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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU-institutionernes bidrag til konsolidering og udvikling af Bolognaprocessen
(2011/2180(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Sorbonnefælleserklæringen om harmonisering af opbygningen af den 
videregående uddannelse i Europa, som de fire ansvarlige ministre fra Frankrig, Tyskland, 
Italien og Det Forenede Kongerige undertegnede den 25. maj 1998 i Paris 
(Sorbonneerklæringen)1,

– der henviser til den fælleserklæring, som undervisningsministrene fra 29 europæiske lande 
undertegnede i Bologna den 19. juni 1999 (Bolognaerklæringen)2,

– der henviser til kommunikéet fra konferencen af de europæiske ministre med ansvar for 
videregående uddannelse den 28.-29. april 2009 i Leuven og Louvain-la-Neuve3,

– der henviser til Budapest-Wien-erklæringen af 12. marts 2010, som blev vedtaget af 
udenrigsministrene fra 47 lande, og som officielt lancerede det europæiske område for 
videregående uddannelse (EHEA)4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om lettelse af 
medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold for forskere fra 
tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 15. februar 2006 om 
yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående 
uddannelser7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering 
af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF-LLL)8,

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det 

                                               
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 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22, korrigendum EUT L 271 af 16.10.2007, s. 18, korrigendum EUT L 93 af 
4.4.2008, s. 28.
6 EUT L 289 af 3.11.2005, s. 23.
7 EUT L 64 af 4.3 2006, s. 60.
8 EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1.
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europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020)1,

– der henviser til konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, den 26.november 2009 om udvikling af 
uddannelsessystemernes rolle i en fuldt fungerende videntrekant2, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2010 om internationalisering af højere 
uddannelse3,

– der henviser til Rådets henstilling af 28. juni 2011 om politikker, som skal mindske 
skolefrafald 4,

– der henviser til Rådets henstilling af 28. juni 2011 – Unge på vej – flere unge i 
læringsmobilitet5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2006 om virkeliggørelse af 
universiteternes moderniseringsdagsorden for uddannelse, forskning og innovation 
(KOM(2006)0208),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om Europa 2020 – En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 om en digital dagsorden 
for Europa (KOM(2010)0245/2),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 med titlen "Fremme af 
vækst og beskæftigelse – en dagsorden for moderniseringen af Europas videregående 
uddannelser" (KOM(2011)0567),

– der henviser til rapporten "Higher Education in Europe 2009: Developments in the 
Bologna Process" (Eurydice, Kommissionen, 2009)6,

– der henviser til rapporten "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the 
Bologna Process" (Eurydice, Kommissionen, 2010)7,

– der henviser til Eurobarometers 2007-undersøgelse blandt undervisere om reform af 
videregående uddannelser8,

– der henviser til Eurobarometers 2009-undersøgelse blandt studerende om reform af 
videregående uddannelser9,

                                               
1 EUT C 119 af 28.5 2009, s. 2.
2 EUT C 302 af 12.12 2009, s. 3.
3 EUT C 135 af 26.5 2010, s. 12.
4 EUT C 191 af 1.7 2011, s. 1.
5 EUT C 199 af 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/fl_198_en.pdf.
9 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
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– der henviser til Eurostat-publikationen af 16. april 2009 med titlen "The Bologna Process 
in Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and mobility"1,

– der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om Bolognaprocessen og studerendes 
mobilitet2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at målet med Bolognaprocessen – at skabe kompatible systemer for 
videregående uddannelse i Europa – stadig gælder, og at styrkelsen af processen tjener 
Europa 2020-strategiens mål om vækst baseret på viden og innovation, navnlig i den 
aktuelle økonomiske krise;

B. der henviser til, at strukturen med tre universitetsgrader anvendes i de fleste Bolognalande 
– i en række tilfælde med held på trods af de vanskeligheder, der kæmpes med;

C. der henviser til, at ønsket om at fremskynde reformen ikke bør søges opfyldt ved hjælp af 
fragmenterede bestræbelser og uden tilstrækkelig økonomisk støtte;

D. der henviser til, at mobilitet skal være en mulighed for alle og er hjørnestenen for 
reformen af videregående uddannelse;

E. der henviser til, at den sociale dimension skal styrkes som en nødvendig forudsætning for 
udviklingen af Bolognaprocessen;

F. der henviser til, at universiteter, offentlige administrationer og virksomheder må engagere 
sig stærkt til fordel for beskæftigelsesegnethed;

