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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul Procesului 
de la Bologna
(2011/2180(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Declarația comună de la Sorbona privind armonizarea arhitecturii 
sistemului european de învățământ superior, semnată la Paris la 25 mai 1998 de către cei 
patru miniștri de resort din Franța, Germania, Italia și Regatul Unit (Declarația de la 
Sorbona)1,

– având în vedere Declarația comună semnată la Bologna la 19 iunie 1999 de miniștrii 
educației din 29 de țări europene (Declarația de la Bologna)2,

– având în vedere Comunicatul emis de Conferința miniștrilor europeni responsabili de 
învățământul superior, la 28-29 aprilie 2009 la Leuven și Louvain-la-Neuve3, 

– având în vedere Declarația de la Budapesta-Viena din 12 martie 2010 adoptată de miniștrii 
educației din 47 de țări, care a lansat oficial Spațiul european al învățământului superior4, 

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale5,

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 
2005 privind facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă 
ședere pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe care se deplasează în scopul cercetării 
științifice în Comunitate6, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 
2006 privind continuarea cooperării europene în domeniul asigurării calității în 
învățământul superior7,

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții8,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 
                                               
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 JO L 255, 30.9.2005, p. 22, Corrigendum JO L 271, 16.10.2007, p. 18, Corrigendum JO L 93, 4.4.2008, p. 28.
6 JO L 289, 3.11.2005, p. 23.
7 JO L 64, 4.3.2006, p. 60.
8 JO C 111, 6.5.2008, p. 1.
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cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”)1,

– având în vedere Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor 
membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 26 noiembrie 2009 privind dezvoltarea rolului 
educației în cadrul unui triunghi al cunoașterii complet funcțional2,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind internaționalizarea 
învățământului superior3,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de 
reducere a părăsirii timpurii a școlii4,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 intitulată „Tineretul în 
mișcare - promovarea mobilității tinerilor în scop educațional”5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 mai 2006 intitulată „Rezultatele agendei de 
modernizare a universităților: educație, cercetare și inovare” (COM(2006)0208),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 privind „O agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245/2),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Sprijinirea 
creșterii și a ocupării forței de muncă - un proiect pentru modernizarea sistemelor de 
învățământ superior din Europa” (COM(2011)0567),

– având în vedere raportul intitulat „Învățământul superior în Europa 2009: evoluții în 
Procesul de la Bologna”(Eurydice, Comisia Europeană, 2009)6

– având în vedere raportul intitulat „ Accent asupra învățământul superior din Europa 2010: 
impactul Procesului de la Bologna”(Eurydice, Comisia Europeană, 2010)7,

– având în vedere sondajul Eurobarometru din 2007 privind reforma învățământului 
superior în rândul personalului didactic8, 

– având în vedere sondajul Eurobarometru din 2009 privind reforma învățământului 
superior în rândul studenților9, 

                                               
1 JO C 119, 28.5.2009, p. 2.
2 JO C 302, 12.12.2009, p. 3.
3 JO C 135, 26.5.2010, p. 12.
4 JO C 191, 1.7.2011, p. 1.
5 JO C 199, 7.7.2011, p. 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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– având în vedere publicația Eurostat din 16 aprilie 2009 intitulată „Procesul de la Bologna 
în sistemul de învățământ superior din Europa - Indicatori-cheie privind dimensiunea 
socială și mobilitatea”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind Procesul de la Bologna și 
mobilitatea studenților2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

A. întrucât scopul Procesului de la Bologna, de a permite crearea unor sisteme compatibile de 
învățământ superior în Europa, este încă valabil, iar consolidarea procesului servește 
scopurilor de creștere bazată pe cunoaștere și inovare în cadrul Strategiei Europa 2020, în 
special în actuala perioadă de criză economică;

B. întrucât, în ciuda dificultăților întâlnite, structura de trei cicluri se aplică, în anumite cazuri 
cu succes, în majoritatea țărilor participante la Procesul de la Bologna;

C. întrucât angajamentul de a continua reforma nu ar trebui să fie urmărit prin adoptarea unor 
măsuri fragmentare și fără sprijin financiar adecvat;

D. întrucât mobilitatea trebuie să fie disponibilă pentru toți și este elementul de bază al 
reformei învățământului superior;

E. întrucât dimensiunea socială trebuie să fie consolidată ca o condiție necesară pentru 
dezvoltarea Procesului de la Bologna;

