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Pranešimas A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos proceso įgyvendinimu 

2015/2039(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0121/2015 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l tolesnių veiksmų, susijusių su Bolonijos proceso 
įgyvendinimu 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (SESV) 165 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 26 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 14 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. geguž÷s 25 d. Paryžiuje keturių – Prancūzijos, Vokietijos, 

Italijos ir Jungtin÷s Karalyst÷s – atsakingų ministrų pasirašytą Jungtinę Sorbonos 

deklaraciją d÷l Europos aukštojo mokslo sistemos derinimo (Sorbonos deklaracija)
1
, 

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 19 d. Bolonijoje 29 Europos valstybių švietimo 

ministrų pasirašytą Jungtinę deklaraciją (Bolonijos deklaracija)
2
, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. geguž÷s 19 d. Prahoje Aukštojo mokslo ministrų 

konferencijos komunikatą, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 28–29 d. Levene ir Naujajame Levene vykusios 

Europos ministrų, atsakingų už aukštąjį mokslą, konferencijos komunikatą
3
, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 12 d. 47 valstybių švietimo ministrų patvirtintą 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf. 
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. 
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Budapešto-Vienos deklaraciją, kuria oficialiai sukurta Europos aukštojo mokslo erdv÷
1
, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26–27 d. Bukarešte vykusioje ministrų 

konferencijoje ir trečiajame Bolonijos politikos forume priimtą komunikatą
2
, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26–27 d. Bukarešte vykusioje Europos aukštojo 

mokslo erdv÷s ministrų konferencijoje priimtą 2020 m. judumo strategiją Europos 

aukštojo mokslo erdvei
3
, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB d÷l profesinių kvalifikacijų 

pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 d÷l administracinio bendradarbiavimo 

per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas)
4
, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugs÷jo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 

siekiant supaprastinti valstybių narių vykdomą vienodų trumpalaikių vizų išdavimą 

trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems Bendrijoje mokslinių tyrimų 

vykdymo tikslais
5
, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 

d÷l tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę
6
, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

rekomendaciją d÷l Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo
7
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. geguž÷s 12 d. Tarybos išvadas d÷l Europos bendradarbiavimo 

švietimo ir mokymo srityje strategin÷s programos („ET 2020“)
8
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos ir Taryboje pos÷džiavusių valstybių 

narių vyriausybių atstovų išvadas d÷l švietimo vaidmens pl÷tojimo visapusiškai 

veikiančiame žinių trikampyje
9
, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. geguž÷s 11 d. Tarybos išvadas d÷l aukštojo mokslo 

internacionalizavimo
10

, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendaciją d÷l politikos, kuria 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf. 
3 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf. 
4 OL L 354, 2013 12 28, p. 132. 
5 OL L 289, 2005 11 3, p. 23. 
6 OL L 64, 2006 3 4, p. 60. 
7 OL C 111, 2008 5 6, p. 1. 
8 OL C 119, 2009 5 28, p. 2. 
9 OL C 302, 2009 12 12, p. 3. 

 
10 OL C 135, 2010 5 26, p. 12. 
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siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių
1
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendaciją „Iniciatyva „Judus 

jaunimas“ – besimokančio jaunimo judumo skatinimas“
2
, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. geguž÷s 10 d. Komisijos komunikatą „Universitetų 

modernizavimo plano įgyvendinimo rezultatai: švietimas, moksliniai tyrimai ir 

naujov÷s“ (COM(2006) 0208), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa – 

pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmenin÷ 

darbotvark÷“ (COM(2010) 0245/2), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugs÷jo 20 d. Komisijos komunikatą „Europos aukštojo 

mokslo sistemų modernizavimo darbotvark÷. Ekonomikos augimo ir užimtumo 

r÷mimas“ (COM(2010) 0567), 

– atsižvelgdamas į ataskaitą „Aukštasis mokslas Europoje 2009 m.: Bolonijos proceso 

raida („Eurydice“, Europos Komisija, 2009 m.)
3
, 

– atsižvelgdamas į ataskaitą „D÷mesys aukštajam mokslui Europoje 2010 m.: Bolonijos 

proceso poveikis („Eurydice“, Europos Komisija, 2010 m.)
4
, 

– atsižvelgdamas į ataskaitą „Europos aukštojo mokslo erdv÷ 2012 m.: Bolonijos proceso 

