
 
 
 
 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY ÚNIE 

TEMATICKÉ ODDELENIE B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA 
POLITIKA 

 
KULTÚRA A VZDELÁVANIE 

 
 
 
 
 

BOLONSKÝ PROCES: 
ZHODNOTENIE A VYHLIADKY 

 
 
 

OZNÁMENIE 
 
 
 

 

Stručný obsah 
 
Bolonský proces viedol k zásadným zmenám vo vysokoškolskom 
vzdelávaní v rámci Európy. Otvorenie európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania (EHEA) v roku 2010 bolo významným 
míľnikom na ceste k otvorenému priestoru vysokoškolského vzdelávania 
s väčšou zlučiteľnosťou a porovnateľnosťou, ako aj s vyššou 
medzinárodnou atraktívnosťou a konkurencieschopnosťou európskych 
systémov vysokoškolského vzdelávania. V mnohých oblastiach sa 
dosiahol dostatočný pokrok, ale pre zaistenie úplného dosiahnutia 
všetkých bolonských cieľov bude potrebné urobiť v ďalšom desaťročí ešte 
veľa. 
 

 
 
IP/B/CULT/FWC/2010-001/Lot1/C1/SC1 Január 2011 
 
PE 460.031 SK 



 

Tento dokument si vyžiadal Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu. 
 
 
AUTORI 
 
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) 
Združenie akademickej spolupráce (ACA) 
Pán Siegbert Wuttig 
Pán Bernd Wächter 
Pani Nicole Rohde 
Pani Queenie Lam 
Pani Irina Lungu 
Pani Laura E. Rumbley 
 
 
ZODPOVEDNÝ ÚRADNÍK 
 
Pani Ana Maria Nogueira 
Tematická sekcia pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
Európsky parlament 
B-1047 Brusel 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
 
REDAKČNÝ ASISTENT 
 
Pani Lyna Pärt 
 
 
JAZYKOVÉ VERZIE 
 
Originál: EN 
Preklad: DE, FR 
 
 
O VYDAVATEĽOVI 
 
Ak chcete kontaktovať tematické oddelenie alebo odoberať jeho mesačný bulletin, píšte 
na: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Autorský text bol dokončený v januári 2011. 
Brusel, © Európsky parlament, 2011. 
 
Tento dokument je dostupný na internete na stránke: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI 
 
Stanoviská uvedené v tomto dokumente sú výlučne v zodpovednosti autora a 
nepredstavujú bezpodmienečne oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. 
 
Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené v prípade, že je uvedený zdroj a 
vydavateľ je o tom vopred informovaný a dostane kópiu. 
 



Bolonský proces: Zhodnotenie a vyhliadky 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 3

 

ZHRNUTIE 
Zámerom tohto oznámenia je informovať Európsky parlament (EP) o stave vykonávania a 
vyhliadkach bolonského procesu. Zhrnutie obsahuje naše odporúčania. Po ňom nasleduje 
prvá časť, ktorá poskytuje všeobecný prehľad témy, vývoja a trendov v rámci bolonského 
procesu od roku 1998. Druhá časť obsahuje správu o pokroku bolonských reforiem a 
identifikuje úspechy a budúce úlohy v jednotlivých oblastiach bolonského procesu. Tretia 
časť poskytuje prehľad najdôležitejších záverov. Toto oznámenie sa opiera o najnovšie 
hodnotenia bolonského procesu (2009 a 2010) a bohaté skúsenosti autorov v otázkach 
súvisiacich s týmto procesom. 
 
Medzivládny bolonský proces spoločne s ďalšími programami modernizácie na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni viedol len za jedno desaťročie k zásadnej a veľmi výraznej zmene vo 
vysokoškolskom vzdelávaní v Európe a vyvolal významnú pozornosť v ostatných častiach 
sveta. Bolonské reformy, ktoré od ich zavedenia podporujú Európska komisia, Európsky 
parlament a Rada v rámci svojich pôsobností, mali dosiahnuť väčšiu zlučiteľnosť 
a porovnateľnosť systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe a posilniť celkovú 
atraktívnosť a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania (Bolonská 
deklarácia z roku 1999). Na tento účel sa stanovilo niekoľko cieľov a akčných smerov, 
ktoré sa mali dosiahnuť do roku 2010. Do procesu sa medzitým zapojilo 47 z 50 signatárov 
Európskeho kultúrneho dohovoru. V roku 2010 bol zavedený európsky priestor 
vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a zaznamenal sa významný pokrok v plnení 
bolonských cieľov. Vyhodnotenie však ukazuje, že na úplné dokončenie reforiem bude 
potrebné ďalšie úsilie v rôznych oblastiach, čo vysvetľuje, prečo ministri stanovili ako nový 
dátum dokončenia bolonského procesu rok 2020. 
 