F. întrucât universitățile, administrațiile publice și întreprinderile trebuie să se implice 
puternic în problema perspectivelor de angajare;

G. întrucât educația este o responsabilitate publică a statelor membre, a instituțiilor UE și a 
altor actori-cheie,

Relevanța procesului

1. solicită consolidarea sprijinului acordat la nivelul UE Procesului de la Bologna, în special 
în ceea ce privește recunoașterea calificărilor academice, precum și promovarea 
mobilității și a perspectivelor de angajare;

2. ia act de faptul că Spațiul european al învățământului superior este o realizare importantă
care trebuie consolidată prin utilizarea unor instrumente și proceduri adecvate;

3. subliniază faptul că prioritățile stabilite în cadrul Procesului de la Bologna reprezintă 
condițiile necesare pentru a garanta că fiecare student înscris la o universitate europeană 
are dreptul de a absolvi și de a i se recunoaște calificarea în orice stat membru al UE, cu 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
2 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 18.
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scopul de a institui o reală cetățenie a universităților europene;

Guvernanță

4. solicită dezvoltarea unei abordări ascendente și eficace, care să implice pe deplin toți 
actorii-cheie precum universitățile, sindicatele, sectorul de afaceri și, cu prioritate, 
profesorii și studenții;

5. solicită universităților să își asume un angajament față de noile strategii de predare și 
formare cu scopul de a institui un sistem universitar bazat pe învățare;

6. solicită dezvoltarea celei de-a treia misiuni a universităților pentru societate;

7. solicită să fie identificate noi mecanisme specifice și flexibile de finanțare pentru a sprijini 
creșterea, excelența, precum și vocațiile deosebite și diverse ale universităților;

Consolidarea

8. invită UE, statele membre și universitățile să îmbunătățească informațiile pentru studenți, 
personalul academic și alți angajați cu scopul de a promova fluxuri structurate de 
mobilitate; solicită consolidarea serviciilor din cadrul Erasmus printr-o mai bună 
finanțare, îmbunătățirea recunoașterii creditelor și mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește intervalul de timp preconizat;

9. solicită UE să consolideze un sistem de asigurare a calității, atât la nivel european, cât și la 
nivelul statelor membre, pentru a asigura încrederea reciprocă; solicită statelor membre să 
aplice sistemele naționale de asigurare a calității și să participe la Registrul european 
pentru garantarea calității;

10. îndeamnă toate statele participante la Procesul de la Bologna să aplice cadrele naționale de 
calificare corelate cu cadrul de calificări din Spațiul european al învățământului superior și 
să dezvolte și să sprijine financiar recunoașterea reciprocă;

11. solicită să se acorde un sprijin financiar solid acordurilor privind trunchiul comun al 
programei de învățământ care garantează rezultate bine definite ale procesului 
educațional, printre altele prin explorarea abordării metodologice elaborate în cadrul 
proiectului Tuning; solicită să se acorde o atenție specială problemelor specifice ale 
programelor de științe umaniste;

12. solicită să fie sprijinite în continuare măsurile naționale și europene destinate să asigure 
condiții echitabile de includere și acces pentru studenții din grupuri subreprezentate;

13. atrage atenția asupra nevoilor speciale referitoare la diploma de licență, programa acesteia 
și perspectivele de angajare pe care le oferă; subliniază în acest sens necesitatea de a se 
întreprinde acțiuni specifice și de a se asigura o cooperare mai eficace între universități și 
piața muncii pentru a elabora programe mai relevante și a consolida perspectivele de 
angajare;

14. solicită guvernelor naționale și Comisiei să dezvolte un sistem de cooperare structurată 
pentru eliberarea de diplome comune, în cadrul unor grupuri de discipline, care să fie 
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recunoscute în întreaga UE; consideră că acest obiectiv ar putea fi atins prin îmbunătățirea 
performanțelor și a sprijinului financiar pentru programul Erasmus Mundus și pentru 
viitoarele programe de educare și formare;

15. consideră că doctoratele academice, inclusiv cele realizate în cadrul unor întreprinderi, 
reprezintă o legătură esențială între educație și cercetare și reamintește potențialul pe care 
îl au ca factor-cheie pentru inovarea bazată pe cunoaștere și creșterea economică;

16. solicită să se asigure o sinergie mai puternică între Spațiul european al învățământului 
superior și Spațiul european de cercetare;