įgyvendinimo ataskaita („Eurydice“, Europos Komisija, 2012 m.)
5
, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. „Eurobarometro“ tyrimą apie mokymo specialistų nuomonę 

apie aukštojo mokslo reformą
6
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. „Eurobarometro“ tyrimą apie studentų nuomonę apie aukštojo 

mokslo reformą
7
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 16 d. Eurostato leidinį „Bolonijos procesas Europos 

aukštojo mokslo sistemoje. Pagrindiniai socialinio aspekto ir judumo rodikliai“
8
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugs÷jo 8–9 d. Jerevane, Arm÷nijoje, surengtos Tarptautin÷s 

                                                 
1 OL C 191, 2011 7 1, p. 1. 
2 OL C 199, 2011 7 7, p. 1. 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
4 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf. 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138FR.pdf. 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
8 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-

4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0. 
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konferencijos d÷l aukštojo mokslo finansavimo galutinę ataskaitą
1
, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugs÷jo 23 d. rezoliuciją d÷l Bolonijos proceso ir 

studentų judumo
2
, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. geguž÷s 20 d. rezoliuciją d÷l universitetų ir įmonių 

dialogo: naujoji Europos universitetų modernizavimo partneryst÷
3
, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 13 d. rezoliuciją d÷l Europos institucijų įnašo į 

Bolonijos proceso konsolidaciją ir pažangą
4
, 

– atsižvelgdamas į Europos strateginių investicijų fondą (ESIF)
5
, 

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A8-0121/2015), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi ir toliau lieka aktualūs nustatyti Bolonijos proceso tikslai: užtikrinti, kad būtų 

lengva vykti iš vienos šalies į kitą ir ten mokytis ar dirbti, padidinti Europos aukštojo 

mokslo patrauklumą siekiant, kad daug asmenų iš ne Europos šalių taip pat atvyktų į 

Europą studijuoti ir (arba) dirbti, užtikrinti, kad Europos aukštojo mokslo erdv÷ suteiktų 

Europai tvirtą aukštos kokyb÷s ir naujausių žinių pagrindą ir kad Europa pl÷totųsi kaip 

taiki ir tolerantiška bendruomen÷, tačiau būtina atlikti vertinimą ir apžvalgą siekiant 

įvertinti, kas pavyko ir kas nepavyko atsižvelgiant į nustatytus tikslus; 

B. kadangi dabartin÷je ekonomin÷je pad÷tyje Bolonijos procesas tur÷tų būti svarbus 

siekiant kuo didesnio lygio žinių ir inovacijų piliečiams per plačiai prieinamą švietimą 

ir jo nuolatinį atnaujinimą; pažymi, kad, priešingai, įgyvendinant Bolonijos procesą ES 

ir kitose šalyse aukštasis mokslas buvo liberalizuotas, padid÷jo studijų kaina ir vis 

did÷ja įmonių įtaka net administracin÷se valdybose, d÷l to dažnai nukenčia viešųjų 

paslaugų tikslas – aukštasis mokslas; 

C. kadangi dauguma aukštojo mokslo įstaigų absolventų gavę diplomą turi praeiti per 

etapą, kai kelis m÷nesius ar kelerius metus būna varganoje pad÷tyje – atlieka įvairias 

stažuotes ir dirba mažų garantijų arba nekvalifikuotą darbą, kuris neatitinka jų diplomo 

lygio; kadangi vertinant pagal tai, kad Bolonijos reformomis siekiama sumažinti 

geb÷jimų neatitiktį Europos Sąjungoje, šiomis reformomis kol kas dar nepasiekta gerų 

rezultatų; 

D. kadangi sprendžiant jaunimo nedarbo problemą nuo 2008 m. kriz÷s pradžios pasiekta 

tik menkų rezultatų; kadangi 2014 m. pabaigoje ES buvo apie 5 mln. jaunų bedarbių iki 

25 metų amžiaus, t. y. 21,7 proc.; kadangi kai kuriose Europos šalyse jaunimo nedarbo 

lygis viršija 50 proc.; kadangi keletui valstybių narių gerokai sumažinus biudžetą 