G. der henviser til, at uddannelse er medlemsstaternes, EU-institutionernes og andre 
nøgleaktørers offentlige ansvar;

Processens relevans

1. efterlyser en styrkelse på EU-plan af støtten til Bolognaprocessen, navnlig for så vidt 
angår anerkendelsen af akademiske kvalifikationer og fremme af mobilitet og 
beskæftigelsesegnethed;

2. konstaterer, at det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA) er et vigtigt 
resultat, som må styrkes gennem anvendelsen af passende værktøjer og procedurer;

3. understreger, at de prioriteringer, der er fastsat inden for Bolognaprocessens rammer, 
repræsenterer de nødvendige forudsætninger for sikring af, at alle studerende indskrevet 
på et europæisk universitet har ret til at tage deres afsluttende eksaminer og få deres 
kvalifikationer anerkendt i et hvilket som helst EU-land, idet målet er at skabe et ægte 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF.
2 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 18.
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europæisk universitetsstatsborgerskab;

Styring

4. opfordrer til, at der udvikles en effektiv bottom-up-tilgang med fuld inddragelse af alle 
nøgleaktører såsom universiteter, fagforeninger, erhvervslivet og, frem for alt, undervisere 
og studerende;

5. opfordrer til, at universiteterne engagerer sig i nye undervisnings- og 
erhvervsuddannelsesstrategier med henblik på et indlæringscentreret universitetssystem;

6. opfordrer til udvikling af universiteternes "tredje opgave" over for samfundet;

7. opfordrer til identificering af nye, målrettede og fleksible finansieringsmekanismer til 
støtte for vækst og topkvalitet på universiteterne og for deres særlige og forskelligartede 
fagområder;

Konsolidering

8. opfordrer EU, medlemsstaterne og universiteterne til at forbedre informationen til 
studerende, akademikere og personale for at fremme strukturerede mobilitetsstrømme; 
efterlyser en styrkelse af Erasmus-ordningen gennem bedre finansiering, forbedret 
meritanerkendelse og mere fleksible tidsrammer;

9. anmoder EU om med henblik på at sikre gensidig tillid at konsolidere et 
kvalitetssikringssystem på både europæisk niveau og medlemsstatsniveau; anmoder 
medlemsstaterne om at gennemføre deres nationale kvalifikationssikringssystemer; 
opfordrer medlemsstaterne til at tilmelde sig det europæiske kvalitetssikringsregister;

10. opfordrer indtrængende alle Bolognalande til at gennemføre nationale 
kvalifikationsrammer knyttet til EHEA's kvalifikationsramme og til at arbejde på og yde 
økonomisk støtte til gensidig anerkendelse;

11. opfordrer til, at der ydes omfattende finansiel støtte til aftaler om fælles grundlæggende 
undervisningsprogrammer, som sikrer veldefinerede læringsresultater, og til i den 
forbindelse bl.a. at undersøge den tilgang, som Tuning-projektet har udviklet; opfordrer 
til, at der sættes særligt fokus på de specifikke problemer i forbindelse med 
undervisningsprogrammer for de humanistiske fag; 

12. anmoder om yderligere støtte til nationale og europæiske foranstaltninger til sikring af 
retfærdig inklusion af og adgang for studerende fra underrepræsenterede grupper;

13. henleder opmærksomheden på de særlige behov i forbindelse med bachelorgrader, 
undervisningsprogrammerne for disse grader  og bachelorkandidaters 
beskæftigelsesegnethed; understreger i denne henseende behovet for særlige aktioner og 
for et mere effektivt samarbejde mellem universiteter og arbejdsmarkedet med henblik på 
at udvikle mere relevante undervisningssprogrammer og øge kandidaternes 
beskæftigelsesegnethed;

14. opfordrer nationale regeringer og Kommissionen til at udvikle et system med struktureret 
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samarbejde med henblik på inden for fagklynger at indføre fælles universitetsgrader, der 
anerkendes overalt i EU, idet dette kan ske gennem en forbedring af de resultater, der 
opnås med Erasmus Mundus og fremtidige uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer, og af den finansielle støtte til disse programmer;

15. betragter akademiske ph.d.-grader, herunder erhvervs-ph.d.-grader erhvervet gennem 
ansættelsesforløb i virksomheder, som et centralt forbindelsesled mellem videregående 
uddannelse og forskning og henleder opmærksomheden på deres potentiale som et 
nøgleelement i skabelsen af videnbaseret innovation og økonomisk vækst;