17. solicită elaborarea unei strategii eficace pentru sprijinea programelor de învățare pe tot 
parcursul vieții;

Acțiuni europene

18. salută propunerea Comisiei de a majora substanțial fondurile destinate programelor 
europene de educare și formare; solicită Comisiei să aloce o cotă semnificativă din aceste 
fonduri pentru sprijinirea modernizării învățământului superior, conform obiectivelor 
Procesului de la Bologna și ale agendei de modernizare a UE;

19. propune ca recunoașterea creditelor de studii să constituie un element obligatoriu pentru 
toate schimburile de studenți care beneficiază de finanțare din partea UE;

20. invită Comisia Europeană ca, în cadrul noilor programe de educare și formare, să 
încurajeze, inclusiv prin stimulente financiare, cooperarea în ceea ce privește programele 
transnaționale de învățământ, diplomele comune și recunoașterea reciprocă; 

21. solicită statelor membre și UE să ofere date actualizate și comparabile pe baza cărora să se 
monitorizeze realizarea Spațiului european al învățământului superior;

22. încurajează crearea unui Spațiu euro-mediteraneean al învățământului superior, după 
exemplul Procesului de la Bologna; solicită Comisiei Europene să sprijine Universitatea 
Euro-Mediteraneeană (EMUNI);

23. atrage atenția că Reuniunea ministerială bianuală 2012 din cadrul Procesului de la 
Bologna, care va avea loc la București, trebuie să țină seama de faptul că înființarea 
Spațiului european al învățământului superior a creat condițiile pentru dezvoltarea unei 
competențe comune a UE și a statelor membre în domeniul învățământului superior;

o

o o

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Crearea unui Spațiu european deschis al învățământului superior reprezintă o mare reușită, 
acest spațiu constituind un larg cadru instituțional pentru realizarea procesului ambițios 
demarat de acordurile de la Bologna.
Cooperarea interguvernamentală și strategiile elaborate de instituțiile europene au stimulat o 
reformă structurală consistentă a sistemului european de învățământ superior. Universitățile 
europene nu numai că și-au revizuit și reorganizat în profunzime activitățile educaționale în 
contextul cadrului cu trei cicluri preconizat de Procesul de la Bologna, ci și-au consolidat 
rolul social desfășurând activități mai adecvate pentru așa-numita a „treia misiune” a 
sistemului universitar.

Trebuie remarcat faptul că între acest sistem și piața muncii nu a existat întotdeauna o bună 
corelare. În consecință, este în continuare valabilă declarația din documentul de la Lisabona 
conform căreia „în ciuda faptului că oferă un învățământ de o calitate rezonabilă, 
universitățile europene nu sunt capabile să își fructifice întregul potențial pentru a promova 
creșterea economică, coeziunea socială și locuri de muncă mai numeroase și de mai bună 
calitate”. Declarația respectivă este cu atât mai preocupantă în această perioadă de criză 
economică la nivel mondial și necesită mai multă atenție din perspectiva obiectivului UE de a 
deveni „cea mai competitivă și mai dinamică economie din lume bazată pe cunoaștere, 
capabilă de o creștere economică durabilă, cu locuri de muncă mai bune și mai numeroase și 
o coeziune socială mai puternică”.

În această privință, consolidarea întregului Proces de la Bologna este esențială pentru 
obiectivele de creștere prevăzute în Strategia Europa 2020: este una dintre cerințele pentru 
integrarea completă a pieței interne a UE și un instrument indispensabil pentru a face față 
provocărilor impuse de criza economică și financiară.

Primul obiectiv al Procesului de la Bologna constituie în continuare o cerință fundamentală: 
un student înscris la o universitate europeană are dreptul de a absolvi și de a i se recunoaște 
calificarea în întreaga Uniune.

