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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k prispievaniu európskych inštitúcií k upevneniu a pokroku bolonského procesu
(2011/2180(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na spoločnú deklaráciu zo Sorbonny o harmonizácii architektúry európskeho 
systému vysokoškolského vzdelávania, ktorú 25. mája 1998 podpísali štyria príslušní 
ministri Francúzska, Nemecka, Talianska a Spojeného kráľovstva (sorbonnská 
deklarácia)1, 

– so zreteľom na spoločnú deklaráciu, ktorú v Bologni podpísali 19. júna 1999 ministri 
školstva z 29 európskych krajín (bolonská deklarácia2),

– so zreteľom na komuniké konferencie ministrov zodpovedných za vysokoškolské 
vzdelávanie z 28. – 29. apríla 2009 v Leuvene a v Louvain-la-Neuve3,

– so zreteľom na Budapeštiansko–Viedenskú deklaráciu z 12. mája 2010, ktorú prijali 
ministri školstva zo 47 krajín a ktorou oficiálne začal európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania (EHEA)4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 
2005 o uznávaní odborných kvalifikácií5,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2005/761/ES z 28. septembra 
2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným 
pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať 
vedecký výskum6,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/143/ES z 15. februára 
2006 o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho 
vzdelávania7,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení 
európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EQF-LLL)8,

– so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku 

                                               
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 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22, korigendum Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2007, s. 18, korigendum Ú. v. EÚ L 93, 
4.4.2008, s. 28.
6 Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 23.
7 Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 60.
8 Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1.
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spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)1,

– so zreteľom na závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí 
Rady 26. novembra 2009, o posilnení úlohy vzdelávania v plne funkčnom vedomostnom 
trojuholníku2,

– so zreteľom na závery Rady z 11. mája 2010 o internacionalizácii vysokoškolského 
vzdelávania3,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. júna 2011 o politikách na zníženie predčasného 
ukončovania školskej dochádzky4,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. júna 2011 s názvom Mládež v pohybe – podpora 
vzdelávacej mobility mladých ľudí5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2006 s názvom Uskutočňovanie programu 
modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie (KOM(2006)208 ),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (KOM(2010)0245/2),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Podpora rastu a zamestnanosti – program 
modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (KOM(2011)0567),

– so zreteľom na správu s názvom Vysokoškolské vzdelávanie v Európe 2009: vývoj 
v rámci bolonského procesu (Eurydice, Európska komisia, 2009)6,

– so zreteľom na správu s názvom Sústredenie sa na vysokoškolské vzdelávanie v Európe 
2010: vývoj v rámci bolonského procesu (Eurydice, Európska komisia, 2010)7,

– so zreteľom na prieskum Eurobarometer z roku 2007 o reforme vysokého školstva medzi 
učiteľmi8,

– so zreteľom na prieskum Eurobarometer z roku 2009 o reforme vysokého školstva medzi 
študentmi9,

– so zreteľom na publikáciu Eurostatu zo 16. apríla 2009 s názvom Bolonský proces 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2.
2 Ú. v. EÚ C 302, 12.12.2009, s. 3.
3 Ú. v. EÚ C 135, 26.5.2010, s. 12.
4 Ú. v. EÚ C 191, 1.7.2011, s. 1.
5 OJ 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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v európskom vysokom školstve – kľúčové ukazovatele sociálneho rozmeru a mobility1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o bolonskom procese a mobilite 
študentov2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

A. keďže cieľ bolonského procesu – kompatibilné systémy vysokého školstva v Európe – je 
naďalej aktuálny a posilnenie procesu slúži cieľom rastu na základe znalostí a inovácií 
v rámci stratégie Európa 2020, najmä v súčasnej hospodárskej kríze;

B. keďže sa vo väčšine krajín bolonského procesu uplatňuje trojstupňová štruktúra –
v niektorých prípadoch úspešne – ,a to i napriek prítomným ťažkostiam;

C. keďže záväzok pokračovať v reforme by sa nemal plniť roztrieštenými opatreniami a bez 
primeranej finančnej podpory;

D. keďže mobilita musí byť k dispozícii všetkým a je základom reforiem vysokoškolského
vzdelávania;

E. keďže nutnou podmienkou rozvoja bolonského procesu je posilnenie sociálneho rozmeru; 

F. keďže univerzity, verejné správy a podniky sa musia dôrazne zameriavať na otázku 
zamestnateľnosti;

G. keďže vzdelávanie je verejnou zodpovednosťou členských štátov, inštitúcií EÚ a ďalších 
kľúčových aktérov;

Význam procesu

1. žiada posilnenie podpory bolonského procesu na úrovni EÚ, najmä pokiaľ ide o uznávanie 
akademických kvalifikácií a podporu mobility a zamestnateľnosti;

