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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu ieguldījumu Boloņas procesa konsolidācijā un progresā
(2011/2180(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantu,

– ņemot vērā Sorbonas kopīgo deklarāciju par Eiropas augstākās izglītības sistēmas 
arhitektūras saskaņošanu, ko 1998. gada 25. maijā Parīzē parakstīja Francijas, Vācijas, 
Itālijas un Apvienotās Karalistes atbildīgie ministri (Sorbonas deklarācija)1,

– ņemot vērā kopīgo deklarāciju, ko 1999. gada 19. jūnijā Boloņā parakstīja 29 Eiropas 
valstu izglītības ministri (Boloņas deklarācija)2,

– ņemot vērā Eiropas Augstākās izglītības ministru konferences, kas 2009. gada 28. un 
29. aprīlī notika Lēvenē un Louvain-la-Neuve, paziņojumu3,

– ņemot vērā 2010. gada 12. marta Budapeštas–Vīnes deklarāciju, kuru pieņēma 47 valstu 
izglītības ministri un ar kuru oficiāli tika uzsākta Eiropas augstākās izglītības telpas 
(EAIT) darbība4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumu, lai atvieglinātu dalībvalstu vienotu 
īstermiņa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri zinātniskās pētniecības nolūkā 
pārvietojas Kopienā6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 15. februāra ieteikumu par 
Eiropas turpmāko sadarbību, nodrošinot augstākās izglītības kvalitāti7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa ieteikumu par Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (EQF-LLL)8,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēģisku sistēmu Eiropas 
sadarbībai izglītības un apmācības jomā („ET 2020”)9,

                                               
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 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp., labojums OV L 271, 16.10.2007., 18. lpp., labojums OV L 93, 4.4.2008., 
28. lpp.
6 OV L 289, 3.11.2005., 23. lpp.
7 OV L 64, 4.3.2006., 60. lpp.
8 OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp.
9 OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp.
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– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2009. gada 
26. novembra secinājumus par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā
zināšanu trijstūrī1,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 11. maija secinājumus par augstākās izglītības 
starptautisko aspektu izvēršanu2,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija Ieteikumu par politiku, lai mazinātu mācību 
priekšlaicīgu pārtraukšanu3,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija Ieteikumu „Jaunatne kustībā — jauniešu 
mācību mobilitātes veicināšana”4,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 10. maija paziņojumu „Īstenojot universitāšu 
modernizācijas programmu: izglītība, pētniecība un jauninājumi” (COM(2006)0208),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 
(COM(2010)0245/2),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. septembra paziņojumu „Atbalsts izaugsmei un 
darbavietām — Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma” 
(COM(2011)0567),

– ņemot vērā ziņojumu „Augstākā izglītība Eiropā 2009: Boloņas procesa virzība” 
(Eurydice, Eiropas Komisija, 2009.)5,

– ņemot vērā ziņojumu „Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropā 2010: Boloņas procesa 
ietekme’ (Eurydice, Eiropas Komisija, 2010.)6,

– ņemot vērā Eirobarometra 2007. gada apsekojumu par augstākās izglītības reformu 
profesionālu skolotāju vidū7,

– ņemot vērā Eirobarometra 2009. gada apsekojumu par augstākās izglītības reformu 
studentu vidū8,

– ņemot vērā Eurostat 2009. gada 16. aprīļa publikāciju „Boloņas process augstākās 
izglītības jomā Eiropā — svarīgākie sociālās dimensijas un mobilitātes rādītāji”9,

                                               
1 OV C 302, 12.12.2009., 3. lpp.
2 OV C 135, 26.5.2010., 12. lpp.
3 OV C 191, 1.7.2011., 1. lpp.
4 OV C 199, 7.7.2011., 1. lpp.
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
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– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 23. septembra rezolūciju par Boloņas procesu un 
studentu mobilitāti1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā Boloņas procesa mērķis, proti, nodrošināt Eiropā saderīgas augstākās izglītības 
sistēmas, vēl joprojām ir spēkā un procesa nostiprināšana veicina stratēģijā „Eiropa 2020” 
noteikto uz zināšanām un inovācijām balstītas izaugsmes mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
pašreizējā ekonomikas situācijā;

