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Izvleček 
 
Bolonjski proces je privedel do temeljnih sprememb na področju 
visokega šolstva v Evropi. Vzpostavitev evropskega visokošolskega 
prostora leta 2010 je pomenila pomemben mejnik za oblikovanje 
odprtega prostora visokošolskega učenja, ki prispeva k večji povezljivosti 
in primerljivosti, pa tudi k večji mednarodni privlačnosti in 
konkurenčnosti evropskih visokošolskih sistemov. Viden napredek je bil 
dosežen na številnih področjih, vendar pa je treba še veliko postoriti, da 
bi v naslednjem desetletju v celoti dosegli vse bolonjske cilje. 
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POVZETEK 
Ta sestavek je namenjen seznanitvi Evropskega parlamenta s stanjem bolonjskega 
procesa in obeti zanj. Po povzetku, ki vključuje tudi naša priporočila, je v prvem delu 
predstavljen splošni pregled tem, razvoja dogodkov in trendov v okviru bolonjskega 
procesa od leta 1998. Drugi del vsebuje poročilo o napredku bolonjskih reform ter 
izpostavlja dosežke in bodoče izzive na posameznih področjih bolonjskega procesa. V 
tretjem delu pa so predstavljene najpomembnejše ugotovitve. Ta sestavek temelji na 
najnovejših ocenah bolonjskega procesa (2009 in 2010) ter bogatih izkušnjah avtorjev na 
področjih, povezanih z bolonjskim procesom. 
 
Medvladni bolonjski proces je v povezavi z ostalimi načrti posodobitve na ravni EU in na 
nacionalni ravni v zgolj desetih letih prispeval k „temeljnim in korenitim spremembam 
visokošolskega izobraževanja“ v Evropi in izzval izjemno pozornost v drugih delih sveta. 
Bolonjske reforme, ki so bile že od same zasnove dalje deležne podpore Evropske 
komisije, Evropskega parlamenta in Sveta v okviru njihovih pristojnosti, so bile namenjene 
dosegi „večje povezljivosti in primerljivosti“ visokošolskih sistemov v Evropi ter krepitvi 
mednarodne „privlačnosti in konkurenčnosti“ evropskega visokošolskega izobraževanja 
(bolonjska deklaracija, 1999). V ta namen so bili zastavljeni številni cilji in ukrepi, ki naj bi 
jih dosegli do leta 2010. V tem obdobju se je bolonjskemu procesu pridružilo 47 od 50 
podpisnic evropske kulturne konvencije. Leta 2010 je začel delovati evropski visokošolski 
prostor, ki je privedel do bistvenega napredka pri doseganju ciljev bolonjskega procesa. 
Kljub temu ocene kažejo, da so na različnih področjih potrebna nadaljnja prizadevanja za 
popolno dokončanje reform, zato so ministri leto 2020 določili za novi rok za dokončanje 
bolonjskega procesa. 
 
V zadnjem desetletju je bil viden napredek dosežen pri izvajanju bolonjskih reform, 
predvsem na področju „strukturnih elementov“, vendar pa je izvajanje v državah 
podpisnicah potekalo z različnimi hitrostmi in se v nobeni državi še ni v celoti zaključilo. To 
še posebej velja za doseganje ciljev na institucionalni ravni, kjer je še veliko možnosti za 
izboljšave, poleg tega pa bolonjskih reform tudi ustanove in študenti še vedno niso 
popolnoma sprejeli. Do tega je mogoče prišlo zaradi preveč „instrumentalnega“ ne pa 
„celostnega“ pristopa k izvajanju ter zaradi neustreznega obveščanja visokošolskih 
ustanov in študentov glede ciljev bolonjskega procesa. Leta 2010 so se zato ministri v 
Budimpešti in na Dunaju zavezali k večjemu vključevanju teh deležnikov v prihodnje. 
 
Bojazni (ali upi), da bi reforme privedle do „uskladitve“ evropskega visokošolskega 
izobraževanja, so se izkazale za neutemeljene. Večja primerljivost in povezljivost na 
določenih področjih (npr. glede strukture dodiplomskega študija) sta bili doseženi 
vzporedno z novimi razhajanji zaradi raznolikosti evropskega visokošolskega izobraževanja 
in različnih profilov posameznih visokošolskih ustanov (npr. glede trajanja prvih dveh 
ciklov) ter različnih razlag in praktičnega izvajanja posameznih elementov reforme (npr. 
evropski sistem prenašanja kreditnih točk – ECTS in učni izidi).  
 
