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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku bolonjskega procesa
(2011/2180(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju skupne deklaracije o harmonizaciji arhitekture evropskega visokošolskega 
sistema, ki so jo 25. maja 1998 v Parizu podpisali štirje ministri, pristojni za visoko 
šolstvo v Franciji, Nemčiji, Italiji in Združenem kraljestvu (Sorbonska deklaracija)1,

– ob upoštevanju skupne deklaracije, ki so jo 19. junija 1999 v Bologni podpisali ministri za 
šolstvo iz devetindvajsetih evropskih držav (Bolonjska deklaracija)2,

– ob upoštevanju sporočila s konference evropskih visokošolskih ministrov, ki je potekala 
od 28. do 29. aprila 2009 v mestih Leuven in Louvain-la-Neuve3,

– ob upoštevanju deklaracije, ki so jo 12. marca 2010 v Budimpešti in na Dunaju sprejeli 
ministri za šolstvo iz 47 držav, in je uradno vzpostavila evropski visokošolski prostor4,

– ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij5,

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za 
olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje 
raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja 
znanstvenih raziskav6,

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o 
nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu7,

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 
uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje8,

– ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko 
sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“)9,

– ob upoštevanju sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 

                                               
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 UL L 255, 30.9.2005, str. 22, popravek v UL L 271, 16.10.2007, str. 18, popravek v UL L 93, 4.4.2008, str. 28.
6 UL L 289, 3.11.2005, str. 23.
7 UL L 64, 4.3.2006, str. 60.
8 UL C 111, 6.5.2008, str. 1.
9 UL C 119, 28.5.2009, str. 2.
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Sveta, z dne 26. novembra 2009 o izoblikovanju vloge izobraževanja v brezhibno 
delujočem trikotniku znanja1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. maja 2010 o internacionalizaciji visokošolskih 
ustanov2,

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 28. junija 2011 o politikah za zmanjševanje osipa3,

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 28. junija 2011z naslovom „Mladi in mobilnost –
spodbujanje učne mobilnosti mladih“4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2006 z naslovom Uresničevanje agende 
za posodobitev univerz: izobraževanje, raziskave in inovacije (KOM(2006)0208),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“ (KOM(2010)0245/2),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. septembra 2011 z naslovom „Spodbujanje 
rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov“ 
(KOM(2011)0567),

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Visokošolsko izobraževanje v Evropi 2009: razvoj 
bolonjskega procesa“ (Eurydice, Evropska komisija, 2009)5,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Osredotočanje na visokošolsko izobraževanje v 
Evropi 2010: vpliv bolonjskega procesa“ (Eurydice, Evropska komisija, 2010)6,

– ob upoštevanju raziskave Eurobarometer, ki so jo opravili med učitelji leta 2007 o 
visokošolski reformi7,

– ob upoštevanju raziskave Eurobarometer, ki so jo opravili med študenti leta 2009, o 
visokošolski reformi8,

– ob upoštevanju objave Eurostata z dne 16. aprila 2009 z naslovom „Bolonjski proces v 
visokošolskem izobraževanju v Evropi – ključni kazalniki glede socialne razsežnosti in 
mobilnosti“9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 o bolonjskem procesu in 

                                               
1 UL C 302, 12.12.2009, str. 3.
2 UL C 135, 26.5.2010, str. 12.
3 UL C 191, 1.7.2011, str. 1.
4 UL C 199, 7.7.2011, str. 1.
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



PR\877498SL.doc 5/11 PE472.247v01-00

SL

mobilnosti študentov1,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenja Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker je cilj bolonjskega procesa, namreč zagotavljanje združljivih sistemov visokošolskega 
izobraževanja v Evropi, še vedno tehten in ker krepitev tega procesa omogoča doseganje 
ciljev iz strategije Evropa 2020 v zvezi z rastjo, ki temelji na znanju in inovacijah, še 
posebej v trenutni gospodarski krizi;

B. ker se v večini držav, ki sodelujejo v bolonjskem procesu, kljub težavam uporablja 
tristopenjska struktura, ki se je v nekaterih primerih izkazala za uspešno;