B. tā kā lielākajā daļā valstu, kuras piedalās Boloņas procesā, neraugoties uz grūtībām, kas 
radās darba gaitā, ir piemērota trīs ciklu struktūra (dažos gadījumos — veiksmīgi);

C. tā kā reformas īstenošanu nevajadzētu censties panākt ar sadrumstalotu pasākumu 
palīdzību, nesniedzot atbilstīgu finansiālo atbalstu;

D. tā kā visiem būtu jāspēj izmantot mobilitātes sniegtās iespējas un tā ir augstākās izglītības
reformas stūrakmens;

E. tā kā ir jānostiprina sociālā dimensija kā priekšnosacījums Boloņas procesa attīstībai;

F. tā kā universitātēm, valsts pārvaldes institūcijām un uzņēmumiem ir jāsniedz būtisks 
ieguldījums darba iespēju jautājumā;

G. tā kā izglītība ir dalībvalstu, Eiropas Savienības institūciju un citu svarīgu dalībnieku 
sabiedriskā atbildība;

Procesa svarīgums

1. aicina Eiropas Savienības līmenī nostiprināt atbalstu Boloņas procesam, jo īpaši saistībā ar 
akadēmisko kvalifikāciju atzīšanu, kā arī mobilitātes un darba iespēju veicināšanu;

2. atzīmē, ka Eiropas augstākās izglītības telpa (EAIT) ir svarīgs sasniegums, un ar atbilstīgu 
instrumentu un procedūru palīdzību tā ir jāpilnveido;

3. uzsver faktu, ka Boloņas procesa ietvaros noteiktās prioritātes ir priekšnoteikumi, lai 
nodrošinātu visu Eiropas universitātēs uzņemto studentu tiesības pabeigt mācības un viņu 
kvalifikācijas atzīšanu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izvirzot mērķi radīt īstu 
Eiropas universitāšu „pilsonību”;

Pārvaldība

4. aicina izstrādāt efektīvu un augšupēju pieeju, pilnīgi iesaistot visus svarīgākos 
dalībniekus, piemēram, universitātes, arodbiedrības, uzņēmējdarbības nozari un —
svarīgākais — skolotājus un studentus;

                                               
1 OV C 8 E, 14.1.2010., 18. lpp.
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5. aicina universitātes īstenot jaunas izglītības un apmācības stratēģijas nolūkā izveidot uz 
zināšanām orientētu universitāšu sistēmu;

6. aicina veicināt universitāšu „trešā uzdevuma” attīstību attiecībā uz sabiedrību;

7. aicina noteikt jaunus, mērķtiecīgus un elastīgus finansēšanas instrumentus, lai atbalstītu 
universitāšu izaugsmi, izcilību, kā arī to specifiskās un daudzveidīgās specializācijas;

Konsolidācija

8. aicina ES, dalībvalstis un universitātes uzlabot universitāšu studentiem, akadēmiķiem un 
darbiniekiem pieejamo informāciju, lai veicinātu organizētas mobilitātes plūsmas; aicina 
ar labāka finansējuma, uzlabotas kredītpunktu atzīšanas un lielākas atļauto termiņu 
elastības palīdzību nostiprināt Erasmus pakalpojumus;

9. aicina ES gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī nostiprināt kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu, lai garantētu savstarpēju uzticēšanos; aicina dalībvalstis ieviest valsts 
kvalifikācijas nodrošināšanas sistēmas; aicina dalībvalstis reģistrēties Eiropas kvalitātes 
nodrošināšanas reģistrā;

10. mudina Boloņas procesā iesaistītās valstis ieviest kvalifikāciju sistēmas, kas ir saistītas ar 
EAIT kvalifikāciju sistēmu, kā arī nodrošināt un finansiāli atbalstīt savstarpējo atzīšanu;