Guvernanță

Unul dintre factorii care au încetinit obținerea de rezultate este natura descendentă a 
procesului.
Procesul a fost creat inițial plecând de la dorința politică a guvernelor naționale; doar în a 
doua fază au fost implicați progresiv liderii instituțiilor academice din cadrul Asociației 
Universităților Europene (AUE); procesul încă nu a fost complet integrat în universitățile 
europene, la nivelul studenților și al populației.
Prin urmare, sunt necesare o schimbare radicală și o implicare completă a tuturor părților 
interesate în gestionarea obiectivelor sale și identificarea de noi măsuri de sprijin.
Acțiunile fragmentate ale diverselor state membre constituie un alt aspect al „guvernanței 
incomplete” a procesului.
Bugetul mic prevăzut pentru realizarea obiectivelor reprezintă parțial unul dintre motivele 
aceleași critici: iluzia că Procesul de la Bologna ar putea fi realizat fără costuri.
Actuala criză financiară ar putea conduce la noi reduceri ale resurselor financiare disponibile 
în sectorul educației.
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Contextul economic ar trebui totuși să ne oblige să încurajăm accelerarea procesului și să 
studiem noi formate și structuri financiare care să permită o realizare mai eficace a 
obiectivelor de creștere și excelență ale universităților europene.
Alături de statele membre, instituțiile europene joacă un rol esențial în acest proces, în special 
în ceea ce privește recunoaștere calificărilor și politicile de mobilitate.
În această etapă, Spațiul european al învățământului superior nu este finalizat și este esențial 
să-i fie maximizat potențialul și să se abordeze o serie de chestiuni nesoluționate, inclusiv 
reglementările naționale, constrângerile bugetare, controlul calității și acreditarea la nivel 
național.
Ceilalți actori ai Procesului de la Bologna (universități, studenți, cadre didactice, sindicate, 
sectorul de afaceri) au responsabilitatea crucială de a garanta că procesul este într-adevăr 
ancorat în corpusul social universitar.
Faptul că unele universități europene respectă într-o mică măsură orientările din cadrul 
Procesului de la Bologna arată, de asemenea, că este necesar să se aplice noi strategii de 
predare.
Ar trebui să se acorde o atenție sporită creării unui sistem de învățare axat pe studenți prin 
intermediul căruia universitățile și cadrele didactice să încurajeze studenții să își gestioneze 
activ experiența în învățământul superior.

Blocaje

Mobilitate: Se acordă o importanță specială mobilității ca o caracteristică esențială a Spațiului 
european al învățământului superior, conform definiției din comunicarea recentă a Comisiei 
Europene privind modernizarea Spațiului european al învățământului superior și din ultima 
rezoluție a PE din 2008 privind Procesul de la Bologna și mobilitatea studenților1, dna Pack 
fiind raportoare.
Mobilitatea nu este doar teritorială (în interiorul țării și între țări), ci și orizontală (între cicluri 
de formare) și verticală (în cadrul acelorași cicluri de formare).
Pentru a consolida fluxurile de mobilitate studențească este nevoie atât de mai multe 
stimulente la nivelul politicii de finanțare, cât și de alocarea unor resurse financiare mai 
importante, de măsuri de asigurare a calității pentru recunoașterea creditelor, de o transparență 
crescută și de informații privind programele de mobilitate.

Recunoașterea calificărilor și cadrul de calificări: Reformele instituite prin Procesul de la 
Bologna cuprind un set de instrumente care urmăresc să încurajeze recunoașterea calificărilor, 
cum ar fi Sistemul European de Credite Transferabile .
În această etapă, majoritatea țărilor participante la Procesul de la Bologna  nu au instituit 
cadre naționale de calificare legate de cadrul de calificări al Spațiului european al 
învățământului superior.
Pentru a fi măsurabile și pentru a facilita comparabilitatea și recunoașterea calificărilor 
formale, neformale și informale, aceste calificări naționale ar trebui să se bazeze pe rezultatele 
procesului educațional.
În această privință, va fi interesant să se analizeze modalitățile de dezvoltare a proiectului 
Tuning din 2000, care avea drept obiectiv furnizarea unei abordări concrete pentru punerea în 
aplicare a Procesului de la Bologna și pentru identificarea unor puncte de referință comune 
pentru competențele generale și specifice ale absolvenților din ciclul unu și din ciclul doi într-

                                               
1 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 18.
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o serie de discipline.

Asigurarea calității: În prezent, revizuirea sistemelor naționale de asigurare a calității este în 
curs de desfășurare în majoritatea țărilor, unde universitățile încearcă să dezvolte sisteme de 
asigurare a calității care să fie însoțite de proceduri evaluare externă.
Registrul european pentru garantarea calității reprezintă o realizare importantă, la fel ca și alte 
instrumente cum ar fi Standardele și orientările europene de asigurare a calității; măsurile 
naționale de asigurare a calității trebuie să fie adaptate în continuare în această privință.
Va fi necesar să se creeze stimulente pentru a încuraja țările să adere la registru și să-și 
îmbunătățească sistemele de autoevaluare.
În special în Austria și în Danemarca s-a dezvoltat o abordare pozitivă, conform căreia orice 
agenție de asigurare a calității poate opera atâta timp cât a aderat la registru. Astfel, orice 
diplomă ce dispune de o etichetă de asigurare a calității ar trebui să fie recunoscută în toate 
celelalte țări care fac parte din Spațiul european al învățământului superior.

