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Rezumat 
 
Procesul de la Bologna a determinat schimbări fundamentale în cadrul 
învăţământului superior din Europa. Lansarea în 2010 a Spaţiului 
european al învăţământului superior a marcat un moment crucial în 
dezvoltarea unei zone deschise a învăţământului superior cu o mai mare 
compatibilitate și comparabilitate, precum și cu o atractivitate și o 
competitivitate sporite la nivel internaţional ale sistemelor europene de 
învăţământ superior. S-au înregistrat progrese remarcabile în multe 
domenii, însă mai sunt necesare încă eforturi în vederea garantării 
îndeplinirii în integralitate a tuturor obiectivelor Bologna în următorul 
deceniu. 
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SINTEZĂ 
Prezenta notă are ca scop informarea Parlamentului European (PE) cu privire la stadiul 
punerii în aplicare a procesului de la Bologna și la perspectivele acestuia. Sinteza, care 
include recomandările noastre, este urmată de prima parte, care oferă o prezentare 
generală a subiectelor, evoluţiilor și tendinţelor din cadrul procesului de la Bologna 
începând cu 1998. A doua parte cuprinde un raport de activitate privind reformele Bologna 
și prezintă realizările și viitoarele provocări care ar putea apărea în fiecare domeniu din 
cadrul procesului de la Bologna. Partea a treia rezumă cele mai importante concluzii. Nota 
se bazează pe cele mai recente evaluări realizate cu privire la procesul de la Bologna 
(în 2009 și 2010) și pe experienţa bogată a autorilor în domeniul procesului de la Bologna. 
 
În numai zece ani, procesul interguvernamental de la Bologna, împreună cu alte programe 
de modernizare la nivel naţional și la nivelul UE, au determinat o „schimbare fundamentală 
și incredibilă în cadrul învăţământului superior” din Europa și au atras într-o mare măsură 
și atenţia altor regiuni ale lumii. Reformele Bologna – care au fost încă de la început 
sprijinite de Comisia Europeană, de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul 
atribuţiilor acestora – aveau drept obiectiv sporirea „compatibilităţii și comparabilităţii” 
sistemelor de învăţământ superior din cadrul Europei și consolidarea „atractivităţii și 
competitivităţii” învăţământului superior european la nivel global (Declaraţia de la 
Bologna 1999). Pentru realizarea acestui lucru, până în 2010 trebuiau îndeplinite un număr 
de obiective și de linii de acţiune. 47 dintre cei 50 de semnatari ai Convenţiei culturale 
europene s-au alăturat între timp procesului de la Bologna. În anul 2010, a fost lansat 
Spaţiul european al învăţământului superior și s-au înregistrat progrese substanţiale în 
direcţia îndeplinirii obiectivelor Bologna. Cu toate acestea, evaluările indică faptul că 
eforturi suplimentare sunt necesare încă în diferite domenii în vederea realizării pe deplin a 
reformelor, explicând motivul pentru care miniștrii au stabilit anul 2020 ca nou termen 
pentru definitivarea procesului de la Bologna. 
 
În ultimul deceniu s-au înregistrat progrese importante în punerea în aplicare a reformelor 
Bologna, îndeosebi cu privire la „elementele structurale”, însă aplicarea acestora în statele 
semnatare nu s-a realizat în același ritm, nefiind finalizată în niciunul din ele.. În special, 
sunt necesare îmbunătăţiri în realizarea obiectivelor la nivel instituţional, iar reformele 
Bologna nu sunt încă acceptate în întregime de către instituţii și studenţi. Acest fapt ar 
putea fi cauzat de o abordare mai degrabă „instrumentală” decât „holistică” în punerea în 
aplicare și de o comunicare inadecvată a obiectivelor procesului de la Bologna instituţiilor 
de învăţământ superior și studenţilor. Prin urmare, în 2010, la Budapesta/Viena, miniștrii 
și-au luat angajamentul unei implicări mai mari a acestor părţi interesate pe viitor. 
 
Temerile (sau speranţele) că aceste reforme ar conduce la o „armonizare” a 
învăţământului superior european s-au dovedit a fi nefondate. Sporirea comparabilităţii și 
a convergenţei în anumite domenii (de exemplu, structura învăţământului) s-a produs în 
paralel cu apariţia unor noi divergenţe din cauza diversităţii peisajului învăţământului 
superior european și a profilurilor diferite ale instituţiilor de învăţământ superior (de 
exemplu, cu privire la durata primelor două cicluri de învăţământ) și a interpretărilor și 
aplicării practice a elementelor reformei în mod diferit (de exemplu, ECTS, rezultatele 
învăţării).   
 
