oqfsa nazzjonali ta’ kwalifiki, preferibilment sal-2012, b’enfasi 
partikolari fuq l-użu tar-riżultati tat-tagħlim. 
 
Ir-rikonoxximent insuffiċjenti jippersisti. Strumenti ta’ rikonoxximent bħall-ECTS u s-
Suppliment tad-Diploma qed jintużaw aktar u aktar fl-Ewropa, għalkemm l-impatt 
tagħhom qed jiddgħajjef minn interpretazzjonijiet differenti u l-inkonsistenza fl-
implimentazzjoni bejn il-pajjiżi u l-istituzzjonijiet (u saħansitra d-dipartimenti). Huwa rari 
wkoll li r-rikonoxximent ikun ibbażat fuq ir-riżultati tat-tagħlim. Il-Konvenzjoni ta’ 
Rikonoxximent ta’ Lisbona ġiet irratifikata kważi mill-pajjiżi kollha tal-EHEA, iżda għadu 
mhux qed jinftiehem sew il-kunċett tagħha tad-“differenti sostanzjali”. L-għan oriġinali li 
tittejjeb il-mobilità tal-istudenti (u tal-persunal akkademiku) ġie kkonfermat mill-mira ta’ 
20% stabbilita fl-2010. Il-kejl tas-suċċess qed jixxekkel mill-kwalità (baxxa) tad-dejta 
disponibbli, iżda jidher li l-biża’ dwar impatt negattiv tal-Proċess ta’ Bolonja fuq il-mobilità 
kien bla bażi, għalkemm hawn żbilanċ kbir fl-iżvilupp tal-mobilità madwar l-EHEA. Il-
parteċipazzjoni fil-programm “Erasmus” kważi rdoppjat fi żmien għaxar snin. Jidher li xi 
pajjiżi diġà qed joqorbu lejn il-mira ta’ 20 % stabbilita għall-mobilità jew saħansitra 
qabżuha. L-influss ta’ studenti interessati li jiksbu grad ġejjin minn pajjiżi mhux membri 
tal-EHEA tkattar bil-kbir. Iżda l-ostakli li jxekklu l-mobilità qed jippersistu f’oqsma bħar-
rikonoxximent, il-proċeduri amministrattivi (viżi, permessi tax-xogħol eċċ.) kif ukoll il-
finanzjament, li jitqies bħala deterrent importanti għall-mobilità tal-istudenti li ġejjin minn 
sfond inqas sinjur. U għadu mhux fenomenu komuni li jkun hemm perjodi ta’ żmien 
iddedikati għall-mobilità.  
 
Minħabba n-nuqqas ta’ indikaturi preċiżi u l-monitoraġġ insuffiċjenti, ma tantx hawn 
informazzjoni soda dwar il-kisbiet fir-rigward tad-dimensjoni soċjali u, b’mod partikolari, 
is-sehem tal-gruppi tal-popolazzjoni żvantaġġati soċjalment jew b’mod ieħor. Il-pajjiżi 
kollha tal-EHEA qed isegwu politika ta’ sehem indaqs, iżda jidher li ftit biss minnhom 
żviluppaw strateġiji komprensivi. Minkejja l-progress irreġistrat fir-rigward tal-
parteċipazzjoni minn sfond soċjoekonomiku baxx, għad hawn “filtru soċjali” konsiderevoli 
fl-EHEA. Il-bażi ta’ evidenza dwar l-impjegabilità tal-gradwati u speċjalment dwar l-
aċċettanza tal-baċellerat bħala grad fis-suq tax-xogħol għadha mhix waħda soda. Studji 
fuq bażi ta’ pajjiżi individwali juru li hawn assorbiment tajjeb tal-istudenti li temmew l-
ewwel ċiklu tal-istudju, b’mod partikolari l-“baċellerat professjonali”, iżda l-parti l-kbira tal-
universitajiet jiddubitaw il-baċellerat bħala grad li jikkwalifika għas-suq tax-xogħol, u dan 
qed jgħawwar il-kredibilità tiegħu. Qed issir koperazzjoni ma’ impjegaturi fejn jidħlu l-
kurrikuli, għalkemm jidher li din mhix qed tiżdied maż-żmien.  
 
