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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu
(2011/2180(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na sorbonnskou Společnou deklaraci o harmonizaci výstavby evropského 
systému vysokého školství, kterou dne 25. května 1998 podepsali v Paříži příslušní čtyři 
ministři z Francie, Německa, Itálie a Spojeného království (Sorbonnská deklarace)1,

– s ohledem na společnou deklaraci, kterou dne 19. června 1999 podepsali v Boloni ministři 
školství z 29 evropských zemí (Boloňská deklarace)2,

– s ohledem na komuniké, které vydala konference evropských ministrů odpovědných za 
vysoké školství ve dnech 28.–29. dubna 2009 v Lovani a Louvain-la-Neuve3,

– s ohledem na prohlášení z Budapešti a Vídně ze dne 12. března 2010, které přijali ministři 
školství ze 47 zemí a kterým byl oficiálně zaveden Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání (EHEA)4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací5,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 pro 
usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění 
vědeckého výzkumu6,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. února 2006 o další 
evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání7,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 
o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení8,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské 

                                               
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
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
5 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22, oprava v Úř. věst. L 271, 16.10.2007, s. 18, oprava Úř. věst. L 93, 4.4.2008, 
s. 28.
6 Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 23.
7 Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 60.
8 Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1.
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spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“)1,

– s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 
26. listopadu 2009 o rozvoji úlohy vzdělávání v rámci plně fungujícího znalostního 
trojúhelníku2,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 11. května 2010 o internacionalizaci vysokoškolského 
vzdělávání3,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky4,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. června 2011 nazvané „Mládež v pohybu –
podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání“5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. května 2006 nazvané „Plnění programu 
modernizace pro univerzity: vzdělávání, výzkum a inovace“, (KOM(2006)0208),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvané „Digitální agenda pro 
Evropu“ (KOM(2010)0245/2),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2011 nazvané „Podpora růstu a 
zaměstnanosti – plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání“ 
(KOM(2011)0567),

– s ohledem na zprávu nazvanou „Vysokoškolské vzdělávání v Evropě 2009: vývoj 
v boloňském procesu“ (Eurydice, Evropská komise, 2009)6,

– s ohledem na zprávu nazvanou „Zaostřeno na strukturu vysokého školství v Evropě 2010: 
dopad boloňského procesu“ (Eurydice, Evropská komise, 2010)7,

– s ohledem na průzkum Eurobarometru z roku 2007 o reformě vysokoškolského vzdělávání 
provedený mezi pedagogy8,

– s ohledem na průzkum Eurobarometru z roku 2009 o reformě vysokoškolského vzdělávání 
provedený mezi studenty9,

– s ohledem na publikaci Eurostatu ze dne 16. dubna 2009 nazvanou „Boloňský proces ve 

                                               
1 Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2.
2 Úř. věst. C 302, 12.12.2009, s. 3.
3 Úř. věst. C 135, 26.5.2010, s. 12.
4 Úř. věst. C 191, 1.7.2011, s. 1.
5 Úř. věst. C 199, 7.7.2011, s. 1.
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
9 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
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vysokoškolském vzdělávání v Evropě – klíčové ukazatele v sociální oblasti a v oblasti 
mobility“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 nazvané „Boloňský proces a mobilita 
studentů“2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanovisko Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že cíl boloňského procesu – umožnit v Evropě kompatibilní systémy 
vysokoškolského vzdělávání – stále platí a posilování tohoto procesu přispívá k plnění 
cílů růstu založeného na znalostech a inovacích v rámci strategie Evropa 2020, zejména 
pak v současné hospodářské krizi;

B. vzhledem k tomu, že i přes nastalé potíže se ve většině zemí boloňského procesu uplatňuje 
třístupňová struktura – v některých případech úspěšně;

C. vzhledem k tomu, že závazek prosazovat reformu by neměl být realizován 
prostřednictvím roztříštěných opatření a bez odpovídající finanční podpory;

D. vzhledem k tomu, že mobilita musí být dostupná pro všechny a je základním pilířem 
reformy vysokoškolského vzdělávání;

E. vzhledem k tomu, že nezbytnou podmínkou pro vývoj boloňského procesu je nutnost 
posílit sociální rozměr;

F. vzhledem k tomu, že univerzity, orgány veřejné správy a podniky musí být pevně 
odhodlány soustředit se na otázku zaměstnatelnosti;