2. konštatuje, že európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) je významným 
dosiahnutým cieľom, ktorý je potrebné ďalej posilňovať prostredníctvom príslušných 
nástrojov a postupov; 

3. zdôrazňuje, že priority stanovené v rámci bolonského procesu predstavujú podmienky 
potrebné na zaručenie toho, aby mal každý študent zapísaný na niektorej z európskych 
univerzít právo dokončiť štúdium tak, aby bola jeho kvalifikácia uznávaná v každej 
krajine EÚ, s cieľom vytvoriť skutočné európske univerzitné občianstvo; 

Správa a riadenie

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
2 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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4. žiada vypracovať účinný postup zdola nahor s plnou účasťou všetkých kľúčových aktérov 
ako univerzít, odborových zväzov, podnikateľského sektora a predovšetkým učiteľov 
a študentov;

5. žiada prísľub zo strany univerzít, pokiaľ ide o nové stratégie výučby a odbornej prípravy 
zamerané na univerzitný systém sústredený na učenie;

6. vyzýva na rozvoj tzv. tretej misie univerzít v spoločnosti;

7. žiada identifikáciu nových, cielených a pružných mechanizmov financovania s cieľom 
podporovať rast, excelentnosť a špecifické a rôznorodé úlohy univerzít;

Konsolidácia

8. vyzýva EÚ, členské štáty a univerzity, aby zlepšili informácie pre študentov, 
akademických pracovníkov a zamestnancov s cieľom posilniť štruktúrované toky 
mobility; žiada posilnenie služieb programu Erasmus zlepšením financovania, lepším 
uznávaním kreditov a väčšou flexibilitou povoleného časového rámca;

9. žiada EÚ, aby s cieľom zaručiť vzájomnú dôveru skonsolidovala systém zaručenia kvality 
na úrovni EÚ a členských štátov; žiada členské štáty, aby implementovali svoje národné 
systémy zabezpečenia kvalifikácií; žiada členské štáty, aby sa prihlásili do európskeho 
registra zabezpečenia kvality;

10. vyzýva všetky krajiny bolonského procesu, aby implementovali vnútroštátne rámce 
kvalifikácií spojené s rámcom kvalifikácií EHEA a vyvíjali a finančne podporovali 
vzájomné uznávanie;

11. žiada pevnú finančnú podporu dohôd o spoločných základných učebných osnovách, ktoré 
zaručia presne definované študijné výsledky, okrem iného posúdením metodiky Tuning;  
žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala špecifickým problémom osnov humanitných 
predmetov;

12. žiada tiež ďalšiu podporu vnútroštátnych európskych opatrení s cieľom zaručiť 
spravodlivé začleňovanie a dostupnosť pre študentov z nedostatočne zastúpených skupín;

13. upozorňuje na osobitné potreby v prípade bakalárskych diplomov, ich učebných osnov 
a zamestnateľnosti, zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu osobitných opatrení a účinnejšej 
spolupráce medzi univerzitami a pracovným trhom s cieľom vypracovať relevantnejšie 
učebné osnovy a zvýšiť zamestnateľnosť;

14. vyzýva národné vlády a Komisiu, aby vyvinuli systém štruktúrovanej spolupráce s cieľom 
vypracovať spoločné diplomy, v rámci zoskupení disciplín, s uznaním v celej EÚ, a to 
zlepšením výkonu a zvýšením finančnej podpory programu Erasmus Mundus a budúceho 
programu vzdelávania a odbornej prípravy;

15. považuje akademické tituly PhD vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v podnikoch, za 
kľúčové spojenie medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom, pripomína ich 
potenciál ako kľúčový prvok pri vytváraní znalostných inovácií a hospodárskeho rastu;
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16. žiada lepšiu synergiu medzi EHEA a európskym výskumným priestorom;

17. žiada vypracovanie účinnej stratégie na podporu programov celoživotného vzdelávania;

Európska činnosť

18. víta návrh Komisie na podstatné navýšenie prostriedkov určených na programy 
vzdelávania a odbornej prípravy;  žiada Komisiu, aby venovala podstatnú časť týchto 
prostriedkov na podporu modernizácie vysokoškolského vzdelávania v súlade s cieľmi 
bolonského procesu a programu modernizácie EÚ;