                                                 
1 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253. 
2 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 18. 
3 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 95. 
4 OL C 251 E, 2013 8 31, p. 24. 
5 Pasiūlymas d÷l Europos Parlamento ir Tarybos reglamento d÷l Europos strateginių investicijų fondo, 

kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2015) 0010). 
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švietimo srityje ir nuolat did÷jant mokesčiams už mokslą labai padaug÷jo įsiskolinusių 

studentų, kurie atsidūr÷ varganoje pad÷tyje ir turi dirbti nor÷dami finansuoti savo 

studijas; 

E. kadangi universitetai yra svarbus turtas, kuriam jau beveik tūkstantis metų, ir kadangi 

jie svarbūs visuomen÷s pažangai ne tik d÷l savo ind÷lio ekonomikai, o jų raida negali 

priklausyti vien nuo ekonominių poreikių; kadangi, kaip teig÷ vienas filosofas, 

„universitetų kokyb÷s ženklas tur÷tų būti tiesos ir grožio paieškos“, o ne tik jų pareiga 

rengti naujus specialistus, mokslininkus, inžinierius, mokytojus, gydytojus, politikus ir 

piliečius; 

F. kadangi svarbu, kad visa universitetų bendruomen÷ (d÷stytojai, studentai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) būtų laikomi pagrindiniais tikraisiais aukštojo mokslo 

reformų dalyviais, o regionin÷s bei nacionalin÷s institucijos atliktų paramos vaidmenį 

koordinavimo, reguliavimo ir išteklių teikimo srityje; kadangi Bolonijos procesui 

nepritar÷ didel÷ universitetin÷s bendruomen÷s dalis; kadangi įvairiose Europos šalyse 

vyko aktyvios socialin÷s akcijos prieš reformas, siejamas su Bolonijos procesu, ir jų 

lemiamą aukštojo mokslo liberalizavimą; 

G. kadangi šia tarpvyriausybine iniciatyva nebuvo bendrai Europos lygmeniu daugelyje 

šalių išspręstos rimtos problemos, priešingai, nelygyb÷s stojant į aukštojo mokslo 

įstaigas problema dar labiau paaštr÷jo; 

H. kadangi vienas iš Bolonijos proceso tikslų – remti judumą ir tarptautinimą, taip pat 

užtikrinti įvairių švietimo sistemų standartų ir kokyb÷s suderinamumą ir palyginamumą, 

kartu laikantis universitetų autonomijos principo ir taip prisidedant prie iš tiesų 

demokratin÷s ir vienodas galimybes piliečiams teikiančios europin÷s erdv÷s kūrimo; 

kadangi judumui dar kyla didelių kliūčių, susijusių su socialin÷mis teis÷mis, 

suinteresuotųjų asmenų finansin÷mis galimyb÷mis ir sociokultūriniais stereotipais, tod÷l 

šiuo metu galimyb÷mis jud÷ti gali pasinaudoti tik 3 proc. studentų; 

I. kadangi reikia įvertinti per pastaruosius 15 metų padarytą pažangą ir nes÷kmes ir 

atliekant šį vertinimą atsižvelgti tiek į regionų vidaus bendradarbiavimo rezultatu s, 

neišspręstas problemas ir pasipriešinimą, tiek į skirtingą iškeltų tikslų pasiekimo lygį; 

J. kadangi svarbu nuolat teikti ir didinti viešąją finansinę paramą švietimui, mokymui, 

įskaitant profesinį mokymą, žinių suteikimui ir moksliniams tyrimams, ypač dabartiniu 

ekonomin÷s kriz÷s laikotarpiu; 

K. kadangi šiomis nuolat kintančiomis aplinkyb÷mis reikia pasimokyti iš proceso 

nes÷kmių, užtikrinti, kad jos nepasikartotų, ir pripažinti, koks nepaprastai svarbus yra 

viešasis aukštasis mokslas, kuris būtų nemokamas, prieinamas visiems ir sudarytų 

galimybes individualiai ir kolektyvinei emancipacijai, siekiant, kad būtų prisidedama 

prie kiekvienos šalies ir visos visuomen÷s vystymosi; 