G. vzhledem k tomu, že vzdělávání je veřejnou odpovědností členských států, orgánů EU a 
dalších klíčových aktérů;

Význam procesu

1. vyzývá, aby byla na úrovni EU posílena podpora boloňského procesu, zejména ohledně 
uznávání akademických kvalifikací a podpory mobility a zaměstnatelnosti;

2. poznamenává, že Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání je zásadním úspěchem, 
který je třeba posilovat prostřednictvím využívání vhodných nástrojů a postupů;

3. zdůrazňuje skutečnost, že priority stanovené v rámci boloňského procesu představují 
podmínky nezbytné pro zajištění toho, aby každý student zapsaný na evropské univerzitě 
měl právo získat vysokoškolský titul a právo na to, aby byla jeho kvalifikace uznávána ve 
všech zemích EU, přičemž cílem je vytvoření skutečné evropské univerzitní příslušnosti;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
2 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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Správa

4. vyzývá k vytvoření účinného přístupu zdola nahoru, který bude plně zahrnovat všechny 
klíčové aktéry, jako jsou univerzity, odbory, podnikatelský sektor a především učitelé a 
studenti;

5. vyzývá, aby se univerzity zavázaly k používání nových strategií výuky a odborné 
přípravy, jehož cílem bude vysokoškolský systém zaměřený na výuku;

6. vyzývá k vytvoření tzv. třetí mise univerzit směřované ke společnosti;

7. vyzývá k určení nových, cílených a flexibilních finančních mechanismů s cílem podpořit 
růst, excelenci a zvláštní a různá zaměření univerzit;

Konsolidace

8. vyzývá EU, členské státy a univerzity, aby zdokonalovaly informace určené studentům, 
akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům, aby tak podpořily strukturované 
toky mobility; vyzývá k posílení služeb programu Erasmus prostřednictvím lepšího 
financování, zdokonaleného uznávání kreditů a větší flexibility povolených časových 
rámců;

9. žádá EU, aby pro zajištění vzájemné důvěry upevnila systém zajišťování kvality jak na 
evropské úrovni, tak na úrovni členských států; žádá členské státy, aby uplatňovaly své 
vnitrostátní systémy zajišťování kvalifikace; vyzývá členské státy, aby se zapsaly do 
evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality;

10. naléhavě vyzývá všechny země boloňského procesu, aby uplatňovaly vnitrostátní rámce 
kvalifikací spojené s rámcem kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání a rozvíjely a finančně podporovaly vzájemné uznávání;

11. vyzývá, aby byly silně finančně podporovány dohody o společných hlavních osnovách, 
které zaručují jasně vymezené studijní výsledky, mimo jiné testováním metodického 
přístupu vyvinutého na základě projektu Tuning; vyzývá, aby byla zvláštní pozornost 
věnována konkrétním problémům, které se týkají osnov humanitních oborů;

12. žádá, aby byla dále podporována vnitrostátní a evropská opatření na zajištění rovného 
zapojení a spravedlivého přístupu pro studenty z nedostatečně zastoupených skupin;

13. upozorňuje na zvláštní potřeby bakalářského stupně vzdělání, jeho osnov a hlediska 
zaměstnatelnosti, v tomto ohledu zdůrazňuje nutnost přistoupit ke zvláštním opatřením a 
účinněji spolupracovat mezi univerzitami a trhem práce s cílem vytvořit vhodnější osnovy 
a posílit zaměstnatelnost;

14. vyzývá vnitrostátní vlády a Komisi, aby vyvinuly systém strukturované spolupráce s cílem 
udělovat v rámci seskupení určitých disciplín společné diplomy, které budou uznávané po 
celé EU, a činily tak zlepšováním výkonnosti programu Erasmus Mundus a budoucích 
programů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a jejich finanční podporou;

15. považuje akademické tituly úrovně Ph.D., včetně titulů dosažených v rámci podniků, za 
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klíčovou vazbu mezi vysokoškolským vzděláváním a výzkumem a připomíná jejich 
potenciál jakožto klíčovou složku ve vytváření inovací založených na znalostech a 
v dosahování hospodářského růstu;