19. navrhuje, aby bolo uznávanie študijných kreditov povinným prvkom vo všetkých 
výmenách študentov financovaných z prostriedkov EÚ;

20. žiada Komisiu, aby v novom programe vzdelávania a odbornej prípravy podporovala 
spoluprácu na medzinárodných učebných osnovách, spoločných diplomoch a vzájomnom 
uznávaní, a to aj prostredníctvom finančných motivácií;

21. vyzýva členské štáty a EÚ, aby poskytli aktuálne a porovnateľné údaje, na základe 
ktorých by bolo možné monitorovať vykonávanie EHEA;

22. podnecuje zriadenie účinného euro-stredozemského priestoru vysokoškolského 
vzdelávania podľa vzoru bolonského procesu; vyzýva Komisiu, aby podporovala euro-
stredozemskú univerzitu (EMUNI);

23. zdôrazňuje, že dvojročná ministerská schôdza bolonského procesu, ktorá sa uskutoční 
v roku 2012 v Bukurešti, musí zohľadniť, že vytvorenie EHEA ustanovilo podmienky 
spoločných právomocí EÚ a členských štátov v otázkach vysokoškolského vzdelávania;

o

o o

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vytvorenie otvoreného európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) bolo 
významným dosiahnutým cieľom a predstavuje široký inštitucionálny rámec pre 
implementáciu ambiciózneho procesu, ktorý uviedol do pohybu bolonský proces.
Medzivládna spolupráca a stratégie ustanovené európskymi inštitúciami boli stimulom pre 
rozsiahlu štrukturálnu reformu európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. 
Uskutočnila sa nielen hĺbková revízia európskych univerzít a reorganizácia vzdelávacích 
aktivít v trojúrovňovom rámci ustanovenom bolonským procesom, ale prostredníctvom 
činností, ktoré viac vyhovovali tzv. tretej misii univerzitného systému, sa posilnila aj ich 
spoločenská úloha.

Treba poznamenať, že spojenie medzi týmto systémom a trhom práce nebolo vždy úspešné. A 
tak vyjadrenie v lisabonskom dokumente stále platí („Európske univerzity nie sú napriek 
pomerne dobrej kvalite vzdelávania schopné vyjadriť svoj plný potenciál, aby presadzovali 
hospodársky rast, sociálnu súdržnosť a zlepšenie kvality a kvantity pracovných miest“). Toto 
vyjadrenie budí práve v tomto období svetovej hospodárskej krízy znepokojenie a vyžaduje si 
v súvislosti s cieľom EÚ väčšiu pozornosť, aby EÚ bola „najkonkurencieschopnejšie a 
najdynamickejšie hospodárstvo na svete, založené na vzdelaní a schopné trvalo udržateľného 
rastu s väčším počtom lepších pracovných príležitostí a väčšou sociálnou súdržnosťou“.

V tejto súvislosti má posilnenie celého bolonského procesu význam pre ciele rastu uvedené v 
stratégii Európa 2020: ide o požiadavku plnej integrácie vnútorného trhu EÚ a nevyhnutný 
nástroj na riešenie problémov vyplývajúcich z hospodárskej a finančnej krízy.

Prvým cieľom bolonského procesu je stále základná požiadavka: každý študent zapísaný na 
niektorej z európskych univerzít má právo dokončiť štúdium tak, aby bola jeho kvalifikácia 
uznávaná v celej EÚ.