Tudi doseganje ciljev in bodoči izzivi se med posameznimi elementi močno razlikujejo. 
Dodiplomski sistem, ki temelji na dveh ciklih, sedaj velja kot strukturno načelo v vseh 
državah, vendar pa se nekatere vede (npr. medicina) v ta sistem še niso vključile, število 
vpisanih v nove dodiplomske programe pa je v nekaterih državah še vedno nizko. 
Študentje kritično ocenjujejo dejstvo, da je dostop do drugega cikla pogosto pogojen z 
dodatnimi zahtevami. Rezultati na področju reforme učnih načrtov so bolj kot ne 
mešani. Evropski sistem prenašanja kreditnih točk, učni izidi in priloga k diplomi med 
seboj še vedno niso dovolj povezani, njihovo izvajanje pa je povsod v Evropi pogosto 
površno in nedosledno. Temeljita modularizacija učnih načrtov je dejansko vzpostavljena 
le v manjšini držav evropskega visokošolskega prostora. Na področju poučevanja in 
učenja, ki v središče postavlja študente, je bil napredek sicer dosežen, vendar nobena 
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država tega cilja še ni dokončno izpolnila, njegovo izvajanje pa se med visokošolskimi 
ustanovami močno razlikuje.  
 
Izjemen napredek je bil dosežen na področju zagotavljanja kakovosti. Evropski 
standardi in smernice (ESG), Evropski register za zagotavljanje kakovosti (EQAR) in 
Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti (ENQA) so bistveno izboljšali zagotavljanje 
kakovosti na evropski ravni. Sistemi za zagotavljanje kakovosti sedaj obstajajo v skorajda 
vseh državah, čeprav niso vedno usklajeni z evropskimi standardi in smernicami. Do danes 
se je v Evropski register za zagotavljanje kakovosti prijavilo le nekaj agencij za 
zagotavljanje kakovosti, ravno tako pa si je treba še prizadevati za večjo vključenost 
ustanov in deležnikov (vključno s študenti). Nekaj držav je razvilo nacionalni 
kvalifikacijski okvir (NQF), ki je v celoti združljiv s kvalifikacijskim okvirom evropskega 
visokošolskega prostora. Glede na pomen preglednosti, priznavanja, mobilnosti in 
vseživljenjskega učenja je treba po možnosti do leta 2012 izvesti vse nacionalne 
kvalifikacijske okvire, pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti učnim izidom. 
 
Nezadostno priznavanje še vedno predstavlja veliko težavo. Instrumenti priznavanja, kot 
sta evropski sistem prenašanja kreditnih točk in priloga k diplomi, se v Evropi uporabljata 
v vedno večji meri, vendar je njihov učinek oslabljen zaradi različnega razumevanja in 
nedoslednega izvajanja v državah in ustanovah (ter celo oddelkih). Poleg tega priznavanje 
le redko temelji na učnih izidih. Lizbonsko konvencijo o priznavanju so ratificirale skoraj 
vse države evropskega visokošolskega prostora, vendar se ustrezno razumevanje njenega 
koncepta „bistvenih razlik“ zaenkrat še ni oblikovalo. Prvotni namen glede krepitve 
mobilnosti študentov (in osebja) je bil potrjen z določitvijo 20 % cilja, ki je bil zastavljen 
leta 2010. Merjenje uspešnosti je zaradi (slabe) kakovosti razpoložljivih podatkov 
zapleteno, vendar se zdi, da so bile bojazni glede negativnega učinka bolonjskega procesa 
na mobilnost neutemeljene, čeprav se je mobilnost v evropskem visokošolskem prostoru 
razvila zelo neenakomerno. Sodelovanje v programu Erasmus se je v desetih letih 
skorajda podvojilo. Nekatere države so se tako že močno približale ali presegle 20 % cilj 
na področju mobilnosti. Močno se je povečal tudi pritok študentov, ki želijo diplomirati, iz 
držav izven evropskega visokošolskega prostora. Kljub temu je mobilnost še naprej 
ovirana na področjih, kot so priznavanje, upravni postopki (vizumi, dovoljenja za delo ipd.) 
in financiranje, ki bi naj najbolj odvračalo od mobilnosti študente iz manj premožnih okolij. 
Tudi „priložnosti za mobilnost“ (mobility windows) še vedno niso pogoste.  
 