C. ker se zaveze glede pospešenega uresničevanja reforme ne bi smele izvajati z 
razdrobljenimi ukrepi in brez ustrezne finančne podpore;

D. ker mora biti mobilnost dostopna vsem in ker predstavlja temeljni kamen reforme visokega 
šolstva;

E. ker je treba okrepiti socialno razsežnost kot nujni pogoj za razvoj bolonjskega procesa;

F. ker morajo biti univerze, javne uprave in podjetja trdno zavezani reševanju vprašanja 
zaposljivosti;

G. ker je izobraževanje javna odgovornost držav članic, institucij Evropske unije in ostalih 
pomembnih akterjev;

Pomembnost procesa

1. poziva h krepitvi podpore bolonjskemu procesu na ravni EU, predvsem v zvezi s 
priznavanjem akademskih kvalifikacij ter s spodbujanjem mobilnosti in zaposljivosti;

2. ugotavlja, da predstavlja evropski visokošolski prostor pomemben dosežek, ki ga je treba 
z uporabo ustreznih orodij in postopkov okrepiti;

3. izpostavlja dejstvo, da predstavljajo prednostne naloge, zastavljene v okviru bolonjskega 
procesa, pogoje, ki so potrebni, da bi vsem študentom, ki se vpišejo na evropske univerze, 
zagotovili pravico do pridobitve diplome in do priznavanja njihovih kvalifikacij v vseh 
državah EU, s čimer bi oblikovali dejansko evropsko univerzitetno državljanstvo 
(European University Citizenship);

Upravljanje

4. poziva k razvoju učinkovitega pristopa od spodaj navzgor, ki bi v polni meri vključil vse 
pomembne akterje, kot so univerze, sindikati in gospodarstvo, še zlasti pa učitelje in 
študente;

                                               
1 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 18.
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5. poziva, naj se univerze zavežejo k izvajanju novih strategij poučevanja in usposabljanja, 
ki so namenjene vzpostavitvi univerzitetnega sistema, osredotočenega na učenje;

6. poziva k razvoju „tretjega poslanstva“ univerz za družbo;

7. poziva k določitvi novih, ciljno usmerjenih in prožnih mehanizmov financiranja, ki bi 
spodbujali rast, odličnost ter posebne in raznolike strokovne usmeritve univerz;

Utrjevanje

8. poziva EU, države članice in univerze, naj izboljšajo obveščanje študentov, akademskih 
krogov in osebja, da bi spodbudile strukturirane tokove mobilnosti; poziva h krepitvi 
storitev programa Erasmus s pomočjo učinkovitejšega financiranja, boljšega priznavanja 
kreditnih točk in večje prožnosti glede dovoljenih časovnih rokov;

9. poziva EU, naj medsebojno zaupanje zagotovi z utrditvijo sistema za zagotavljanje 
kakovosti tako na evropski ravni kot tudi na ravni držav članic; poziva države članice, naj 
izvajajo svoje nacionalne sisteme za zagotavljanje kakovosti; poziva države članice, naj 
podpišejo Evropski register za zagotavljanje kakovosti;

10. poziva vse države, ki sodelujejo v bolonjskem procesu, naj izvajajo nacionalne okvire 
kvalifikacij, ki so povezani z okvirom kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora, ter 
razvijejo in finančno podprejo vzajemno priznavanje kvalifikacij;

11. poziva k močni finančni podpori za sporazume o skupnih osnovnih učnih načrtih, ki 
zagotavljajo natančno opredeljene učne izide, med drugim tudi s preučevanjem 
metodološkega pristopa, ki je bil razvit v okviru projekta Tuning; poziva, naj se posebna 
pozornost nameni posebnim težavam učnih načrtov za humanistične vede;

12. poziva k nadaljnji podpori nacionalnim in evropskim ukrepom za zagotavljanje 
enakopravnega vključevanja in pravičnega dostopa za študente iz nezadostno zastopanih 
skupin;

13. opozarja na posebne potrebe glede študijskih programov za pridobitev univerzitetne 
diplome, njihovih učnih načrtov in zaposljivosti ter v zvezi s tem poudarja potrebo po 
specifičnih ukrepih in po učinkovitejšem sodelovanju med univerzami in trgom delovne 
sile, da bi oblikovali ustreznejše učne načrte in povečali zaposljivost;