16. vyzývá k výraznější součinnosti mezi Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání 
a Evropským výzkumným prostorem;

17. vyzývá, aby byla stanovena účinná strategie na podporu programů celoživotního 
vzdělávání;

Opatření na evropské úrovni

18. vítá návrh Komise výrazně navýšit finanční prostředky určené na evropské programy 
vzdělávání a odborné přípravy; vyzývá Komisi, aby věnovala podstatný podíl těchto 
finančních prostředků na podporu modernizace vysokoškolského vzdělávání v souladu 
s cíli boloňského procesu a programu modernizace na úrovni EU;

19. navrhuje, aby bylo uznávání studijních kreditů povinné v rámci všech studentských 
výměn, které jsou podporovány z finančních prostředků EU;

20. vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci nového programu vzdělávání a odborné přípravy 
podporovala spolupráci, a to i finančními pobídkami, v oblasti nadnárodních osnov, 
společných diplomů a vzájemného uznávání;

21. vyzývá členské státy a EU, aby poskytovaly aktualizované a srovnatelné údaje, na jejichž 
základě bude možné monitorovat uplatňování Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání;

22. podporuje zřízení účinného evropsko-středomořského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání podle vzoru boloňského procesu; vyzývá Evropskou komisi, aby podporovala 
Evropsko-středomořskou univerzitu (EMUNI);

23. zdůrazňuje, že konference ministrů v rámci boloňského procesu, která se koná každé dva 
roky a v roce 2012 se uskuteční v Bukurešti, musí zohlednit skutečnost, že vytvoření 
Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání stanovilo podmínky pro společnou 
pravomoc EU a členských států v otázce vysokoškolského vzdělávání;

o

o o

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vytvoření otevřeného Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání je zásadním 
úspěchem a představuje široký institucionální rámec pro provádění ambiciózního procesu 
zahájeného boloňským procesem.
Mezivládní spolupráce a strategie, jež stanovily evropské orgány, jsou podnětem k široké 
strukturální reformě evropské systému vysokoškolského vzdělávání. Nejenže evropské 
univerzity důkladně revidovaly své výukové činnosti a přeorganizovaly je tak, aby odpovídaly 
tříúrovňovému rámci stanovenému boloňským procesem, ale rovněž posílily svoji sociální 
roli prostřednictvím činností, které jsou lépe přizpůsobené tzv. třetí misi univerzitního 
systému.

Je třeba podotknout, že propojení mezi tímto systémem a trhem práce nebylo vždy úspěšné. 
Tvrzení uvedené v lisabonském dokumentu („evropské univerzity nejsou i přes celkem 
dobrou kvalitu výuky schopné naplno využít svůj potenciál, aby tak podporovaly hospodářský 
růst, sociální soudržnost a zlepšení v kvalitě a množství pracovních míst“) tedy stále platí. 
Toto tvrzení je obzvláště znepokojivé v období celosvětové hospodářské krize a je třeba mu 
dále věnovat pozornost s ohledem na cíl EU „stát se nejkonkurenceschopnější a 
nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě schopnou udržitelného hospodářského růstu, 
s větším počtem pracovních míst, s lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností“.

V tomto ohledu je posilování celého boloňského procesu významné pro plnění cílů růstu 
stanovených ve strategii Evropa 2020: je požadavkem pro úplnou integraci vnitřního trhu EU 
a nepostradatelným nástrojem pro zvládání problémů, jež přinesla hospodářská a finanční 
krize.

První cíl boloňského procesu je i nadále základním požadavkem: student zapsaný na evropské 
univerzitě má právo získat akademický titul a právo na to, aby byla jeho kvalifikace uznávána 
v celé EU.