Zaradi pomanjkanja natančnih kazalnikov in slabega spremljanja obstaja le malo 
zanesljivih podatkov o dosežkih na področju socialne razsežnosti, predvsem pa glede 
udeležbe socialno in drugače prikrajšanih skupin prebivalstva v visokošolskem 
izobraževanju. Vse države evropskega visokošolskega prostora izvajajo politike 
enakopravne udeležbe, vendar jih je le malo razvilo celovite strategije.  Kljub napredku na 
področju udeležbe prebivalstva z nižjim socialno-ekonomskim statusom, v evropskem 
visokošolskem prostoru še vedno obstaja pomemben „socialni filter“. Zbirka podatkov o 
zaposljivosti diplomantov in zlasti sprejemljivosti diplom na trgu delovne sile še vedno 
ni dovolj obsežna. Raziskave v posameznih državah kažejo dobro absorpcijo študentov, ki 
zaključijo prvi cikel, predvsem „strokovnih diplomantov“ (professional bachelors), vendar 
pa se večina univerz sprašuje, ali diploma predstavlja zadostno kvalifikacijo za trg delovne 
sile, kar spodkopava njeno verodostojnost. Sodelovanje z delodajalci glede učnih načrtov 
sicer poteka, vendar se sčasoma ne povečuje.  
 
Prizadevanja za povezovanje evropskega visokošolskega prostora z evropskim 
raziskovalnim prostorom z uvajanjem bolj strukturiranih doktorskih programov in šol na 
podiplomski stopnji so obrodila napredek, tudi v obliki sodelovanja pri doktorskih 
programih (ki jih skupaj nudijo univerze in podjetja) in skupnih evropskih doktoratov. 
Kljub temu pa je izobraževanje na doktorski ravni še vedno raznoliko, status kandidatov za 
doktorski študij pa se v celotnem evropskem visokošolskem prostoru močno razlikuje. 
Zunanja razsežnost evropskega visokošolskega prostora se je izkazala za uspešno. 
Pritok študentov iz držav izven evropskega visokošolskega prostora v ta prostor se je v 
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zadnjem desetletju bistveno povečal, reforme pa so bile dobro sprejete po vsem svetu. 
Sprejeta je bila zunanja strategija (2007), leta 2009 in 2010 pa sta potekala dva foruma 
za politiko bolonjskega procesa (Bologna Policy Forum). Kljub temu ostajajo določene 
pomanjkljivosti na področju mednarodne promocije evropskega visokošolskega prostora 
med študenti iz tretjih držav. 
 
 
Priporočila 
1. Evropski parlament bi moral vse deležnike pozvati k ohranjanju zagona bolonjskega 

procesa in k vzpostavitvi resnično privlačnega in konkurenčnega evropskega 
visokošolskega prostora. Krepitev in dokončanje obstoječih ukrepov bolonjskega 
procesa mora v naslednjem desetletju predstavljati glavno prednostno nalogo. 
Postopke obveščanja in vključevanja vseh deležnikov (vključno s študenti) je treba 
nadalje razširiti in jih bolje financirati, da bi povečali sprejemanje reform. Treba je 
sprejeti tudi ukrepe, da bi z dosežki in prednostmi bolonjskih reform ter s podporo, ki 
jo bolonjskemu procesu namenja EU, bolje seznanili širšo javnost (npr. z javnimi 
predstavitvami EP, brošurami in dogodki v okviru informacijskih pisarn EP). 

 
2. Ocena napredka reform je zaradi pomanjkanja natančno določenih ciljev na nekaterih 

področjih onemogočena (npr. socialna razsežnost, zaposljivost). Evropski parlament bi 
moral zahtevati, da se na vseh področjih določijo kvantitativni cilji, ki bi vključevali 
jasno opredeljene kazalnike, ter da se vzpostavijo sistemi za zajemanje podatkov, 
da bi tako merili doseganje ciljev. Doseganje ciljev bi morali v rednih časovnih 
presledkih (vsake dve leti) spremljati neodvisni ocenjevalci, ki ne sodelujejo pri 
upravljanju bolonjskega procesa. 