De asemenea, există diferenţe mari între elementele individuale și cu privire la realizarea 
obiectivelor și la viitoarele provocări. La momentul actual, sistemul de învăţământ 
superior bazat pe două cicluri reprezintă principiul organizatoric în toate statele, însă 
anumite discipline (cum ar fi medicina) nu sunt încă incluse în cadrul acestuia, iar în 
anumite state membre numărul studenţilor înscriși în aceste noi cicluri de învăţământ este 
încă redus. Studenţii critică faptul că accesul la cel de-al doilea ciclu este deseori 
condiţionat de îndeplinirea unor cerinţe suplimentare. Rezultatele reformei privind 
programa de învăţământ nu sunt foarte clare. ECTS, rezultatele academice și 
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Suplimentul la diplomă nu sunt încă destul de bine corelate, iar punerea lor în aplicare se 
realizează deseori într-un mod superficial și inconsecvent în cadrul Europei. Modularizarea 
temeinică a programelor reprezintă o realitate numai în cadrul câtorva state care fac parte 
din Spaţiul european al învăţământului superior. Predarea și învăţarea orientate către 
student înregistrează progrese, însă acest model nu este desăvârșit în niciuna dintre ţări, 
punerea lor în aplicare fiind foarte diferită de la o instituţie de învăţământ superior la alta. 
 
S-au realizat progrese excelente în domeniul asigurării calităţii (QA). Standardele și 
orientările europene (ESG), Registrul european de asigurare a calităţii (EQAR) și Asociaţia 
europeană pentru asigurare a calităţii (ENQA) au sporit în mod considerabil nivelul 
european al asigurării calităţii. În prezent, în aproape toate ţările există sisteme de 
asigurare a calităţii, deși acestea nu sunt aliniate peste tot la standardele și orientările 
europene. Până acum, numai câteva agenţii responsabile cu asigurarea calităţii s-au 
înregistrat în cadrul EQAR, iar gradul de implicare a instituţiilor și a părţilor interesate 
(inclusiv studenţi) trebuie să mai crească. Puţine ţări au elaborat un cadru naţional de 
calificări (NQF) pe deplin compatibil cu cadrul de calificări aplicat la nivelul întregului 
Spaţiu european al învăţământului superior. Având în vedere importanţa NQF pentru 
transparenţă, recunoaștere, mobilitate și învăţarea permanentă, acestea trebuie aplicate 
acum, de preferat până în 2012, acordându-se o atenţie suplimentară utilizării rezultatelor 
învăţării. 
 
Recunoașterea insuficientă persistă . Instrumentele de recunoaștere, precum ECTS și 
Suplimentul la diplomă, sunt din ce în ce mai utilizate în Europa, însă impactul acestora 
este blocat de diferite interpretări și de o aplicare inconsecventă la nivelul statelor și al 
instituţiilor (și chiar la nivelul departamentelor). De asemenea, recunoașterea încă se 
bazează doar sporadic pe rezultatele învăţării. Convenţia de la Lisabona privind 
recunoașterea calificărilor a fost ratificată de aproape toate ţările din cadrul Spaţiului 
european al învăţământului superior, însă nu există încă o bună înţelegere a conceptului 
de „diferenţele substanţiale” al acesteia. Obiectivul iniţial de sporire a mobilităţii 
studenţilor (și a personalului) a fost confirmat de obiectivul de 20 % stabilit în 2010. 
Evaluarea succesului este dificilă din cauza calităţii (slabe) a datelor disponibile, însă 
temerile privind un impact negativ al procesului de la Bologna asupra mobilităţii par a fi 
fost nefondate, deși mobilitatea este dezvoltată într-un mod neuniform în cadrul Spaţiului 
european al învăţământului superior. Participarea la programul Erasmus aproape s-a 
dublat în ultimi zece ani. Anumite ţări par să se apropie deja de obiectivul de 20 % privind 
mobilitatea, sau chiar să îl depășească. Fluxul de studenţi proveniţi din ţările din afara 
Spaţiului european al învăţământului superior care doresc să urmeze cursuri de 
învăţământ superior a sporit enorm. Cu toate acestea, încă mai există obstacole în calea 
mobilităţii, în domenii precum recunoașterea, procedurile administrative (vize, permise de 
muncă etc.) și finanţarea, care este considerată un obstacol major al mobilităţii studenţilor 
cu o situaţie materială precară. „Oportunităţile de mobilitate” nu sunt încă foarte des 
întâlnite  
 