16. efterlyser øget synergi mellem EHEA og det europæiske forskningsrum;

17. efterlyser en effektiv strategi til støtte for programmer for livslang læring;

Europæiske tiltag

18. glæder sig over Kommissionens forslag om øge midlerne til europæiske uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer betydeligt; opfordrer Kommissionen til at afsætte en 
væsentlig del af disse midler til moderniseringen af videregående uddannelse i 
overensstemmelse med målsætningerne i Bolognaprocessen og EU's 
moderniseringsdagsorden;

19. foreslår, at anerkendelse af meritpoint gøres til et obligatorisk element i alle udvekslinger 
af studerende, hvortil deres ydes EU-støtte;

20. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af det nye uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogram at tilskynde til samarbejde – bl.a. gennem finansielle 
incitamenter – om tværnationale undervisningsprogrammer, fælles universitetsgrader og 
gensidig anerkendelse;

21. opfordrer medlemsstaterne og EU til at tilvejebringe opdaterede og sammenlignelige data, 
der kan danne basis for overvågningen af gennemførelsen af EHEA;

22. tilskynder til etableringen af et effektiv Euro-Middelhavssamarbejde inden for 
videregående uddannelse efter Bolognaprocessens eksempel; opfordrer Kommissionen til 
at støtte Euro-Middelhavsuniversitetet (EMUNI);

23. påpeger, at Bolognaprocessens toårlige ministermøde i Bukarest i 2012 skal tage hensyn 
til det forhold, at etableringen af EHEA har fastlagt forudsætningerne for EU's og 
medlemsstaternes fælles kompetence med hensyn til videregående uddannelse;

o

o o

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Etableringen af et åbent europæisk område for videregående uddannelse er et meget vigtigt 
resultat og skaber en bred institutionel ramme for gennemførelsen af det ambitiøse projekt, 
der iværksattes med Bolognaprocessen.
Mellemstatsligt samarbejde og de strategier, der er fastlagt af de europæiske institutioner, har 
ansporet til en bred, strukturel reform af det europæiske system for videregående uddannelse.  
Ikke blot har europæiske universiteter foretaget en dybdegående revision og omorganisering 
af deres undervisningsaktiviteter inden for den tredelte ramme, der indførtes med 
Bolognaprocessen, men de har også styrket deres sociale rolle gennem aktiviteter, der er bedre 
egnet at opfylde universitetssystemets såkaldte tredje opgave.  

Det skal bemærkes, at forbindelsen mellem dette system og arbejdsmarkedet ikke altid har 
været lige god. Således er udtalelsen i Lissabondokumentet om, at europæiske universiteter 
trods en rimelig god undervisningskvalitet ikke er i stand til at udnytte deres fulde potentiale 
med henblik på fremme af økonomisk vækst og social samhørighed og forbedring af 
kvaliteten og kvantiteten af job, stadig gyldig. Denne udtalelse er særlig bekymrende i 
betragtning af den aktuelle globale økonomiske krise og kræver yderligere opmærksomhed i 
betragtning af EU-målet om "at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med 
flere og bedre job og større social samhørighed".

I denne henseende tjener styrkelsen af hele Bolognaprocessen til at nå vækstmålsætningerne i 
Europa 2020-strategien, idet den er en forudsætning for en fuldstændig gennemførelse af EU's 
indre marked og et uundværligt værktøj til imødegåelse af udfordringerne fra den økonomiske 
og finansielle krise. 

Bolognaprocessens første mål er et grundlæggende krav, nemlig at en studerende, der er 
indskrevet på et europæisk universitet, skal have ret til at tage sin afgangseksamen og til at få 
sine kvalifikationer anerkendt overalt i EU.