14. poziva nacionalne vlade in Komisijo, naj razvijejo sistem strukturiranega sodelovanja, da 
bi zagotovili pridobivanje skupnih diplom v skupinah študijskih smeri, ki bi se priznavale 
po celotni EU, kar je mogoče doseči s povečanjem učinkovitosti in finančne podpore za 
program Erasmus Mundus ter bodoče programe izobraževanja in usposabljanja;

15. meni, da akademski doktorski programi, vključno s tistimi, ki se izvajajo v podjetjih, 
predstavljajo ključno povezavo med visokim šolstvom in raziskovalno dejavnostjo, in 
opozarja, da imajo ti programi, kot ključni element pri ustvarjanju na znanju temelječih 
inovacij in gospodarske rasti, velik potencial;

16. poziva k večji sinergiji med evropskim visokošolskim prostorom in evropskim 
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raziskovalnim prostorom;

17. poziva k oblikovanju učinkovite strategije, ki bo podpirala programe vseživljenjskega 
učenja;

Ukrepanje Evropske unije

18. pozdravlja predlog Komisije za znatno povečanje sredstev, namenjenih evropskim 
programom za izobraževanje in usposabljanje; poziva Komisijo, naj skladno s cilji 
bolonjskega procesa in načrtom posodobitve EU pomemben delež teh sredstev nameni za 
podporo posodabljanju visokega šolstva; 

19. predlaga, naj priznavanje študijskih kreditnih točk predstavlja obvezen element vseh 
študentskih izmenjav, ki jih finančno podpira EU;

20. poziva Evropsko komisijo, naj znotraj novega programa za izobraževanje in usposabljanje 
spodbuja sodelovanje, tudi s finančnimi spodbudami, na področju nadnacionalnih učnih 
načrtov, skupnih diplom in vzajemnega priznavanja;

21. poziva države članice in EU, naj zagotovijo posodobljene in primerljive podatke, na 
podlagi katerih bo mogoče spremljati izvajanje evropskega visokošolskega prostora;

22. spodbuja vzpostavitev učinkovitega evro-sredozemskega visokošolskega prostora, ki bi se 
zgledoval po bolonjskem procesu; poziva Evropsko komisijo, naj podpre evro-
sredozemsko univerzo (EMUNI);

23. poudarja, da je treba na ministrskem zasedanju o bolonjskem procesu, ki poteka vsaki dve 
leti in ki se bo leta 2012 odvijalo v Bukarešti, upoštevati dejstvo, da je vzpostavitev 
evropskega visokošolskega prostora vzpostavila pogoje za skupno pristojnost EU in držav 
članic glede vprašanja visokega šolstva;

o

o o

24. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Vzpostavitev odprtega evropskega visokošolskega prostora je največji dosežek in predstavlja 
širok institucionalni okvir za izvajanje ambicioznega procesa, ki ga je določil bolonjski 
proces.
Medvladno sodelovanje in strategije, ki so jih določile evropske institucije, so spodbudile 
široko zastavljeno strukturno reformo evropskega visokošolskega sistema. Evropske univerze 
so ne le podrobno pregledale in reorganizirale svoje dejavnosti poučevanja znotraj 
tristopenjskega okvira, ki ga je vzpostavil bolonjski proces, ampak tudi okrepile svojo 
družbeno vlogo z dejavnostmi, ki bolje ustrezajo t.i. „tretjemu poslanstvu“ univerzitetnega 
sistema.

Treba pa je poudariti, da povezava med tem sistemom in trgom delovne sile ni bila vedno 
uspešna. Ravno zato izjava v lizbonskem dokumentu („evropske univerze kljub precej visoki 
kakovosti poučevanja ne zmorejo izraziti svojega celotnega potenciala, da bi spodbudile 
gospodarsko rast, socialno kohezijo in izboljšale kakovost in količino delovnih mest“) še 
vedno drži. Ta izjava je še posebej zaskrbljujoča v sedanjem obdobju gospodarske krize in 
zahteva dodatno pozornost, če želimo doseči cilj EU, in sicer „zgraditi najbolj konkurenčno 
in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, v katerem bo mogoča trajnostna 
gospodarska rast s številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo“.