11. aicina sniegt ievērojamu finansiālo atbalstu nolīgumiem par kopēju mācību 
pamatprogrammu, kas nodrošina konkrētus mācību rezultātus, cita starpā izskatot projektā 
Tuning izstrādāto metodoloģisko pieeju; aicina veltīt īpašu uzmanību konkrētām ar 
humanitāro zinātņu programmu saistītām problēmām;

12. aicina sniegt papildu atbalstu valstu un Eiropas mēroga pasākumiem, lai nodrošinātu 
studentu no mazāk pārstāvētajām grupām līdzvērtīgu iesaistīšanu un taisnīgu piekļuvi;

13. vērš uzmanību uz konkrētām vajadzībām attiecībā uz bakalaura grādu, ar to saistīto 
mācību programmu un tā saņēmēju darba iespējām, saistībā ar to uzsver nepieciešamību 
veikt konkrētus pasākumus un nodrošināt efektīvāku sadarbību starp universitātēm un 
darba tirgu nolūkā izstrādāt piemērotāku mācību programmu un uzlabot darba iespējas;

14. aicina dalībvalstu valdības un Komisiju izstrādāt organizētas sadarbības sistēmu, lai 
disciplīnu klasteru ietvaros izsniegtu kopīgus akadēmiskos grādus, kurus atzīst visā 
Eiropas Savienībā, uzlabojot Erasmus Mundus un nākotnes izglītības un apmācības 
programmai sniegto finansiālo atbalstu un to rezultātus;

15. uzskata, ka doktora grādi, tostarp tie, kas iegūti, strādājot uzņēmumos, nodrošina svarīgu 
saikni starp augstāko izglītību un pētniecību, un atgādina, ka šie doktora grādi ir nozīmīgs 
elements uz zināšanām balstītu inovāciju un ekonomikas izaugsmes radīšanā;

16. aicina nodrošināt lielāku EAIT un Eiropas Pētniecības telpas sinerģiju;

17. aicina izstrādāt efektīvu stratēģiju mūžizglītības programmu atbalstam;

Eiropas rīcība
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18. atbalsta Komisijas ierosinājumu ievērojami palielināt Eiropas izglītības un apmācības 
programmām atvēlētos līdzekļus; aicina Komisiju būtisku šo līdzekļu daļu sniegt 
augstākās izglītības modernizēšanas atbalstam atbilstīgi Boloņas procesa un Eiropas 
Savienības modernizācijas darba kārtības mērķiem;

19. ierosina, ka studiju kredītpunktu atzīšanai jābūt obligātam elementam visu to studentu 
apmaiņas programmās , kuras saņem Eiropas Savienības finansiālo atbalstu;

20. aicina Eiropas Komisiju jaunajā izglītības un apmācības programmā veicināt sadarbību 
starptautisku mācību programmu, kopīgu akadēmisko grādu un savstarpējās atzīšanas 
jomā, tostarp ar finansiālu stimulu palīdzību;

21. aicina dalībvalstis un Eiropas Savienību nodrošināt atjauninātus un salīdzināmus datus, ko 
izmantos EAIT īstenošanas pārraudzībai;

22. Mudina izveidot efektīvu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu augstākās izglītības telpu, 
sekojot Boloņas procesa piemēram; aicina Eiropas Komisiju sniegt atbalstu Eiropas un 
Vidusjūras reģiona universitātei (EMUNI);

23. norāda, ka Boloņas procesa ministru sanāksmē, kas notiek reizi divos gados, 2012. gadā 
Bukarestē ir jāņem vērā fakts, ka EAIT izveide ir radījusi priekšnosacījumus vienotai 
Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetencei augstākās izglītības jomā;

o

o o

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Atvērtas Eiropas augstākās izglītības telpas izveide ir svarīgs sasniegums, un tā ir plaša 
institucionāla struktūra ar Boloņas procesu uzsāktā vērienīgā procesa īstenošanai.
Starpvaldību sadarbība un ES iestāžu izstrādātās stratēģijas ir sniegušas stimulu plašām 
Eiropas augstākās izglītības strukturālajām reformām. Eiropas universitātes ir ne tikai 
padziļināti pārskatījušas un reorganizējušas to īstenoto izglītības darbu atbilstīgi Boloņas 
procesa ietvaros noteiktajai trīs līmeņu struktūrai, bet arī nostiprinājušas savu sociālo nozīmi 
ar tādu pasākumu palīdzību, kuri ir labāk piemēroti tā dēvētajam universitāšu sistēmas 
„trešajam uzdevumam”.