Styring

Én af de faktorer, der har forsinket opnåelsen af resultater, er processens top-down-karakter.
ThPProcessens skabelse var et resultat af nationale regeringers politiske vilje. Først i anden 
fase inddrog processen efterhånden ledere af akademiske institutioner inden for Den 
Europæiske Universitetssammenslutning (EUA), og den er endnu ikke fuldt integreret på 
europæiske universiteter og i forhold til studerende og familier.
Der er derfor brug for en radikal ændring og en mere fuldstændig inddragelse af alle aktører i 
forvaltningen af processens mål og identificeringen af nye foranstaltninger til støtte for den.
Et andet aspekt af den "ufærdige styring" af processen er de fragmenterede foranstaltninger 
truffet af individuelle medlemsstater.
De begrænsede finansielle midler, der er afsat til opnåelsen af målsætningerne, dvs.  
illusionen om, at Bolognaprocessen kunne gennemføres omkostningsfrit, er en af årsagerne til 
en del af denne kritik.
Det er sandsynligt, at den aktuelle finansielle krise vil indebære en yderligere nedskæring i de 
finansielle ressourcer overalt i uddannelsessektoren.
Den økonomiske kontekst bør imidlertid få os til at tilskynde til en fremskyndelse af 
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processen og til at undersøge nye formater og finansielle rammer, som muliggør en mere 
effektiv gennemførelse af målsætningerne om vækst og topkvalitet på europæiske 
universiteter.
Parallelt med medlemsstaterne spiller de europæiske institutioner også en central rolle i 
processen, navnlig i forbindelse med anerkendelse af kvalifikationer og mobilitetspolitikker.
På indeværende tidspunkt er EHEA endnu ikke fuldt udviklet, og det er meget vigtigt at 
maksimere dets potentiale og tage fat på en række uløste spørgsmål, herunder statslig 
regulering, budgetmæssige begrænsninger, kvalitetskontrol og national godkendelse.  
De øvrige aktører i Bolognaprocessen (universiteter, studerende, undervisere, fagforeninger, 
erhvervssektoren) har et afgørende ansvar for at sikre, at processen reelt rodfæster sig i den 
akademiske verden.
Nogle europæiske universiteters mangelfulde efterlevelse af retningslinjerne for processen 
viser også, at der er behov for at gennemføre nye undervisningsstrategier.  
Der bør i øget omfang fokuseres på etableringen af et læringssystem centreret omkring de 
studerende, hvor universiteter og akademisk personale tilskynder de studerende til aktivt at 
forvalte deres egen videregående uddannelse. 

Flaskehalse

Mobilitet: Der tillægges mobilitet særlig betydning som et centralt kendetegn ved EHEA, 
således som det fremgår af Kommissionens nylige meddelelse om moderniseringen af EHEA 
og af Europa-Parlamentets seneste beslutning fra 2008 om Bolognaprocessen og studerendes 
mobilitet1, for hvilken Doris Pack var ordfører.
Mobilitet betyder ikke blot territorial mobilitet (inden for og mellem lande), men også 
horisontal mobilitet (mellem forskellige fag) og vertikal mobilitet (inden for samme fag).
For at øge de studerendes mobilitetsstrømme er der brug for flere incitamenter på det 
finansieringspolitiske plan, for tildeling af flere finansielle ressourcer samt for 
kvalitetsforanstaltninger med henblik på anerkendelse af meritter og bedre gennemsigtighed 
af og information om mobilitetsprogrammer.

Anerkendelse af kvalifikationer og kvalifikationsrammer: De reformer, der er indført i kraft af 
Bolognaprocessen, omfatter et sæt værktøjer, hvormed hensigten er at fremme anerkendelsen 
af kvalifikationer, f.eks. det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem. 
På indeværende tidspunkt har de fleste Bolognalande endnu ikke gennemført nationale 
kvalifikationsrammer, der er knyttet til EHEA's kvalifikationsramme.
For at være målelige og for at lette sammenligneligheden og anerkendelsen af formelle, 
ikkeformelle og uformelle kvalifikationer bør disse nationale kvalifikationer være baseret på 
læringsresultater.
Med hensyn hertil vil det være interessant at overveje, hvorledes Tuning-projektet fra 2000 
kan videreudvikles. Formålet med dette projekt var at finde frem til en konkret tilgang til 
gennemførelsen af Bolognaprocessen og at identificere fælles referencepunkter for generiske 
og emnespecifikke kompetencer for bachelor- og masterkandidater inden for en række 
fagområder.

Kvalitetssikring: De fleste lande er i øjeblikket stadig i færd med at revidere deres nationale 
kvalitetssikringssystemer, idet universiteterne arbejder på at udvikle ensartede 

                                               
1 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 18.
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kvalitetssikringssystemer, som vil blive bakket op af eksterne evalueringsprocedurer.
Det europæiske kvalitetssikringsregister repræsenterer et vigtigt resultat, hvilket også er 
tilfældet for andre instrumenter såsom de europæiske standarder og retningslinjer for 
kvalitetssikring. Nationale kvalitetssikringsforanstaltninger må i højere grad tilpasses hertil.
Det vil være nødvendigt at skabe incitamenter for at tilskynde lande til at tilmelde sig registret 
og til at forbedre deres selvevalueringssystemer.
Specielt kan det nævnes, at der er udviklet en positiv tilgang i Østrig og i Danmark, hvor 
ethvert kvalitetssikringsorgan kan drive virksomhed, når blot det er tilmeldt registret. På 
denne måde bør ethvert diplom med et kvalitetssikringsmærke anerkendes i alle andre EHEA-
lande.