Avvanzaw l-isforzi favur irbit tal-EHEA maż-Żona Ewropea tar-Riċerka permezz tal-
introduzzjoni ta’ programmi dottorali u dipartimenti għall-ispeċjalizzazzjoni tal-gradwati 
aktar strutturati, anki fil-forma ta’ programmi dottorali kollaborattivi (offruti minn 
universitajiet u impriżi flimkien) u dottorati Ewropej konġunti. Iżda d-differenzi bejn it-tipi 
ta’ edukazzjoni dottorali jibqgħu hemm, u l-istejtus tal-kandidati għad-dottorat ivarja 
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ħafna madwar l-EHEA. Id-dimensjoni esterna tal-EHEA turi ruħha ta’ suċċess. L-influss 
lejha ta’ studenti minn pajjiżi mhux membri tkattar bil-qawwa matul dawn l-aħħar għaxar 
snin, u r-riformi ntlaqgħu b’mod pożittiv madwar id-dinja. Ġiet adottata strateġija esterna 
(2007), u nżammu żewġ Fora dwar il-Politika ta’ Bolonja fl-2009 u l-2010. Madankollu, 
għad hawn nuqqasijiet fejn tidħol il-promozzjoni globali tal-EHEA mal-istudenti li ġejjin 
minn pajjiżi terzi. 
 
 
Rakkomandazzjonijiet 
1. Ikun xieraq li l-PE isejjaħ lill-partijiet interessati kollha biex ikomplu bl-impetu 

ġġenerat mill-Proċess ta’ Bolonja u joħolqu EHEA ġenwinament attraenti u 
kompetittiva. Għandha tkun l-ewwel prijorità tad-deċennju li jmiss li nikkonsolidaw u 
nikkompletaw il-linji ta’ azzjoni eżistenti ta’ Bolonja. Għandhom jitwessgħu aktar u 
jissaħħu b’aktar fondi l-proċessi ta’ provvediment ta’ informazzjoni u tal-inklużjoni 
tal-partijiet interessati kollha (inklużi l-istudenti) biex ir-riformi jgawdu minn aktar 
aċċettanza. Barra minn hekk, għandhom jittieħdu miżuri biex il-kisbiet u l-vantaġġi tar-
riformi ta’ Bolonja u l-appoġġ li l-UE qed tagħti lill-Proċess isiru aktar magħrufa fost 
pubbliku usa’ (pereżempju permezz ta’ seduti ta’ smigħ pubbliku tal-PE, fuljetti ta’ 
informazzjoni u avvenimenti organizzati mill-uffiċċji ta’ informazzjoni tal-PE). 

 
2. F’ċerti oqsma (pereżempju d-dimensjoni soċjali, l-impjegabilità), l-evalwazzjoni tal-

progress ta’ riforma qed jixxekkel mill-assenza ta’ miri preċiżi. Il-PE għandu jitlob l-
iżvilupp ta’ miri kwantitattivi li jinkludu indikaturi ddefiniti b’mod ċar għall-oqsma 
kollha u l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ ġbir ta’ dejta bil-għan li jitkejjel l-ilħuq tal-
miri. L-ilħuq tal-miri għandu jkun immonitorjat f’perjodi regolari (pereżempju kull 
sentejn) minn evalwaturi indipendenti mhux involuti fit-tmexxija tal-Proċess ta’ 
Bolonja. 