Bolonijos proceso vaidmuo 

1. pažymi, kad švietimas ir moksliniai tyrimai yra vienas iš pagrindinių bet kokios 

visuomen÷s ramsčių, kad jie turi būti priskiriami viešosioms paslaugoms ir skatinti 

kultūrą, įvairovę ir demokratines vertybes, siekiant parengti studentus tapti aktyviais 
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piliečiais ir sudaryti galimybes individualiai ir kolektyvinei emancipacijai; pažymi, kad 

itin svarbu, kad vyriausyb÷s daugiau investuotų į švietimą siekiant veiksmingai kovoti 

su skurdu, socialine nelygybe ir nedarbu, ypač jaunimo nedarbu, ir skatinti socialinę 

įtrauktį; primena, kad už švietimą atsako valstyb÷s nar÷s ir kad svarbu finansiškai remti 

aukštojo mokslo įstaigas skiriant pakankamas valstyb÷s dotacijas, kad būtų patenkinti 

gyventojų poreikiai; 

2. primena, kad švietimui skiriamas biudžetas yra investicija į ateitį; tod÷l nepritaria tam, 

kad keletas valstybių narių gerokai sumažino biudžetą švietimo srityje ir kad nuolat 

did÷ja mokesčiai už mokslą, tod÷l labai padaug÷jo įsiskolinusių studentų, kurie atsidūr÷ 

varganoje pad÷tyje ir turi dirbti nor÷dami finansuoti savo studijas; mano, kad šie 

reiškiniai turi neigiamą poveikį švietimo socialinio aspekto stiprinimui, ir primena, jog 

būtina skirti tinkamą viešąjį finansavimą, kad universitetai gal÷tų atlikti savo vaidmenį; 

3. ragina valstybes nares šiuo ekonomin÷s ir socialin÷s kriz÷s laikotarpiu sumažinti ar 

įšaldyti mokesčius už mokslą, jei tokie mokesčiai taikomi, kad didžiajai daliai asmenų 

jie nebūtų papildoma kliūtis siekiant aukštojo mokslo; ragina Sąjungą ir valstybes nares 

padidinti švietimo biudžetą, visų pirma biudžetą, skirtą stipendijoms ir išmokoms; 

4. pabr÷žia, kad žinių, švietimo ir mokslinių tyrimų sklaida padeda puosel÷ti pilietiškumą; 

pabr÷žia, kad reikia konsultuotis su aukštojo mokslo bendruomene (d÷stytojais, 

studentais ir nepedagoginiais darbuotojais) – tada bus suvoktas pasipriešinimas su 

Bolonijos procesu siejamoms reformoms, taip pat pabr÷žia, kad reikia užtikrinti viešąjį 

švietimą, kuris būtų nemokamas, prieinamas visiems ir tenkintų visuomen÷s poreikius; 

5. pažymi, kad vykdant Bolonijos reformas sukurta Europos aukštojo mokslo erdv÷; 

pabr÷žia, kad vienas iš nustatytų Bolonijos proceso prioritetų – užtikrinti, kad visi 

Europos universitetuose besimokantys studentai tur÷tų teisę gauti diplomą, kuris būtų 

pripažintas visose Bolonijos procese dalyvaujančiose šalyse; pažymi, kad iki šiol šie 

tikslai dar nepasiekti ir kad Bolonijos proceso ir su juo susijusių reformų įgyvendinimas 

paskatino diplomų ir įstaigų konkurenciją ir leido atsirasti jų hierarchijai, kelių greičių 

mokslui ir kai kurių studentų atskirčiai; 

6. pažymi, kad šalyse, kuriose Bolonijos procesas įgyvendintas, akademinei 

bendruomenei, ypač studentams mažiau atstovaujama valdymo institucijose – jos 

atstovų vietą už÷m÷ ūkin÷s veiklos vykdytojai, ypač didžiųjų įmonių atstovai; 

Prioritetai ir iššūkiai 

7. ragina atlikti Bolonijos proceso vertinimą ir bendrą apžvalgą siekiant įvertinti, kas 

pavyko ir kas nepavyko įgyvendinant nustatytus tikslus; pabr÷žia, kad būtina atsižvelgti 