V tem smislu je krepitev celotnega bolonjskega procesa bistvenega pomena za cilje na 
področju rasti, ki jih določa strategija Evropa 2020: ta namreč predstavlja zahtevo po 
popolnem povezovanju notranjega trga EU in nepogrešljivo orodje za spopadanje z izzivi, ki 
jih prinaša gospodarska in finančna kriza.

Prvi cilj bolonjskega procesa še naprej ostaja temeljna zahteva, in sicer: študent, ki se vpiše na 
evropsko univerzo, ima pravico do pridobitve diplome in do priznavanja svoje kvalifikacije v 
celotni EU.

Upravljanje

Eden izmed dejavnikov, ki so upočasnili napredek pri doseganju rezultatov, je narava samega 
procesa, ki poteka od zgoraj navzdol.
Proces je bil najprej oblikovan na podlagi politične volje nacionalnih vlad; šele v drugi fazi pa 
so se vanj postopoma vključevali vodje akademskih institucij znotraj Evropskega združenja 
univerz (EUA), medtem ko proces še vedno ni v celoti integriran v evropske univerze, 
življenja študentov in družin.
Prav zato si je treba prizadevati za korenite spremembe in celovitejše vključevanje vseh 
deležnikov v upravljanje s cilji tega procesa in v določanje novih ukrepov za njegovo 
podporo.
Drugi vidik „nedokončanega upravljanja“ tega procesa pa se nanaša na razdrobljene ukrepe, 
ki jih sprejemajo posamezne države članice.
Nizka proračunska sredstva, ki so na voljo za doseganje njegovih ciljev je ravno tako eden od 
razlogov za tovrstne kritike: obstaja namreč utvara, da je bolonjski proces mogoče doseči brez 
kakršnih koli stroškov.
Trenutna finančna kriza bo verjetno prispevala k nadaljnjemu zmanjševanju finančnih virov, 
ki bodo na voljo v celotnem sektorju izobraževanja.



PR\877498SL.doc 9/11 PE472.247v01-00

SL

Kljub temu pa bi prav zaradi gospodarskih razmer morali spodbujati pospeševanje tega 
procesa ter preučiti nove oblike in finančne okvire, ki bi omogočili učinkovitejše izvajanje 
ciljev na področju rasti in odličnosti evropskih univerz. 
Poleg držav članic imajo bistveno vlogo v tem procesu tudi evropske institucije, predvsem pri 
priznavanju kvalifikacij in politikah mobilnosti.
Evropski visokošolski prostor v tem trenutku še ni v celoti oblikovan, zato je treba nujno 
povečati njegov potencial in odgovoriti na številna odprta vprašanja, vključno z nacionalno 
ureditvijo, proračunskimi omejitvami, nadzorom kakovosti in nacionalno akreditacijo.
Ostali akterji v bolonjskem procesu (univerze, študenti, učitelji, sindikati in gospodarstvo) 
nosijo izjemno odgovornost, saj morajo zagotoviti, da bo proces dejansko izhajal iz družbeno-
akademske sfere.
Nizka raven skladnosti nekaterih evropskih univerz s smernicami tega procesa prav tako 
potrjuje potrebo po izvajanju novih strategij poučevanja.
Vedno večjo pozornost je treba nameniti vzpostavitvi sistema učenja, ki v središče postavlja 
študente in v katerem univerze in akademsko osebje študente spodbujajo k dejavnemu 
upravljanju svojih visokošolskih izkušenj.