Správa

Jedním z faktorů, které zpomalují pokrok při dosahování výsledků, je jeho povaha vycházející 
z přístupu shora dolů.
Proces byl nejprve vytvořen na základě politické vůle vnitrostátních vlád; teprve ve druhé fázi 
se do něj postupně zapojovali vedoucí představitelé akademických institucí v rámci Evropské 
asociace univerzit (EUA) a nyní je stále potřeba tento proces plně zapojit do prostředí 
evropských univerzit, studentů a rodin.
Je proto nutné přistoupit k radikální změně a důkladnějšímu zapojení všech zainteresovaných 
stran do řízení jeho cílů a do určování nových opatření na jeho podporu.
Dalším hlediskem „nedokonalé správy“ tohoto procesu jsou roztříštěná opatření, která 
přijímají jednotlivé členské státy.
Nízký rozpočet vyčleněný na dosažení těchto cílů je jedním z důvodů v rámci téže kritiky: 
iluze, že boloňský proces bude možné uskutečnit s nulovými náklady.
Stávající finanční krize pravděpodobně povede k dalšímu snížení finančních zdrojů 
dostupných v rámci celého odvětví vzdělávání.
Hospodářská situace by nás ale měla přinutit k podpoře uspíšení tohoto procesu a ke 
zkoumání nových formátů a finančních rámců, které umožňují účinnější plnění cílů růstu a 
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excelence evropských univerzit.
Členské státy a evropské orgány kromě toho rovněž hrají v tomto procesu zásadní roli, 
zejména v politice uznávání kvalifikací a politice mobility.
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání není v této fázi ještě plně rozvinutý a je 
zásadně důležité maximálně využít jeho potenciál a zaměřit se na řadu nevyřešených otázek, 
včetně vládní regulace, rozpočtových omezení, kontroly kvality a vnitrostátní akreditace.
Další aktéři boloňského procesu (univerzity, studenti, učitelé, odbory, podnikatelský sektor) 
mají zásadní odpovědnost zajistit, aby základy procesu skutečně tvořil pospolitý akademický 
subjekt.
Také to, že některé evropské univerzity nedostatečně dodržují pokyny procesu, ukazuje, že je 
nutné zavádět nové strategie výuky.
Stále větší pozornost by měla být věnována zřízení systému výuky orientované na studenta, 
kdy univerzity a akademičtí pracovníci studenty podporují, aby své vysokoškolské studium 
aktivně řídili.

Překážky

Mobilita: Mobilitě se přikládá zvláštní význam jakožto základní charakteristice Evropské 
prostoru vysokoškolského vzdělávání, jak je vymezeno v nedávném sdělení Evropské komise 
o modernizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a v posledním usnesení 
Evropského parlamentu z roku 2008 o Boloňském procesu a mobilitě studentů1, jehož 
zpravodajkou byla paní Packová.
Mobilita není pouze územní (v rámci zemí a mezi nimi), ale také horizontální (mezi cykly 
vysokoškolského vzdělání) a vertikální (v rámci cyklů vysokoškolského vzdělání).
Abychom podpořili toky studentské mobility, potřebujeme více pobídek na úrovni politiky 
financování a vyčlenění většího množství finančních prostředků, kvalitní opatření pro 
uznávání kreditů a lepší transparentnost a informace, co se týče programů mobility.

Uznávání kvalifikací a rámec kvalifikací: Reformy, které zavedl boloňský proces, zahrnují 
soubor nástrojů určených na podporu uznávání kvalifikací, jako je evropský systém přenosu a 
akumulace kreditů.
V této fázi většina zemí boloňského procesu neuplatňuje vnitrostátní rámce kvalifikací 
spojené s rámcem kvalifikací Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání.
Aby byly vnitrostátní kvalifikace měřitelné a aby bylo usnadněno srovnávání a uznávání 
formálních, neformálních a informálních kvalifikací, měly by být tyto kvalifikace založeny na 
studijních výsledcích.
V tomto ohledu bude zajímavé uvážit, jak by bylo možné dále zdokonalit projekt Tuning 
z roku 2000, jehož cílem je stanovit konkrétní přístup k uplatňování boloňského procesu a 
určit společné referenční body pro všeobecné a odborné znalosti absolventů prvního a 
druhého cyklu v řadě studijních oborů.