į sunkumus, kliūtis ir nesupratimą, su kuriais susidurta, visų pirma su kuriais susidūr÷ 

akademin÷ visuomen÷, siekiant pl÷toti kokybišką visiems prieinamą švietimą; 

8. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę užtikrinti specialų jaunų žmonių socialinį 

statusą siekiant, kad kartu būtų užtikrinamas jų savarankiškumas (apsirūpinimas būstu, 

išlaikymas, galimyb÷ sportuoti, dalyvauti kultūros ir laisvalaikio renginiuose), ir įdiegti 

išmokų sistemas, visų pirma skirtas besimokantiems ar ieškantiems pirmojo darbo 

jauniems žmon÷ms; 
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9. nepritaria vadinamosioms žinių sąjungoms ir sektorių įgūdžių sąjungoms, kuriose 

aukštojo mokslo įstaigos ir įmon÷s rengia bendras programos, kad nebūtų specialistų 

stygiaus; pabr÷žia, kad šios programos l÷m÷ aukštojo mokslo priklausomyb÷s nuo 

didžiųjų įmonių interesų padid÷jimą ir švietimo samprata susiaur÷jo iki jo, kaip rinkos 

objekto, sampratos; 

10. nepritaria tam, kad Europoje būtų skubinama įgyvendinti Bolonijos procesą; pabr÷žia, 

kaip svarbu išsaugoti d÷stymo įvairovę, įskaitant kalbų įvairovę; primygtinai ragina 

valstybes nares didinti studentams skiriamas dotacijas ir užtikrinti, kad jos būtų lengvai 

prieinamos; 

11. ragina valstybes nares, Europos aukštojo mokslo erdv÷s šalis ir visą ES atsižvelgti į 

universitetin÷s bendruomen÷s kritiką ir priešinimąsi Bolonijos procesui ir vykdyti 

reformas, kurios užtikrintų realią galimybę visiems įgyti aukštąjį valstybinį išsilavinimą, 

kuris būtų nemokamas ir kokybiškas, o ne taikyti dabartines priemones; 

12. ragina vykdyti vyriausybių, aukštojo mokslo įstaigų ir mokslinių tyrimų įstaigų dialogą, 

kad turimos l÷šos būtų naudojamos tikslingai, kuo aktyviau ir veiksmingiau, ir 

prieštarauja tam, kad būtų mažinamas aukštojo mokslo finansavimas, kai tuo tarpu 

kitoms biudžeto sritims finansavimas nekeičiamas; 

13. ragina vyriausybes gerinti viešojo finansavimo naudojimo švietimo srityje efektyvumą 

ir laikytis ES pagrindinio tikslo – į mokslinius tyrimus investuoti 3 proc. ES BVP; 

pabr÷žia, kad plataus užmojo viešasis švietimo ir mokslinių tyrimų finansavimas 

reikalingas, nes tai yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant užtikrinti kokybišką 

išsilavinimą visiems, taip pat kovoti su ekonomikos krize ir nedarbu; 

14. pabr÷žia mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) vaidmenį ir jų svarbą 

visuomenei; pabr÷žia, kad būtina išsaugoti mokymo sistemų (ypač humanitarinių 

mokslų), dalykų, pedagoginių metodų ir universitetų sistemų įvairovę Europos 

Sąjungoje; mano, kad šiuo tikslu būtina ir toliau nacionaliniu mastu reglamentuoti 

diplomus skatinant visose valstyb÷se nar÷se abipusiškai pripažinti diplomus ir 

kvalifikacijas; 

15. apgailestauja, kad Europos kreditų perk÷limo sistema yra tokia, kad pagal ją įgyjama 

bendra paviršutiniška kvalifikacija, atitinkanti vien tik rinkos poreikius, nors reik÷tų, 

priešingai, suteikti galimybes studentams gilinti žinias tų dalykų, kuriuos jie pasirinko; 

16. pabr÷žia, kaip svarbu užtikrinti akademinių laipsnių tarpusavio pripažinimą ir 

suderinamumą, kad būtų galima Europos lygmeniu ir visose prie Europos aukštojo 

mokslo erdv÷s prisijungusiose šalyse sustiprinti kokyb÷s užtikrinimo sistemą; 