V predchádzajúcom desaťročí sa dosiahol značný pokrok pri vykonávaní bolonských 
reforiem, najmä pokiaľ ide o tzv. štrukturálne prvky, ale reformy sa v signatárskych 
krajinách realizovali rôznym tempom a nijaká krajina ich uskutočňovanie zatiaľ úplne 
nedokončila. Výsledné úspechy najmä na inštitucionálnej úrovni sa dajú ešte zlepšiť 
a bolonské reformy zatiaľ v plnej miere neakceptujú ani inštitúcie, ani študenti. Môže to 
byť následkom príliš inštrumentálneho prístupu k vykonávaniu namiesto uprednostňovania 
holistického prístupu a aj neprimeranej komunikácie o bolonských cieľoch s inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania a študentmi. Na konferencii v Budapešti a vo Viedni v roku 
2010 sa preto ministri zaviazali, že tieto zainteresované strany v budúcnosti lepšie 
zaangažujú do diania. 
 
Obavy (alebo nádeje), že reformy povedú k harmonizácii európskeho vysokoškolského 
vzdelávania, sa ukázali ako neopodstatnené. Súčasne s väčšou porovnateľnosťou a 
zblížením v určitých oblastiach (napr. v štruktúre akademických titulov) sa však vyskytli aj 
nové rozdielnosti v dôsledku rozmanitosti v oblasti európskeho vysokoškolského 
vzdelávania, odlišných profilov jednotlivých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (napr. 
vo vzťahu k trvaniu prvých dvoch stupňov) a rôznych interpretácií a praktického 
vykonávania prvkov reformy (napr. európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov 
(ECTS), vzdelávacie výstupy).  
 
Veľmi sa líšia aj výsledné ciele a budúce úlohy v rámci jednotlivých prvkov. Dvojstupňový 
systém je v súčasnosti základným princípom štruktúry vo všetkých krajinách, ale niektoré 
odbory (napríklad medicína) zatiaľ nie sú zapojené a v niektorých krajinách sú stále nízke 
počty študentov zapísaných do nových stupňov. Študenti vyjadrujú kritiku, že prístup do 
druhého stupňa je často podmienený ďalšími požiadavkami. Výsledky reformy učebných 
osnov sú rôznorodejšie. Medzi ECTS, vzdelávacími výstupmi a dodatkom k diplomu je 
stále nedostatočná vzájomná súvislosť a vykonávanie je v Európe často povrchné a 
nejednotné. Dôkladné prepracovanie učebných osnov je realitou len v menšine štátov 
EHEA. Dosahuje sa síce pokrok vo výučbe a vzdelávaní, ktoré sa zameriava na študenta, 
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ale nijaká krajina tento proces ešte nedokončila a jeho vykonávanie sa medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania výrazne líši. 
 
Vynikajúci pokrok sa dosiahol v oblasti zabezpečovania kvality. Európske normy a 
usmernenia, Európsky register agentúr zabezpečujúcich kvalitu (EQAR) a Európska sieť 
zabezpečenia kvality (ENQA) výrazne zvýšili úroveň zabezpečovania kvality na európskej 
úrovni. Systémy zabezpečovania kvality teraz existujú v takmer všetkých krajinách, hoci 
nie sú všade v súlade s európskymi normami a usmerneniami. V registri EQAR sa zatiaľ 
zaregistrovalo len niekoľko agentúr zabezpečujúcich kvalitu a je stále potrebné zvýšiť 
angažovanosť inštitúcií a zainteresovaných strán (vrátane študentov). Niektoré krajiny 
vypracovali národný klasifikačný rámec (NQF) v plnej miere v súlade s rámcom 
kvalifikácií EHEA. Vzhľadom na svoj význam pre transparentnosť, uznávanie kvalifikácií, 
mobilitu a celoživotné vzdelávanie sa teraz NQF musia vykonávať s osobitným dôraznom 
na uplatňovanie vzdelávacích výstupov, pričom by sa mali zrealizovať do roku 2012. 
 