Ir jānorāda, ka saikne starp šo sistēmu un darba tirgu ne vienmēr ir darbojusies veiksmīgi. 
Tādējādi Lisabonas stratēģijā sniegtais atzinums („Eiropas universitātes, neraugoties uz to 
sniegtās izglītības apmierinošo kvalitāti, nespēj izmantot visu savu potenciālu, lai atbalstītu 
ekonomikas izaugsmi, sociālo kohēziju un darba vietu skaita un kvalitātes vairošanu”) vēl 
joprojām ir spēkā. Šis atzinums ir jo īpaši satraucošs pašreizējās pasaules ekonomikas krīzes 
laikā, un tam ir jāvelta pastiprināta uzmanība, ņemot vērā ES mērķi „kļūt par 
konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku, kas spētu nodrošināt 
stabilu ekonomisko izaugsmi ar vairāk un labākām darbavietām un plašāku sociālo kohēziju”.

Šajā ziņā visa Boloņas procesa nostiprināšana ir noderīga stratēģijā „Eiropa 2020” paredzēto 
izaugsmes mērķu sasniegšanai: tas ir nosacījums pilnīgai ES iekšējā tirgus integrācijai un 
neaizstājams instruments ekonomikas un finanšu krīzes radīto problēmu risināšanai.

Boloņas procesa pirmais mērķis vēl joprojām ir svarīga prasība: Eiropas universitātē 
uzņemtam studentam ir tiesības pabeigt mācības, un viņa kvalifikācija ir jāatzīst visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs.

Pārvaldība

Viens no faktoriem, kas ir traucējis gūt panākumus rezultātu jomā, ir procesa lejupējais 
virziens.
Sākotnēji process bija valstu valdību politiskās gribas rezultāts. Tikai šī procesa otrajā posmā 
pakāpeniski tikai iesaistīti Eiropas Universitāšu Apvienībā ietilpstošo akadēmisko institūciju 
vadošie pārstāvji, un vēl ir jāveic pilnīga procesa integrācija Eiropas universitātēs, kā arī 
studentu un ģimeņu vidū.
Tāpēc ir vajadzīgas radikālas pārmaiņas un plašāka visu ieinteresēto pušu iesaistīšana šī 
procesa mērķu pārvaldībā un jaunu pasākumu noteikšanā procesa atbalstam.
Vēl viens procesa „nepilnīgās pārvaldības” aspekts ir atsevišķu dalībvalstu veiktie 
sadrumstalotie pasākumi.
Par cēloni daļai no šīs kritikas ir uzskatāms nelielais budžets, kas atvēlēts mērķu sasniegšanai. 
Pastāv ilūzija, ka Boloņas procesu iespējams sasniegt bez izdevumiem.
Domājams, ka pašreizējās finanšu krīzes dēļ līdzekļi, kas pieejami visā izglītības nozarē, tiks 
samazināti vēl vairāk. 
Tomēr ekonomiskajai situācijai būtu mūs jāpiespiež atbalstīt procesa paātrināšanu, kā arī 
iepazīties ar jaunām formām un finanšu struktūrām, kas nodrošina efektīvāku Eiropas 
universitāšu izaugsmes un izcilības mērķu īstenošanu.
Līdzās dalībvalstīm procesā liela nozīme ir arī ES institūcijām, jo īpaši kvalifikāciju atzīšanas 
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un mobilitātes politikas jomā.
Pašlaik EAIT vēl nav pilnīgi izstrādāta, un ir svarīgi pēc iespējas vairāk palielināt šīs telpas 
iespējas un risināt vairākus atklātus jautājumus, tostarp saistībā ar valdības regulējumu, 
budžeta ierobežojumiem, kvalitātes kontroli un valsts akreditāciju.
Citiem Boloņas procesa dalībniekiem (universitātēm, studentiem, skolotājiem, arodbiedrībām, 
uzņēmējdarbības nozarei) ir svarīga atbildība, lai nodrošinātu, ka process faktiski skaņojas 
sociālajā un akadēmiskajā kopienā.
Atsevišķu Eiropas universitāšu nepietiekamā atbilstība procesa pamatnostādnēm arī apliecina 
vajadzību ieviest jaunas izglītības metodes.
Lielāka uzmanība būtu jāvelta uz studentiem orientētai izglītības sistēmai, kuras ietvaros 
universitātes un akadēmiskie spēki mudinātu studentus aktīvi virzīt savu augstākās izglītības 
ieguves procesu.