17. primena, kad už švietimą yra atsakingos valstyb÷s nar÷s ir kad būtina užtikrinti aukštojo 

mokslo institucijų finansinę paramą, visų pirma, skiriant pakankamas viešąsias 

dotacijas; 

18. pabr÷žia, koks svarbus tikslas, kad 40 proc. 30–34 metų amžiaus asmenų būtų baigę 

aukštąjį mokslą ir įgiję tinkamų geb÷jimų bei kompetencijų, reikalingų pasitenkinimą 

teikiančiam darbui susirasti; pabr÷žia, kad norint nustatyti, kaip aukštojo mokslo 
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reformomis yra pasiekti vykdant Bolonijos procesą nustatyti tikslai užtikrinti geresnį 

integravimą į darbo rinką, reikia steb÷ti visą absolventų profesinį kelią; tod÷l atkreipia 

d÷mesį į Komisijos įsipareigojimą padaryti tokius duomenis prieinamesnius; ragina 

atlikti šio proceso vertinimą ir bendrą apžvalgą siekiant įvertinti, kas pavyko ir kas 

nepavyko įgyvendinant nustatytus tikslus; pabr÷žia, kad būtina atsižvelgti į sunkumus, 

kliūtis ir nesupratimą, su kuriais susiduriama, taip pat ir tuos, su kuriais susiduria 

akademin÷ visuomen÷; 

19. pažymi, kad studentų, d÷stytojų, mokslinių tyrimų vykdytojų ir nepedagoginių 

darbuotojų judumas yra vienas iš pagrindinių Bolonijos proceso prioritetų; ragina 

valstybes nares didinti judumo galimybes ir jo kokybę – skirti stipendijas ir išmokas, o 

ne paskolas, nes d÷l pastarųjų studentai dar labiau įsiskolina; pabr÷žia, kad iki 2020 m. 

būtina pasiekti 20 proc. kiekybinį studentų judumo tikslą;  

20. ragina universitetus į savo oficialias mokymo programas laipsniškai įtraukti studentų 

judumą; ragina Sąjungą, valstybes nares ir universitetus, siekiant skatinti struktūrinius 

judumo srautus, sudaryti sąlygas, kad mainų programose dalyvautų kuo daugiau 

žmonių: taikyti informavimo ir finansin÷s bei administracin÷s paramos mechanizmus 

visiems studentams, mokslininkams ir personalui ir remiantis socialiniais kriterijais 

šioms programoms teikti didesnį tinkamą finansavimą; 

21. pabr÷žia būtinybę į ES judumo programas įtraukti atitinkamą skaičių meno ir muzikos 

sričių studentų ir pedagoginio personalo; 

22. nepritaria tam, kad Komisijos vertinimai remiasi priemone, skirta daugeliu aspektų 

aukštojo mokslo įstaigoms klasifikuoti, nes mano, kad šia priemone neatsižvelgiama į 

mokymo sistemų ir dalykų įvairovę ir kalbų įvairovę universitetų leidiniuose; mano, kad 

tokio tipo klasifikavimas – tai didel÷ rizika, kad rasis įstaigų ir mokymo dalykų 

konkurencija; pabr÷žia, kad įstaigoms būtina bendradarbiauti d÷mesį skiriant mainams 

ir žinių ir mokslinių tyrimų panaudojimui; 

23. pažymi itin svarbų aukštojo mokslo įstaigų vaidmenį populiarinant judumą ir rengiant 

žinių ir geb÷jimų turinčius absolventus bei mokslo darbuotojus; 

24. ragina valstybes nares, ES ir Europos aukštojo mokslo erdv÷s subjektus stiprinti judumą 

skatinant kalbų mokymąsi, naikinant administracines kliūtis, suteikiant pakankamos 

finansin÷s paramos priemonę ir užtikrinant dotacijų, stipendijų ir kreditų perkeliamumą; 

pažymi, kad judumas vis dar yra mažiau prieinamas nepasiturinčių visuomen÷s 

sluoksnių studentams; 