Din cauza lipsei de indicatori exacţi și din cauza unei monitorizări insuficiente, există foarte 
puţine informaţii sigure cu privire la realizările în ceea ce privește dimensiunea socială 
și, în special, frecventarea cursurilor de învăţământ superior a grupurilor defavorizate din 
punct de vedere social sau altele. Ţările din Spaţiul european al învăţământului superior 
aplică politici de echitate participativă, însă numai câteva par să fi elaborat strategii 
cuprinzătoare.  În ciuda progresului înregistrat cu privire la participarea persoanelor cu o 
situaţie socio-economică mai precară, în cadrul Spaţiului european al învăţământului 
superior încă se mai regăsește un „filtru social” considerabil. Baza de informaţii privind 
capacitatea de inserţie profesională a absolvenţilor și, îndeosebi, acceptarea în 
cadrul pieţei muncii a absolvenţilor de studii de licenţă încă nu este satisfăcătoare. Studiile 
pe ţară indică un grad de absorbţie convenabil pe piaţa muncii a studenţilor din primul 
ciclu de învăţământ, îndeosebi a celor care urmează „studii de licenţă profesionale”, însă 
majoritatea universităţilor pun la îndoială capacitatea studiilor de licenţă de a asigura un 
loc pe piaţa muncii, fapt care le subminează credibilitatea. Cooperarea cu angajatorii în 
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scopul elaborării programelor de învăţământ este în curs, dar se pare că nu evoluează.  
 
Încercările de conectare a Spaţiului european al învăţământului superior cu Spaţiul 
European de Cercetare prin introducerea unor programe doctorale și a unor instituţii de 
învăţământ postuniversitar mai structurate s-au dezvoltat și sub forma unor programe 
doctorale realizate în colaborare (oferite în comun de universităţi și întreprinderi) și a unor 
programe europene comune de doctorat.  Cu toate acestea, învăţământul doctoral se 
menţine divers, iar statutul candidaţilor la doctorat variază într-o mare măsură în cadrul 
Spaţiului european al învăţământului superior. Dimensiunea externă a acestui spaţiu se 
dovedește a fi o reușită. Fluxul de studenţi care vin din ţări din afara lui a sporit 
considerabil în ultimul deceniu, iar reformele s-au bucurat de o primire pozitivă la nivel 
mondial. A fost adoptată o strategie externă (2007), iar în anii 2009 și 2010 au fost 
organizate două Forumuri politice Bologna. Cu toate acestea, persistă lacune în 
promovarea generală a Spaţiului european al învăţământului superior în rândul studenţilor 
din ţări terţe. 
 
 
Recomandări 
1. PE ar trebui să solicite tuturor părţilor interesate să menţină impulsul procesului de la 

Bologna și să creeze un Spaţiu european al învăţământului cu adevărat atractiv și 
competitiv. Consolidarea și realizarea liniilor de acţiune existente cu privire la 
procesul de la Bologna trebuie să constituie prioritatea întâi a deceniului următor. 
Procesele de informare și de includere a tuturor părţilor interesate (inclusiv 
studenţi) trebuie amplificate și mai bine finanţate pentru a spori gradul de acceptare a 
reformelor. De asemenea, trebuie adoptate măsuri în vederea promovării în rândul 
unui public mai larg a realizărilor și a avantajelor reformelor Bologna și a sprijinului 
oferit de UE acestui proces (de exemplu, prin audieri publice ale PE, broșuri și 
evenimente de informare oferite de birourile de informare ale PE).  

 
2. În anumite domenii (cum ar fi dimensiunea socială, capacitatea de inserţie 

profesională), evaluarea progresului reformei este împiedicată de lipsa unor obiective 
precise. PE ar trebui să solicite stabilirea unor obiective cantitative, inclusiv a unor 
indicatori clar stabiliţi, în toate domeniile și punerea în funcţiune a unor sisteme de 
colectare de date în vederea măsurării realizării obiectivelor. Realizarea obiectivelor 
ar trebui monitorizată la intervale regulate (la fiecare doi ani), de către evaluatori 
independenţi care să nu fie implicaţi în conducerea procesului de la Bologna. 