Správa a riadenie

Jeden z faktorov, ktorý spomalil pokrok z hľadiska výsledkov, je postup zhora nadol.
Proces pôvodne vznikol vďaka politickej vôli vlád členských štátov; až v druhej etape 
postupne zapojil vedúcich predstaviteľov akademických inštitúcií v rámci Európskeho 
združenia univerzít, a proces sa má zavŕšiť plnou integráciou európskych univerzít, študentov 
a ich rodín. 
Preto je potrebná radikálna zmena a intenzívnejšie zapojenie všetkých účastníkov do riadenia 
cieľov procesu, ako aj do identifikácie nových opatrení na jeho podporu.
Ďalším aspektom „nedokončeného riadenia“ procesu sú roztrieštené opatrenia, ktoré prijímajú 
jednotlivé členské štáty. 
Jednou z príčin časti tejto istej kritiky je aj malý rozpočet vyčlenený na dosiahnutie týchto 
cieľov: ilúzia, že bolonský proces by sa dal dosiahnuť s nulovými nákladmi.
Súčasná finančná kríza so sebou pravdepodobne prinesie aj ďalšie obmedzenie dostupných 
finančných zdrojov v celom sektore školstva.
Hospodársky kontext by nás však mal nútiť k urýchleniu procesu a k preskúmaniu nových 
formátov a finančných rámcov, ktoré umožnia účinnejšie plnenie cieľov rastu a vynikajúcej 
úrovne európskych univerzít.
Európske inštitúcie spolu s členskými štátmi zohrávajú v procese rozhodujúcu úlohu, najmä v 
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uznávaní kvalifikácií a v politikách mobility.
V tejto fáze ešte EHEA nie je plne rozvinutá a je dôležité jej potenciál zvýšiť na maximum a 
riešiť množstvo otvorených otázok vrátane regulácie zo strany vlády, rozpočtových 
obmedzení, kontroly kvality a vnútroštátnej akreditácie.
Ostatní účastníci bolonského procesu (univerzity, študenti, učitelia, odborové zväzy, 
podnikateľský sektor) majú rozhodujúcu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby bol proces 
skutočne zakotvený do sociálneho akademického orgánu.
Nedostatočné plnenie usmernení procesu zo strany niektorých európskych univerzít tiež 
poukazuje na potrebu zaviesť nové učebné stratégie.
Mala by sa venovať čoraz väčšia pozornosť zriadeniu vzdelávacieho systému sústredeného na 
študentov, v ktorom univerzity a akademickí zamestnanci budú povzbudzovať študentov k 
tomu, aby si sami aktívne riadili svoje vysokoškolské vzdelávanie.

Prekážky

Mobilita: Mobilite sa priraďuje osobitný význam ako základnej vlastnosti EHEA, ako ju 
definuje posledné oznámenie Európskej komisie o modernizácii EHEA a posledné uznesenie 
EP z roku 2008 o bolonskom procese a mobilite študentov1, ktorého spravodajkyňou bola 
pani Pack.
Mobilita nie je len územná (v rámci jednej krajiny alebo medzi krajinami), ale tiež 
horizontálna (medzi stupňami titulov) a vertikálny (v rámci stupňov titulov).
V záujme povzbudenia tokov mobility študentov potrebujeme viac stimulov na úrovni 
politiky financovania, ako aj vyčlenenie väčšieho objemu finančných zdrojov, kvalitatívne 
opatrenia na uznávanie kreditov a vyššiu transparentnosť a viac informácií týkajúcich sa 
programov mobility.

Uznávanie kvalifikácií a kvalifikačný rámec: Medzi reformy, ktoré sa zaviedli v rámci 
bolonského procesu, patrí aj súbor nástrojov zameraných na povzbudenie uznávania 
kvalifikácií, akým je napr. európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov.
V tejto fáze väčšina krajín bolonského procesu ešte neimplementovala vnútroštátne 
kvalifikačné rámce spojené s kvalifikačným rámcom EHEA.
V záujme toho, aby boli tieto vnútroštátne kvalifikácie merateľné a aby uľahčovali možnosť 
porovnania a uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelania, mali by sa 
opierať o študijné výsledky.
V tejto súvislosti bude zaujímavé zohľadniť, akým smerom sa má ďalej posunúť projekt 
„Tuning“ z roku 2000, ktorého cieľom bolo zabezpečiť konkrétny prístup k implementácii 
bolonského procesu a k identifikácii spoločných referenčných bodov pre všeobecné odborné 
spôsobilosti a tematické odborné spôsobilosti podľa predmetu pre absolventov prvého a 
druhého stupňa v niekoľkých tematických oblastiach.

Zabezpečenie kvality: V súčasnosti vo väčšine krajín ešte stále prebieha revízia 
vnútroštátnych systémov zabezpečenia kvality, pričom univerzity pracujú na vývoji 
jednotného systému zabezpečenia kvality, ktorý sa bude opierať o externé hodnotiace 
postupy.
Európsky register zabezpečenia kvality predstavuje významný úspech rovnako, ako iné 
nástroje, napr. európske normy a usmernenia pre zabezpečovanie kvality; v tomto smere treba 
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ďalej prispôsobovať vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie kvality.
Bude potrebné vytvoriť stimuly, ktorými sa budú krajín povzbudzovať k tomu, aby sa zapojili 
do registra a aby zlepšili svoje systémy sebahodnotenia.
Pozitívny prístup sa vypracoval najmä v Rakúsku a v Dánsku, kde môže pôsobiť akákoľvek 
agentúra na zabezpečovanie kvality, pokiaľ sa zapísala do registra. Takto by mal byť každý 
diplom so štítkom zabezpečenia kvality uznaný vo všetkých ostatných krajinách EHEA.