25. pabr÷žia švietimo paradigmos pokyčius kuriamose ir įgyvendinamose programose 

pereinant prie požiūrio, labiau orientuoto į studentus ir apimančio asmeninę studentų 

raidą; pabr÷žia studentų dalyvavimo aukštojo mokslo valdyme svarbą; 

26. pabr÷žia, kad reikia suteikti plačių galimybių mokytis visą gyvenimą ir naudotis 

papildomomis mokymosi formomis, pvz., neformaliuoju mokymusi ir savišvieta, kurios 

yra itin svarbios norint įgyti socialinių emocinių geb÷jimų; pabr÷žia, kad, siekiant 

užtikrinti būtiną išlikimą darbo rinkoje, aukštojo mokslo įstaigos turi atlikti svarbiausią 

vaidmenį ir suteikti galimybę darbą praradusiems darbuotojams arba darbuotojams, 
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kurių darbo sutartis baig÷si, v÷l mokytis ir skatinti savanorišką judumą bei karjeros 

siekimą, kad būtų rastas stabilus ir gerai apmokamas darbas, 

27. taip pat ragina ištyrin÷ti naujų technologijų, skaitmeninimo, informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT) teikiamas galimybes, kad būtų praturtintas mokymas ir d÷stymas; 

28. pabr÷žia, jog reikia leisti pab÷g÷liams patekti į visas Europos aukštojo mokslo erdv÷s 

įstaigas, kad įgydami išsilavinimą jie gal÷tų susikurti nepriklausomą gyvenimą; 

nerimauja d÷l studentų iš trečiųjų šalių, kurie studijų metais ir po studijų dažnai 

gyvenama skurdžiomis sąlygomis, pad÷ties; pabr÷žia tai, kad Europos aukštojo mokslo 

patrauklumas susijęs ir su galimyb÷mis priimti šiuos studentus, nesvarbu, kokia jų 

pilietyb÷; tod÷l ragina valstybes nares prad÷ti procesą, leisiantį visiems į universitetą 

įstojusiems studentams teis÷tai mokytis; 

29. ragina valstybes nares ir aukštojo mokslo įstaigas kartu su trečiųjų šalių įstaigomis, ypač 

esančiomis konfliktų zonose, kurti naujas bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų 

programas, pagrįstas abipusiais interesais, kad šių šalių studentams be jokios 

diskriminacijos būtų suteikiamos galimyb÷s siekti aukštojo mokslo ir mokytis; tod÷l 

siūlo įsteigti Sąjungos universitetų ir Palestinos universitetų partnerystes; ragina 

Komisiją remti tokias programas; 

30. atkreipia d÷mesį į tai, kad tik kelios valstyb÷s nar÷s sukūr÷ išsamią strategiją, kaip į 

aukštąjį mokslą įtraukti žemesnio socialinio ir ekonominio sluoksnio studentus ir taip 

išspręsti vadinamojo socialinio filtro problemą; 

31. pabr÷žia švietimo, jo kokyb÷s ir mokymo misijos vaidmenį formuojant būsimas kartas, 

padedant pl÷sti socialinę ir ekonominę sanglaudą ir kurti stabilias ir gerai apmokamas 

darbo vietas; šiuo atžvilgiu ragina labiau pripažinti mokytojo profesiją; 

32. ragina stengtis socialiniu ir ekonominiu požiūriu gerinti socialinę įtrauktį – kokybišką 

išsilavinimą padaryti sąžiningai ir atvirai prieinamą visiems, sudaryti geresnes sąlygas 

pripažinti akademines ir profesines kvalifikacijas, studijų laikotarpius užsienyje ir 

ankstesnį mokymąsi, socialinių emocinių geb÷jimų programas, neformalųjį mokymąsi ir 

savišvietą, taip pat mokymosi visą gyvenimą forma teikti reikiamą išsilavinimą įvairiai 

studentų bendruomenei; 

33. pabr÷žia švietimo srities judumo vaidmenį tarpkultūriniam mokymuisi ir tai, kad 

aukštojo mokslo reformos tur÷tų apimti priemones, kuriomis būtų aktyviai siekiama 

puosel÷ti studentų žinias apie įvairias kultūras ir pagarbą joms; 

o 

o  o 

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausyb÷ms bei parlamentams. 

Or. fr 