Zajišťování kvality: V současné době ve většině zemí stále probíhá přezkum vnitrostátních 
systémů zajišťování kvality, v rámci něhož univerzity pracují na vytvoření jednotného 
systému zajišťování kvality, který budou doplňovat postupy externího hodnocení.
Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality představuje významný úspěch, stejně jako 
ostatní nástroje, např. evropské standardy a pokyny pro zajištění kvality; v tomto ohledu je 

                                               
1 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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nutné vnitrostátní opatření na zajišťování kvality dále přizpůsobovat.
Bude nezbytné vytvářet pobídky na podporu zemí, aby se zapojily do referenčního rámce a 
zdokonalovaly své systémy sebehodnocení.
Pozitivní přístup se vyvinul zejména v Rakousku a Dánsku, kde může působit jakákoli 
agentura pro zajišťování kvality, pokud se zapíše do referenčního rámce. Tímto způsobem by 
měl být ve všech zemích Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání uznán jakýkoli 
diplom, který nese značku ověřené kvality.

Sociální rozměr: Cíl sociální soudržnosti je stěžejní součástí Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání a představuje podmínku, kterou je třeba splnit, aby bylo možné 
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání upevnit. Větší význam by měl být přisuzován 
spravedlivému přístupu a dokončení vysokoškolského vzdělání na všech úrovních.
To by vyžadovalo další vládní podporu na zavedení opatření ohledně rozšíření přístupu pro 
studenty z nedostatečně zastoupených skupin a z nižších úrovní socioekonomického prostředí 
a také pro přistěhovalce, kulturní menšiny a studenty se zdravotním postižením.

Zaměstnatelnost a bakalářský titul: Nedostatek statistických údajů znesnadňuje sledování 
zaměstnanosti absolventů. Zaměstnatelnost by zejména mohla být navýšena také zapojením 
zaměstnavatelů do otázky začleňování pracovních stáží do akademických osnov.
Účinný systém uznávání na úrovni EU bude zásadní rovněž při vymezování znalostních a 
dovednostních norem pro trh práce (pro veřejný i pro soukromý sektor).

Lepší spolupráce mezi Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání a Evropským 
výzkumným prostorem: Hlavní vazbu mezi vysokoškolským vzděláváním a výzkumem 
představuje začlenění doktorského studia do boloňské struktury jako jejího třetího cyklu.
Nyní je nezbytné změnit obecné přesvědčení, že doktorské studium je zacíleno výhradně na 
akademický výzkum. Tituly úrovně Ph.D. totiž mají potenciál stát se klíčovou složkou ve 
vytváření inovací založených na znalostech a v dosahování hospodářského růstu a mohou 
přispět k pokroku a šíření znalostí a technologií.

Opatření na evropské úrovni

Opatření na evropské úrovni zaměřená na zlepšení výsledků a překonání nevyřešených otázek 
jsou ráznějšího charakteru. Úkol modernizace a posílení univerzit náleží členským státům, 
evropským orgánům a všem dalším zainteresovaným stranám (podnikům, univerzitám, 
studentům). Evropa disponuje prostředky na zajištění účinnějšího systému jak prostřednictvím 
politiky pobídek, tak prostřednictvím vazeb s Evropským výzkumným prostorem.

Zajišťování kvality: Pokroku nelze dosáhnout bez vzájemného uznávání kvalifikací a bez 
vzájemné důvěry. EU by to měla řešit prostřednictvím politiky pobídek.

Rámec kvalifikací: Pro všechny úrovně vzdělávání byl stanoven evropský rámec kvalifikací. 
Členské státy EU musí si musí sestavit vnitrostátní rámec pro celoživotní vzdělávání.

Hlavní osnovy: Co se týče programů, které se vztahují na stejné studijní obory, je třeba klást 
důraz na dohody o společných hlavních osnovách, aby byly tyto osnovy strukturované 
způsobem, jenž zaručí jasně vymezené minimální studijní výsledky.
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Společné diplomy: Jedním z nejvýznamnějších cílů Evropského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání by mělo být zavedení a rozvíjení systému evropských titulů, které by byly 
uznávané kdekoli v Evropě tak, aby každý student, který v Evropě dokončí univerzitu, získal 
kvalifikaci uznávanou a platnou po celé Evropě.

Příprava na bukurešťský summit

Konference ministrů k boloňskému procesu se uskuteční v dubnu 2012. Je nanejvýše důležité, 
aby formulace nových závazků na tři roky, jež nás dělí od další schůzky ministrů, nebyla 
omezená na stanovení seznamu referenčních kritérií, ale spíše na zavedení konkrétních 
opatření na podporu úplné realizace cílů boloňského procesu na každé univerzitě a v každém 
členském státě.