 
3. Ţările semnatare ar trebui să integreze în sistemul de învăţământ bazat pe două 

cicluri domeniile care încă lipsesc și să garanteze accesul adecvat al studenţilor care 
finalizează un ciclu Bologna la următorul ciclu. Reforma programelor de învăţământ 
trebuie să progreseze prin convingerea instituţiilor de învăţământ superior să își 
descrie programele pe baza rezultatelor academice și pe baza ECTS și prin dezvoltarea 
în continuare a abordării centrate pe student. În plus, UE trebuie să promoveze 
elaborarea unor programe cu adevărat europene (de exemplu, studii europene, drept 
european) și a unor programe comune de studiu prin amplificarea sistemelor sale de 
finanţare, precum Erasmus și Erasmus Mundus. În vederea monitorizării accesului pe 
piaţa muncii (capacitatea de inserţie profesională) al absolvenţilor Bologna, un 
studiu privind acceptarea pe piaţa muncii a absolvenţilor ar trebui realizat periodic la 
nivel european; de asemenea, ar trebui monitorizate studiile urmate și traiectoria pe 
piaţa muncii în urma absolvirii ciclului de licenţă. În plus, PE ar trebui să încurajeze 
încă o dată dialogul și colaborarea dintre piaţa muncii și învăţământul superior în 
vederea realizării în comun a programelor de învăţământ, inclusiv a stabilirii de stagii 
de formare. În vederea consolidării celui de-al treilea ciclu și a legăturii cu Zona de 
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Cercetare Europeană, PE ar trebui să sprijine școlile și programele doctorale comune 
printr-o finanţare sporită a viitoarei generaţii de programe de educaţie și cercetare ale 
UE. PE ar trebui să continue să insiste în vederea creării unui sistem european de 
doctorat industrial, pe care deja l-a susţinut în 2009. 

 
4. Eforturi permanente sunt necesare pentru ca mobilitatea să devină semnul distinctiv 

real al Spaţiului european al învăţământului superior.  PE ar trebui să își intensifice 
sprijinul în vederea mobilităţii prin mărirea pachetului financiar destinat următoarei 
etape a programelor UE și prin extinderea ariei de acoperire geografică a programelor 
în interiorul întregului Spaţiu european al învăţământului superior. Ţările semnatare 
trebuie să elaboreze strategii de promovare a mobilităţii și să înlăture obstacolele care 
stau în calea mobilităţii (de exemplu, vize, portabilitatea burselor, a împrumuturilor și a 
pensiilor). Instituţiile trebuie să creeze programe care să faciliteze mobilitatea (de 
exemplu, oportunităţi de mobilitate, programe comune) și să îmbunătăţească 
recunoașterea. 

 
5. Instituţiile ar trebui sprijinite în vederea îmbunătăţirii recunoașterii și a transferului 

de credite prin punerea în aplicare a ECTS, a rezultatelor academice, a suplimentului 
de diplomă și a Convenţiei de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor într-un 
mod comparabil și corect pe teritoriul întregii Europe (de exemplu, prin intermediul 
unui Ghid de utilizare european privind recunoașterea și al unor seminarii europene de 
formare finanţate de Comisie). Ţările semnatare trebuie să garanteze introducerea 
integrală și într-o manieră comparabilă a cadrelor naţionale de calificări în 
conformitate cu cadrul de calificări al Spaţiului european al învăţământului superior de 
care este nevoie urgentă în vederea facilitării mobilităţii, recunoașterii și a învăţării 
permanente. 

 
6. În vederea înregistrării de progrese suplimentare privind sistemele de asigurare a 

calităţii, PE ar trebui să îndemne statele membre și instituţiile să pună în aplicare în 
întregime sistemele de asigurare a calităţii în conformitate cu Standardele și orientările 
europene. Agenţiile însărcinate cu asigurarea calităţii trebuie să își intensifice 
cooperarea și dialogul privind asigurarea calităţii cu alte părţi ale lumii și să ajungă la o 
interpretare comună a principiilor privind asigurarea calităţii. PE ar trebui să invite din 
nou Comisia să sprijine în continuare activităţile în domeniul asigurării calităţii și să 
prezinte rapoarte de activitate privind dezvoltarea de sisteme de asigurare a calităţii la 
nivel naţional și european.  

 
7. În vederea consolidării dimensiunii externe a Spaţiului european al învăţământului 

superior și în vederea promovării Europei ca destinaţie de studiu atractivă pentru 
studenţii din toată lumea, PE ar putea încuraja promovarea la nivel global a activităţilor 
din cadrul învăţământului superior, îndeosebi a eforturilor europene comune, și ar 
putea invita Comisia să sprijine promovarea la nivel instituţional și naţional prin 
intermediul unei campanii de promovare europene. 

 

 