Naďalej pretrváva nedostatočné uznávanie kvalifikácií. Používanie nástrojov uznávania, 
ako sú ECTS a dodatok k diplomu, sa v Európe rozširuje, ale ich vplyv brzdí rozličné 
chápanie a nejednotné vykonávanie v rôznych krajinách a inštitúciách (či dokonca 
fakultách). Uznávanie sa tiež stále iba výnimočne zakladá na vzdelávacích výstupoch. 
Takmer všetky krajiny EHEA ratifikovali Lisabonský dohovor o vzájomnom uznávaní 
kvalifikácií, stále sa však náležite nechápe jeho koncepcia tzv. podstatných rozdielov. 
Pôvodný zámer zvýšiť mobilitu študentov (a zamestnancov) bol potvrdený cieľom 20 %, 
ktorý sa stanovil v roku 2010. Meranie úspešnosti komplikuje (slabá) kvalita dostupných 
údajov, ale zdá sa, že obavy z negatívneho dosahu bolonského procesu na mobilitu boli 
neopodstatnené, aj keď v EHEA sa mobilita rozvíja veľmi nerovnomerne. Účasť na 
programe Erasmus sa za posledných desať rokov takmer zdvojnásobila. Zdá sa dokonca, 
že niektoré krajiny sú už blízko cieľa mobility 20 % alebo ho dokonca prekročili. Prílev 
študentov z krajín mimo EHEA usilujúcich sa o získanie titulu vo veľkej miere vzrástol. 
Pretrvávajú však prekážky mobility, a to v oblastiach ako uznávanie kvalifikácií, 
administratívne postupy (víza, pracovné povolenia a pod.) a financovanie, ktoré sa 
považuje za hlavný odstrašujúci prvok pre mobilitu študentov, ktorí pochádzajú z horšie 
situovaného prostredia. Tzv. „okná mobility“ ešte nie sú bežné.  
 
V dôsledku chýbajúcich presných ukazovateľov a slabého monitorovania existuje len málo 
spoľahlivých informácií o úspechoch s ohľadom na sociálnu dimenziu a najmä na účasť 
sociálne a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva na vysokoškolskom vzdelávaní. Vo 
všetkých krajinách EHEA sa realizujú politiky spravodlivej účasti, ale zdá sa, že len 
niekoľko z nich vypracovalo komplexné stratégie. Aj napriek pokroku pri účasti študentov z 
nižších sociálno-ekonomických podmienok stále existuje v EHEA výrazný „sociálny filter“. 
Dôkazy o zamestnateľnosti absolventov a konkrétne o tom, ako trh práce prijíma titul 
bakalára, naďalej nie sú presvedčivé. Štúdie z jednotlivých štátov poukazujú na dobré 
uplatnenie študentov prvého stupňa, najmä „špecializovaných bakalárov“, ale mnohé 
univerzity spochybňujú titul bakalára ako titul, ktorým sa možno kvalifikovať na trhu 
práce, čo oslabuje jeho dôveryhodnosť. Spolupráca so zamestnávateľmi, čo sa týka 
učebných osnov, síce prebieha, ale zjavne sa postupom času nerozvíja.  
 
Pokusy o prepojenie EHEA s Európskym výskumným priestorom prostredníctvom 
zavedenia štruktúrovanejších doktorandských programov a programov druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia boli úspešné, a to aj v podobe spoločných doktorandských 
programov (spoločne ponúkaných univerzitami a podnikmi) a spoločných európskych 
doktorátov. Doktorandské vzdelávanie je však naďalej rozmanité a štatút doktorandských 
kandidátov sa v EHEA vo veľkej miere líši. Vonkajší rozmer EHEA sa javí ako úspešný. 
Prílev študentov z krajín mimo EHEA sa za posledné desaťročie výrazne zvýšil a 
realizované reformy majú pozitívny ohlas v svetovom meradle. Prijala sa vonkajšia 
stratégia (2007) a v rokoch 2009 a 2010 sa konali dve fóra o bolonskej politike. 
Nedostatky však stále existujú v rámci globálnej propagácie EHEA zameranej na študentov 
v tretích krajinách. 
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Odporúčania 
1. EP by mal vyzvať všetky zúčastnené strany, aby udržali dynamiku bolonského 

procesu s cieľom vytvoriť skutočne atraktívny a konkurenčný európsky priestor 
vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Prvou prioritou v ďalšom desaťročí musí byť 
upevnenie a dokončenie existujúcich akčných smerov bolonského procesu. Proces 
informovania a angažovanosti všetkých zainteresovaných strán (vrátane študentov) 
treba ďalej rozvíjať a lepšie financovať v záujme zlepšenia podpory reforiem. Mali by sa 
prijať aj opatrenia zamerané na to, aby sa o úspechoch a výhodách bolonských 
reforiem a o podpore procesu zo strany EÚ dozvedela širšia verejnosť (napr. verejné 
vypočutia EP, informačné letáky a akcie organizované v informačných kanceláriách EP). 

 
2. Chýbajúce presné ciele brzdia hodnotenie pokroku reforiem v niektorých oblastiach 

(napr. sociálny rozmer, zamestnateľnosť). EP by mal požadovať, aby sa vo všetkých 
oblastiach vypracovali kvantitatívne ciele vrátane jasne definovaných ukazovateľov 
a aby sa zaviedli systémy na zhromažďovanie údajov v záujme merania výslednej 
úspešnosti. Výslednú úspešnosť by mali v pravidelných intervaloch (každé dva roky) 
monitorovať nezávislé hodnotiace subjekty, ktoré nie sú zapojené do riadenia 
bolonského procesu. 