 
3. Države podpisnice bi morale manjkajoča predmetna področja vključiti v dodiplomski 

sistem, ki temelji na dveh ciklih, in zagotoviti, da imajo študentje, ki zaključijo en 
bolonjski cikel, zagotovljen ustrezen dostop do naslednjega cikla. Reforma učnih 
načrtov se mora nadaljevati, pri čemer morajo visokošolske ustanove svoje učne 
načrte opisati s pomočjo učnih izidov in evropskega sistema prenašanja kreditnih točk 
ter nadalje razvijati pristop, ki v središče postavlja študenta. Poleg tega mora EU 
spodbujati razvoj resnično evropskih učnih načrtov (npr. evropske študije, evropsko 
pravo) in skupne študijske programe z razširitvijo svojih programov financiranja, kot 
sta Erasmus in Erasmus Mundus. Da bi spremljali dostop do trga delovne sile 
(zaposljivost) diplomantov bolonjskih dodiplomskih programov, je treba redno izvajati 
vseevropsko raziskavo med diplomanti; treba je spremljati tudi nadaljnji študij in 
zaposlovanje po pridobitvi diplome. Poleg tega bi moral Evropski parlament ponovno 
spodbujati dialog in sodelovanje med trgom dela in visokošolskim izobraževanjem za 
skupen razvoj učnih načrtov, vključno s prakso v podjetjih. Da bi okrepili tretji cikel in 
povezavo z evropskim raziskovalnim prostorom, bi moral Evropski parlament 
zagovarjati skupne šole in programe za doktorski študij s povečanjem finančnih 
sredstev za naslednjo generacijo izobraževalnih in raziskovalnih programov EU. 
Evropski parlament bi moral še naprej vztrajati pri vzpostavitvi evropskega industrijsko 
usmerjenega doktorskega študija, h kateremu je pozival že leta 2009. 

 
4. Potrebna so nadaljnja prizadevanja, da bi mobilnost postala resničen „zaščitni znak“ 

evropskega visokošolskega prostora. Evropski parlament bi moral okrepiti svojo 
podporo mobilnosti s povečanjem finančnih sredstev za naslednjo fazo programov EU 
in širitvijo geografskega obsega programov na območje celotnega evropskega 
visokošolskega prostora. Države podpisnice morajo razviti strategije za spodbujanje 
mobilnosti in odpraviti ovire na tem področju (npr. vizumi, prenosljivost nepovratnih 
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sredstev, posojil in pokojnin). Ustanove morajo razviti mobilnosti prijazne učne načrte 
(npr. priložnosti za mobilnost, skupne programe) in izboljšati priznavanje. 

 
5. Ustanove morajo prejeti podporo za izboljšanje priznavanja in prenosa 

kreditnih točk z izvajanjem evropskega sistema prenašanja kreditnih točk, učnih 
izidov, priloge k diplomi in lizbonske konvencije o priznavanju na primerljiv in ustrezen 
način po vsej Evropi (npr. evropski priročnik za priznavanje in evropski izobraževalni 
seminarji, ki jih financira Komisija). Države podpisnice morajo v skladu s 
kvalifikacijskim okvirom evropskega visokošolskega prostora zagotoviti popolno in 
primerljivo uvajanje nacionalnih kvalifikacijskih okvirov, ki so nujno potrebni za 
lajšanje mobilnosti, priznavanja in vseživljenjskega učenja. 

 
6. Da bi omogočili nadaljnji napredek na področju sistemov za zagotavljanje 

kakovosti, mora Evropski parlament pozvati države članice in ustanove k celovitemu 
izvajanju sistemov za zagotavljanje kakovosti, skladno z evropskimi standardi in 
smernicami. Agencije in mreže za zagotavljanje kakovosti morajo okrepiti sodelovanje 
in dialog glede zagotavljanja kakovosti z drugimi deli sveta in oblikovati skupno 
razumevanje načel zagotavljanja kakovosti. Evropski parlament mora obnoviti svoj 
poziv Komisiji, naj še naprej podpira dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti in 
pripravi poročili o napredku na področju razvoja sistemov za zagotavljanje kakovosti 
na nacionalni in evropski ravni. 

 
7. Da bi okrepili zunanjo razsežnost evropskega visokošolskega prostora in na 

mednarodni ravni promovirali Evropo kot študijsko destinacijo, bi Evropski parlament 
lahko spodbujal dejavnosti za promocijo visokošolskega izobraževanja, še zlasti pa 
skupna evropska prizadevanja, in pozval Komisijo, naj podpre institucionalno in 
nacionalno promocijo s pomočjo skupne evropske promocijske kampanje. 

 

 