Den sociale dimension: Målsætningen om social samhørighed er blevet en central del af 
EHEA og dens opfyldelse er en betingelse for, at EHEA kan blive et konsolideret område. 
Retfærdig adgang til og afslutningen af videregående uddannelse på alle niveauer bør 
tillægges større betydning. 
Dette ville kræve yderligere statslig støtte til foranstaltninger til udvidelse af adgangen for 
studerende fra underrepræsenterede grupper og lavere socioøkonomiske lag samt for 
indvandrere, kulturelle mindretal og studerende med handicap.

Beskæftigelsesegnethed og bachelorgraden: Manglen på statistikker gør det vanskeligt at 
følge udviklingen hvad angår universitetskandidaters beskæftigelse. Opmærksomheden bør 
navnlig henledes på, at beskæftigelsesegnetheden også kunne øges ved at inddrage 
arbejdsgiverne i integrationen af lærlingeforløb i akademiske undervisningsprogrammer. 
Et effektivt system for anerkendelse på EU-plan vil også være meget vigtigt i forbindelse med 
fastlæggelsen af standarder for de kompetencer og færdigheder, der er brug for på 
arbejdsmarkedet (både i den offentlige og den private sektor).

Bedre samarbejde mellem EHEA og det europæiske forskningsrum (ERA): Medtagelsen i 
Bolognauniversitetsgradsstrukturen af ph.d.-graden som en grad, der erhverves i 
studiecyklussens tredje fase, udgør hovedforbindelsesleddet mellem videregående uddannelse 
og forskning. 
Det er nu nødvendigt at ændre den gængse opfattelse, at ph.-d.graden udelukkende tager sigte 
på akademisk forskning. Ph.d.-kandidater er nemlig i besiddelse af potentialet til at blive 
centrale komponenter i skabelsen af videnbaseret innovation og økonomisk vækst og kan 
bidrage til udviklingen og formidlingen af viden og teknologi. 

Europæiske tiltag

Europæiske tiltag med henblik på forbedring af resultater og overvindelse af uløste problemer 
har større effekt. Opgaven med at modernisere og styrke universiteterne påhviler 
medlemsstaterne, de europæiske institutioner og alle øvrige aktører (virksomheder, 
universiteter, studerende). Europa har midlerne til at sikre et mere effektivt system, både 
gennem en politik med incitamenter og gennem forbindelser til det europæiske 
forskningsrum.

Kvalitetssikring: Vi kan ikke komme videre uden gensidig anerkendelse af kvalifikationer og 
gensidig tillid. EU bør tage fat på denne problemstilling gennem en politik med incitamenter.
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Kvalifikationsramme: Der er opstillet en europæisk kvalifikationsramme for alle 
uddannelsesniveauer. EU-medlemsstaterne må opstille deres egne nationale rammer for 
livslang læring.

Grundlæggende undervisningsprogrammer: Der må lægges vægt på aftaler om fælles 
grundlæggende undervisningsprogrammer for samme fagområder, idet disse programmer skal 
have en struktur, der sikrer veldefinerede minimuslæringsresultater.

Fælles universitetsgrader: Et af EHEA's vigtigste mål bør være at etablere og udvikle et 
system med europæiske universitetsgrader, der er anerkendt overalt i Europa, således at 
enhver studerende, der tager en afsluttende eksamen fra et universitet i Europa, vil erhverve 
en kvalifikation, der er anerkendt og gyldig overalt i Europa.

På vej mod ministerkonferencen i Bukarest

Bolognaprocessens ministerkonference vil finde sted i april 2012. Det er af største vigtighed, 
at formuleringen af de nye tilsagn for de tre år, der vil gå inden den næste ministerkonference, 
ikke begrænses til opstillingen af en liste over benchmarks, men snarere kommer til at omfatte 
konkrete foranstaltninger til fremme af en fuldstændig gennemførelse af Bolognaprocessens 
mål på alle universiteter og i alle medlemsstater.  