 
3. Signatárske krajiny by mali začleniť chýbajúce oblasti štúdia do dvojstupňového 

systému a zaistiť, že študenti, ktorí dokončia jeden stupeň podľa bolonského procesu, 
budú mať primeraný prístup k ďalšiemu stupňu. Musí pokračovať reforma učebných 
osnov tak, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania charakterizujú svoje učebné 
osnovy prostredníctvom vzdelávacích výstupov a ECTS a bude sa ďalej rozvíjať prístup 
zameraný na študenta. EÚ by mala navyše podporovať rozvoj skutočne európskych 
učebných osnov (napríklad európskych štúdií, európskeho práva) a spoločných 
študijných programov prostredníctvom rozvoja svojich programov financovania, ako 
napríklad Erasmus a Erasmus Mundus. V záujme monitorovania prístupu absolventov 
podľa bolonského procesu na trh práce (zamestnateľnosť) treba pravidelne 
vykonávať celoeurópsky prieskum zameraný na absolventov, pričom treba sledovať aj 
ďalšie štúdium a proces zamestnávania po získaní bakalárskeho titulu. EP by mal 
navyše znovu podnietiť dialóg a spoluprácu medzi pracovným svetom a oblasťou 
vysokoškolského vzdelávania, aby sa spoločne vypracovali učebné osnovy vrátane 
pracovných praxí. V záujme posilnenia tretieho stupňa a prepojenia s Európskym 
výskumným priestorom by mal EP presadzovať spoločné doktorandské štúdiá a 
programy prostredníctvom zvýšeného financovania ďalšej generácie vzdelávacích a 
výskumných programov EÚ. EP by mal naďalej presadzovať vytvorenie systému 
získania titulu PhD. v priemyselne zameranej oblasti, za ktorý sa zasadzuje už od roku 
2009. 

 
4. V záujme toho, aby sa mobilita stala skutočným znakom európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania, je potrebné sústavné úsilie. EP by mal zintenzívniť svoju 
podporu mobility tým, že zvýši finančný balík na ďalšiu etapu programov EÚ a rozšíri 
geografickú pôsobnosť programov na celý európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania. Signatárske štáty musia vypracovať stratégie podpory mobility a odstrániť 
prekážky mobility (napr. víza, prenosnosť grantov, pôžičiek a dôchodkov). Inštitúcie 
musia vypracovať učebné osnovy vhodné z hľadiska mobility (napr. okná mobility, 
spoločné programy) a zlepšiť uznávanie kvalifikácií. 
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5. Inštitúcie by mali získať podporu, aby zlepšili uznávanie kvalifikácií a prenos 
kreditov prostredníctvom uplatňovania ECTS, vzdelávacích výstupov, dodatkov k 
diplomom a Lisabonského dohovoru o vzájomnom uznávaní kvalifikácií porovnateľným 
a správnym spôsobom v celej Európe (napríklad prostredníctvom európskej 
používateľskej príručky na uznávanie titulov a európskych odborných seminárov 
financovaných Komisiou). Signatárske krajiny musia zaistiť úplné a porovnateľné 
zavedenie národných kvalifikačných rámcov v súlade s kvalifikačným rámcom 
EHEA, ktorý je naliehavo potrebný na uľahčenie mobility, uznávania kvalifikácií 
a celoživotného vzdelávania. 

 
6. V záujme dosiahnutia ďalšieho pokroku v oblasti systémov zabezpečovania kvality 

by mal EP naliehavo vyzvať členské štáty a inštitúcie, aby v plnej miere zrealizovali 
systémy zabezpečovania kvality v súlade s európskymi normami a usmerneniami. 
Agentúry a siete na zabezpečenie kvality musia zintenzívniť spoluprácu a dialóg o 
zabezpečovaní kvality s ostatnými časťami sveta a rozvíjať jednotné chápanie zásad 
zabezpečovania kvality. EP by mal obnoviť svoju výzvu adresovanú Komisii, aby aj 
naďalej podporovala činnosti v oblasti zabezpečovania kvality a aby predkladala správy 
o pokroku v rámci rozvoja systémov zabezpečovania kvality na vnútroštátnej a 
európskej úrovni. 

 
7. V záujme posilnenia vonkajšieho rozmeru EHEA a propagovania Európy ako študijnej 

destinácie v celosvetovom meradle by EP mohol podporovať činnosti zamerané na 
globálnu propagáciu vyššieho vzdelávania, najmä spoločné európske úsilie, a vyzvať 
Komisiu, aby podporila inštitucionálnu a vnútroštátnu propagáciu prostredníctvom 
spoločnej európskej propagačnej kampane. 

 

 