Dimensiunea socială: Obiectivul coeziunii sociale poate deveni o componentă de bază a 
Spațiului european al învățământului superior și reprezintă o condiție care trebuie îndeplinită 
pentru a asigura consolidarea acestui spațiu. Ar trebui să se acorde o importanță mai mare 
accesului echitabil și obținerii diplomelor de învățământ superior la toate nivelurile.
Aceasta ar necesita un sprijin guvernamental crescut pentru a pune în aplicare măsuri de 
extindere a accesului la studenții din grupurile subreprezentate și proveniți din medii socio-
economice defavorizate, precum și la imigranți, la minoritățile culturale și la studenții cu 
dizabilități.

Perspectivele de angajare și diploma de licență: Lipsa unor statistici în domeniu îngreunează 
monitorizarea perspectivelor de angajare a absolvenților.  În special, perspectivele de angajare 
ar putea fi îmbunătățite și prin implicarea angajatorilor în procesul de integrare a stagiilor în 
întreprinderi în programa universitară.
Un sistem eficient de recunoaștere la nivelul UE va fi, de asemenea, esențial pentru definirea 
standardelor pentru competențe și aptitudini pentru piața muncii (atât în sectorul public, cât și
în cel privat).

O mai bună cooperare între Spațiul european al învățământului superior și Spațiul european de 
cercetare (SEC): Includerea doctoratului ca al treilea ciclu de formare în structura de calificări 
de la Bologna este legătura principală dintre învățământul superior și cercetare.
În momentul de față este necesar să modificăm percepția comună conform căreia doctoratul 
este orientat în mod exclusiv spre cercetarea academică. Doctoratul are, într-adevăr, 
potențialul de a fi o componentă-cheie pentru crearea unor inovații bazate pe cunoștințe și 
pentru creșterea economică și poate contribui la progresul și difuzarea cunoștințelor și a 
tehnologiei.

Acțiuni europene

Acțiunile la nivel european pentru a îmbunătăți rezultatele și pentru a depăși problemele 
rămase nerezolvate sunt mai bine definite și mai ferme. Sarcina de a moderniza și consolida 
universitățile aparține statelor membre, instituțiilor europene și tuturor celorlalte părți 
implicate (întreprinderi, universități, studenți). Europa are la dispoziție mijloacele necesare 
pentru a asigura un sistem mai eficient, atât printr-o politică de stimulare, cât și prin legăturile 
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cu Spațiul european de cercetare.

Asigurarea calității: Nu se pot face pași înainte fără recunoașterea reciprocă a calificărilor și 
fără încredere reciprocă. UE ar trebui să soluționeze această problemă printr-o politică de 
stimulare.

Cadrul de calificare: Un Cadru european al calificărilor a fost instituit pentru toate nivelurile 
de învățământ. Statele membre ale UE trebuie să-și adapteze cadrul național pentru învățarea 
de-a lungul vieții.

Trunchiul programei de învățământ: Trebuie să se pună accentul pe acorduri privind un 
trunchi comun al programei de învățământ, care să acopere aceleași domenii și care ar urma 
să fie structurat astfel încât să garanteze obținerea unor rezultate minime bine definite ale 
procesului educațional.

Diplome comune: Unul dintre cele mai importante obiective ale Spațiul european al 
învățământului superior ar trebui să fie crearea și dezvoltarea unui sistem de diplome 
europene recunoscute peste tot în Europa, astfel încât orice student care-și termină studiile 
universitare în Europa să obțină o calificare recunoscută și valabilă în întreaga Europă.

Către summitul de la București

Conferința ministerială a Procesului de la Bologna va avea loc în aprilie 2012. Este deosebit 
de important ca formularea noilor angajamente pentru cei trei ani care ne separă de 
următoarea reuniune ministerială să nu se limiteze la stabilirea unei liste de niveluri de 
referință; mai degrabă, aceasta ar trebui să includă măsuri concrete care să promoveze 
realizarea deplină a obiectivelor Procesului de la Bologna în fiecare universitate și în fiecare 
stat membru.