Sociálny rozmer: Ústrednou časťou EHEA sa stal cieľ sociálnej súdržnosti, ktorý je zároveň 
podmienkou, ktorú treba v záujme konsolidácie EHEA splniť. Väčší význam by sa mal 
prisudzovať rovnocennému prístupu a ukončeniu vysokoškolského vzdelania na všetkých 
úrovniach.
Vyžadovalo by si to ďalšiu vládnu podporu, aby sa zaviedli opatrenia, ktoré rozšíria prístup 
študentov z nedostatočne zastúpených skupín a nižších sociálno-hospodárskych vrstiev, ako aj 
prisťahovalcov, príslušníkov kultúrnych menšín a študentov so zdravotným postihnutím.

Zamestnateľnosť a titul bakalára: V dôsledku nedostatku štatistík je ťažké monitorovať 
zamestnanosť absolventov. Zamestnateľnosť by sa mohla dať zvýšiť najmä zapojením 
zamestnávateľov do integrácie podnikových stáží do učebných osnov.
Účinný systém uznávania na všetkých úrovniach EÚ bude mať rozhodujúcu úlohu aj pri 
určovaní štandardov odbornej spôsobilosti a zručností pre trh práce (pre verejný i súkromný 
sektor).

Lepšia spolupráca medzi EHEA a európskym výskumným priestorom (ERA): Zaradenie 
doktorátu ako tretieho stupňa titulov do bolonskej štruktúry stupňov predstavuje hlavné 
prepojenie medzi vysokoškolským vzdelaním a výskumom.
Teraz je potrebné zmeniť spoločné chápanie doktorátu ako titulu výlučne zameraného na 
akademický výskum. Tituly PhD majú skutočne potenciál stať sa kľúčovým prvkom pri 
vytváraní znalostných inovácií a hospodárskeho rastu a môžu prispieť k pokroku a šíreniu 
vedomostí a technológií.

Európska činnosť

Činnosť na európskej úrovni zameraná na zlepšenie výsledkov a prekonanie nevyriešených 
problémov je ešte ráznejšia. Členským štátom, európskym inštitúciám a všetkým ostatným 
účastníkom (podnikom, univerzitám, študentom) prináleží úloha modernizácie a posilnenia 
univerzít. Európa má prostriedky na to, aby zabezpečila účinnejší systém, a to tak 
prostredníctvom politiky stimulov, ako aj prostredníctvom prepojení s európskym 
výskumným priestorom.

Zabezpečenie kvality: Bez vzájomného uznávania kvalifikácií a vzájomnej dôvery nemôžeme 
pokročiť ďalej. EÚ by ju mala zabezpečiť prostredníctvom politiky stimulov.

Kvalifikačný rámec: Pre všetky úrovne vzdelávania bol stanovený európsky kvalifikačný 
rámec. Členské štáty EÚ teraz musia stanoviť svoj vnútroštátny rámec pre celoživotné 
vzdelávanie.

Základné učebné osnovy: Treba klásť dôraz na dohody o spoločných základných učebných 
osnovách v programoch týkajúcich sa rovnakých tematických oblastí, ktoré majú byť 
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štruktúrované tak, aby zaručili dobre definované minimálne študijné výsledky.

Spoločné tituly: Jedným z najdôležitejších cieľov EHEA by malo byť zriadenie a rozvoj 
systému európskych titulov, ktoré budú uznávané všade v Európe tak, aby kvalifikácie 
ktoréhokoľvek študenta, ktorý absolvuje univerzitu v Európe, boli uznávané a platné v celej 
Európe.

Smerom k samitu v Bukurešti

Ministerská konferencia pre bolonský proces sa uskutoční v apríli 2012. Je vrcholne dôležité, 
aby sa formulácia nových záväzkov na tie tri roky, ktoré nás delia od ďalšej ministerskej 
konferencie, neobmedzovala na ustanovenie referenčných úrovní, ale aby skôr zahŕňala 
konkrétne opatrenia na presadzovanie plnej realizácie cieľov bolonského procesu na každej 
univerzite a v každom členskom štáte.