Šķēršļi

Mobilitāte: mobilitāte kā Eiropas augstākās izglītības telpas būtisks elements tiek uzskatīta 
par īpaši nozīmīgu, kā norādīts nesen pieņemtajā Eiropas Komisijas paziņojumā par EAIT 
modernizēšanu un jaunākajā Eiropas Parlamenta 2008. gadā pieņemtajā rezolūcijā par 
Boloņas procesu un studentu mobilitāti1, kuras referente bija D. Pack.
Mobilitāte nav tikai teritoriāla (valstīs un starp tām), bet arī horizontāla (starp akadēmisko 
grādu cikliem) un vertikāla (akadēmisko grādu ciklu ietvaros).
Lai uzlabotu studentu mobilitātes plūsmas, finansēšanas politikas līmenī mums ir vajadzīgs 
lielāks stimulu skaits, kā arī lielāku finanšu resursu piešķiršana, kvalitātes pasākumi 
kredītpunktu atzīšanai, kā arī labāka pārredzamība un informācija attiecībā uz mobilitātes 
programmām.

Kvalifikāciju atzīšana un kvalifikāciju sistēma: Boloņas procesa gaitā īstenotās reformas 
ietver virkni instrumentu, kas paredzēti kvalifikāciju atzīšanai, piemēram, Eiropas 
kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma.
Pašlaik lielākā daļa Boloņas procesā iesaistīto valstu nav ieviesušas ar EAIT kvalifikāciju 
sistēmu saistītu valsts kvalifikāciju sistēmu. 
Šīs valstu kvalifikācijas būtu jābalsta uz izglītības rezultātiem, lai tās būtu vērā ņemamas un 
atvieglotu oficiālo, neoficiālo un nestandarta kvalifikāciju salīdzināmību un atzīšanu.
Šajā ziņā būs interesanti apsvērt, kā turpināt attīstīt 2000. gada Tuning projektu, kas bija 
paredzēts, lai nodrošinātu konkrētu pieeju Boloņas procesa īstenošanai un noteiktu kopīgus 
atsauces punktus pirmā un otrā cikla izglītības programmu absolventu vispārējām un 
konkrētām kompetencēm virknē jomu.

Kvalitātes nodrošināšana: šobrīd lielākajā daļā valstu turpinās valsts kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu pārskatīšana, universitātēm strādājot nolūkā izveidot vienotas kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas, ko atbalstīs ārējas novērtēšanas procedūras.
Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistrs, kā arī citi instrumenti, piemēram, Eiropas 
kvalitātes nodrošināšanas standarti un pamatnostādnes, ir svarīgs sasniegums; šajā ziņā 
jāturpina valstu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu pielāgošana.
Būs jārada stimuli, lai mudinātu valstis pievienoties reģistram un uzlabot to pašnovērtējuma 
sistēmas.

                                               
1 OV C 8 E, 14.1.2010., 18. lpp.



PE472.247v01-00 10/11 PR\877498LV.doc

LV

Jo īpaši Austrijā un Dānijā ir attīstīta pozitīvi vērtējama pieeja, proti, kvalitātes 
nodrošināšanas aģentūras var strādāt tad, ja tās ir pieteikušās reģistrā. Tādējādi visi diplomi ar 
kvalitātes nodrošināšanas zīmi būtu jāatzīst visās pārējās EAIT valstīs.