 
3. Ikun xieraq li l-pajjiżi firmatarji jintegraw fis-sistema ta’ gradi universitarji 

magħmula minn żewġ ċikli s-suġġetti li għadhom neqsin u jiżguraw li l-istudenti li 
jtemmu l-wieħed miċ-ċikli ta’ Bolonja jkollhom aċċess għal dak li jmiss. Ir-riforma tal-
kurrikuli għandha titmexxa ’l quddiem billi l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 
jiġu obbligati li jiddeskrivu l-kurrikuli tagħhom permezz ta’ riżultati tat-tagħlim u l-
ECTS u billi jiġi żviluppat aktar l-approċċ orjentat lejn l-istudenti. B’żieda ma’ dan, l-UE 
għandha tippromwovi l-iżvilupp ta’ kurrikuli ġenwinament Ewropej (pereżempju studji 
Ewropej, liġi Ewropea) u ta’ programmi konġunti ta’ studju billi jitwessgħu l-iskemi 
tagħha ta’ finanzjament bħall-“Erasmus” u l-“Erasmus Mundus”. Bil-għan li jiġi 
mmonitorjat l-aċċess għas-suq tax-xogħol (l-impjegabilità) tal-gradwati bil-gradi ta’ 
Bolonja, għandu jitwettaq b’mod regolari stħarriġ pan-Ewropew dwar il-gradwati; 
għandha wkoll tiġi osservata d-direzzjoni li jieħdu l-istudji u l-impjiegi segwiti wara l-
baċellerat. Barra minn hekk, ikun xieraq li l-PE jinkoraġġixxi għal darba oħra d-djalogu 
u l-kollaborazzjoni bejn id-dinja tax-xogħol u l-edukazzjoni għolja għall-iżvilupp ta’ 
kurrikuli b’mod konġunt li jkunu jinkludu esperjenzi fuq postijiet tax-xogħol. Bil-għan li 
jissaħħu t-tielet ċiklu u r–rabta maż-ŻER, ikun xieraq li l-PE jaħdem favur dipartimenti 
u programmi dottorali konġunti permezz ta’ fondi miżjuda fil-qafas tal-ġenerazzjoni li 
jmiss ta’ programmi ta’ edukazzjoni u ta’ riċerka. Il-PE għandu jkompli jagħmel 
pressjoni favur il-ħolqien ta’ skema Ewropea ta’ PhD industrijali, li favuriha kien 
esprima ruħu diġà fl-2009. 
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4. Għandhom jibqgħu għaddejjin l-isforzi biex il-mobilità ssir il-karatteristika ġenwina 
tal-EHEA. Ikun xieraq li l-PE isaħħaħ l-appoġġ tiegħu favur il-mobilità permezz ta’ żieda 
fil-pakkett finanzjarju ddedikat lill-istadju li jmiss tal-programmi tal-UE u estensjoni 
tal-ambitu ġeografiku tal-programmi għall-EHEA kollha. Il-pajjiżi firmatarji għandhom 
jiżviluppaw strateġiji favur il-promozzjoni tal-mobilità u jneħħu l-ostakli li qed 
ixekkluha (pereżempju dawk relatati mal-viżi u t-trasferiment ta’ għotjiet, self u 
pensjonijiet). L-istituzzjonijiet għandhom jiżviluppaw kurrikuli li jinkoraġġixxu l-mobilità 
(pereżempju permezz ta’ perjodi ta’ żmien iddedikati għall-mobilità, programmi 
konġunti) u jtejbu r-rikonoxximent. 

 
5. L-istituzzjonijiet għandhom jingħataw appoġġ biex itejbu r-rikonoxximent u t-

trasferiment ta’ krediti bl-implimentazzjoni tal-ECTS, tar-riżultati tat-tagħlim, tas-
Suppliment tad-Diploma u tal-Konvenzjoni ta’ Rikonoxximent ta’ Lisbona b’mod 
komparabbli u korrett madwar l-Ewropa kollha (pereżempju permezz ta’ gwida 
Ewropea għall-utenti dwar ir-rikonoxximent u seminars Ewropej ta’ taħriġ iffinanzjati 
mill-Kummissjoni). Il-pajjiżi firmatarji għandhom jiżguraw l-introduzzjoni sħiħa u 
komparabbli ta’ oqfsa nazzjonali ta’ kwalifiki b’konformità mal-qafas ta’ kwalifiki 
tal-EHEA; din hija ħtieġa urġenti biex ikunu ffaċilitati l-mobilità, ir-rikonoxximent, u t-
tagħlim tul il-ħajja. 

 
6. Sabiex ikun hemm aktar progress fir-rigward tas-sistemi ta’ assigurazzjoni tal-

kwalità, il-PE għandu jagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet biex 
jimplimentaw bis-sħiħ is-sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità kif stabbiliti mill-ESG. L-
aġenziji u n-netwerks tal-assigurazzjoni tal-kwalità għandhom jintensifikaw il-
koperazzjoni u d-djalogu dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità ma’ partijiet oħra tad-dinja u 
jiżviluppaw interpretazzjoni komuni tal-prinċipji tagħha. Ikun xieraq li l-PE iġedded l-
istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex hija tkompli tappoġġja attivitajiet fil-qasam tal-
assigurazzjoni tal-kwalità u biex tippreżenta rapporti ta’ progress dwar l-iżvilupp ta’ 
sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità f’livell nazzjonali u Ewropew. 

 
7. Bil-għan li tissaħħaħ id-dimensjoni esterna tal-EHEA u biex tiġi promossa mad-dinja 

kollha l-Ewropa bħala destinazzjoni għall-istudju, il-PE jista’ jinkoraġġixxi attivitajiet 
globali għall-promozzjoni tal-edukazzjoni għolja, b’mod partikolari sforzi konġunti 
Ewropej, u jistieden lill-Kummissjoni biex hija tappoġġja l-promozzjoni istituzzjonali u 
nazzjonali permezz ta’ kampanja Ewropea konġunta ta’ promozzjoni. 

 

 