Sociālā dimensija: sociālās kohēzijas mērķis ir kļuvis par centrālu EAIT elementu, un tā ir 
priekšnosacījums, kas jāizpilda, lai panāktu EAIT konsolidāciju. Lielāka nozīme ir piešķirama 
taisnīgai piekļuvei un augstākās izglītības ieguvei visos līmeņos.
Tam būtu vajadzīgs valdības papildu atbalsts, lai īstenotu pasākumus nolūkā paplašināt 
piekļuves iespējas studentiem no mazāk pārstāvētajām grupām un nelabvēlīgākas
sociālekonomiskās vides, kā arī imigrantiem, kultūras minoritātēm un studentiem ar īpašām 
vajadzībām.

Darba iespējas un bakalaura grāds: nepietiekamu statistikas datu dēļ ir apgrūtināta absolventu 
nodarbinātības pārraudzība. Darba iespējas jo īpaši varētu vairot, iesaistot darba devējus 
uzņēmumos gūtās prakses integrēšanā akadēmiskās izglītības programmā.
Arī efektīva ES līmeņa atzīšanas sistēma būs svarīga kompetenču un prasmju standartu 
noteikšanā darba tirgum (gan valsts, gan privātajā sektorā).

Labāka sadarbība starp EAIT un Eiropas Pētniecības telpu (EPT): doktora grāda kā trešā cikla 
akadēmiskā grāda iekļaušana Boloņas struktūrā ir svarīgākā saikne starp augstāko izglītību un 
pētniecību.
Tagad ir jāmaina izplatītais priekšstats, ka doktora studiju mērķis ir tikai un vienīgi 
akadēmiskā pētniecība. Doktora studijām ir iespēja kļūt par svarīgāko elementu uz zināšanām 
balstītu inovāciju un ekonomikas izaugsmes radīšanā, un tās var veicināt zināšanu un 
tehnoloģiju izplatīšanu.

Eiropas rīcība

Eiropas mēroga rīcība rezultātu uzlabošanai un neatrisināto problēmu pārvarēšanai ir 
svarīgāka. Universitāšu modernizēšana un nostiprināšana ir dalībvalstu, Eiropas institūciju un 
citu ieinteresēto pušu (uzņēmumu, universitāšu, studentu) uzdevums. Eiropai ir iespēja 
nodrošināt efektīvāku sistēmu ar stimulu politikas palīdzību un, izmantojot saiknes ar Eiropas 
pētniecības telpu.

Kvalitātes nodrošināšana: mēs nevaram turpināt darbu bez savstarpējas kvalifikāciju atzīšanas 
un uzticības. ES šis jautājums ir jārisina ar stimulu politikas palīdzību.

Kvalifikāciju sistēma: Eiropas kvalifikāciju sistēma ir izstrādāta visiem izglītības līmeņiem. 
ES dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts struktūra mūžizglītībai.

Pamatprogramma: pastiprināta uzmanība ir jāvelta nolīgumiem par kopējām mācību 
pamatprogrammām tādās studiju programmās, kas ietver identiskas jomas, nolūkā tās 
organizēt konkrētu obligāto mācību rezultātu nodrošināšanai.

Kopīgi akadēmiskie grādi: vienam no svarīgākajiem EAIT mērķiem jābūt Eiropas 
akadēmisko grādu sistēmas izveidei un attīstībai, nodrošinot grādu atzīšanu visā Eiropā, lai 
students, kurš absolvē universitāti Eiropā, iegūtu visā ES atzītu un derīgu kvalifikāciju.
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Virzoties uz Bukarestes augstākā līmeņa sanāksmi

Boloņas procesā iesaistīto valstu ministru konference notiks 2012. gada aprīlī. Ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai jaunu saistību noteikšana nākamajiem trīs gadiem, kas aizritēs starp šo un nākamo 
ministru tikšanos, neaprobežotos ar kritēriju saraksta izstrādi, bet drīzāk iekļautu konkrētus 
pasākumus nolūkā veicināt Boloņas procesa mērķu īstenošanu visās universitātēs un 
dalībvalstīs.