Ovire

Mobilnost: Posebna pozornost je namenjena mobilnosti kot bistveni značilnosti evropskega 
visokošolskega prostora, kot je bila opredeljena v nedavno objavljenem sporočilu Evropske 
komisije o posodobitvi evropskega visokošolskega prostora in v zadnji resoluciji Evropskega 
parlamenta iz leta 2008 o bolonjskem procesu in mobilnosti študentov1, pri kateri je bila 
poročevalka ga. Pack.
Mobilnost ni le ozemeljske narave (znotraj in med državami), ampak tudi horizontalne (med 
cikli posameznih stopenj) in vertikalne narave (znotraj ciklov posamezne stopnje).
Da bi povečali tokove mobilnosti študentov, je treba priskrbeti več spodbud na ravni politike 
financiranja ter zagotoviti dodeljevanje obsežnejših finančnih virov, kakovostne ukrepe za 
priznavanje kreditnih točk, višjo raven preglednosti in informacij o programih za mobilnost.

Priznavanje kvalifikacij in okvir kvalifikacij: Reforme, ki jih je opredelil bolonjski proces, 
vsebujejo nabor orodij za spodbujanje priznavanja kvalifikacij, kot je evropski sistem zbiranja 
in prenašanja kreditnih točk.
Do tega trenutka večina držav, ki sodelujejo v bolonjskem procesu, ni vzpostavila nacionalnih 
okvirov kvalifikacij, ki bi bili povezani z okvirom kvalifikacij evropskega visokošolskega 
prostora.
Da bi bile nacionalne kvalifikacije merljive in da bi olajšale primerljivost ter priznavanje 
formalnih, neformalnih in priložnostnih kvalifikacij, morajo temeljiti na učnih izidih.
V tem smislu bi bilo zanimivo preučiti, do kakšne mere bi bilo mogoče še dodatno razviti 
projekt „Tuning“ iz leta 2000, katerega cilj je bil oblikovati konkreten pristop k izvajanju 
bolonjskega procesa in določiti skupne referenčne točke za splošne in specifične kompetence 
diplomantov prvega in drugega cikla na številnih predmetnih področjih. 

Zagotavljanje kakovosti: V tem trenutku pregled nacionalnih sistemov za zagotavljanje 
kakovosti v večini držav, kjer si univerze prizadevajo za razvoj skladnih sistemov za 
zagotavljanje kakovosti, ki jih spremljajo postopki zunanjega ocenjevanja, še vedno poteka.

                                               
1 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 18.
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Evropski register za zagotavljanje kakovosti predstavlja pomemben dosežek, to pa velja tudi 
za ostale instrumente, kot so evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti; s tega 
vidika pa je treba nacionalne ukrepe za zagotavljanje kakovosti še dodatno prilagoditi.
Treba bo oblikovati spodbude, s katerimi bi spodbudili države, naj se pridružijo temu registru 
in izboljšajo svoje sisteme samoocenjevanja.
Pozitivne pristope sta razvili zlasti Avstrija in Danska, kjer lahko svojo dejavnost opravlja 
katera koli agencija za zagotavljanje kakovosti, če se je le pridružila registru. Na ta način je 
vsaka diploma, ki nosi oznako za zagotovljeno kakovost, priznana v vseh ostalih državah 
evropskega visokošolskega prostora.

Socialna razsežnost: Cilj socialne kohezije je postal osrednji del evropskega visokošolskega 
prostora in predstavlja pogoj, ki ga je treba izpolniti, če želimo ta prostor utrditi. Večjo vlogo 
je treba pripisati tudi pravičnemu dostopu do visokošolskega izobraževanja na vseh ravneh in 
njegovemu dokončanju.
To bo zahtevalo dodatno podporo vlad, ki bodo morale sprejeti ukrepe za razširitev dostopa za 
študente iz nezadostno zastopanih skupin in z nižjim socialno-ekonomskim statusom, pa tudi 
za priseljence, kulturne manjšine in invalidne študente.

Zaposljivost in univerzitetna diploma: Zaradi pomanjkanja statističnih podatkov je 
zaposlovanje diplomantov težko spremljati. Povečati je treba predvsem zaposljivost, in sicer 
tudi z udeležbo delodajalcev v procesu vključevanja pripravništva v podjetjih kot sestavnega 
dela akademskih učnih načrtov.
Učinkovit sistem priznavanja na ravni EU bo bistvenega pomena tudi pri določanju 
standardov za kompetence ter znanja in spretnosti, potrebne na trgu delovne sile (tako za javni 
kot tudi za zasebni sektor).

Boljše sodelovanje med evropskim visokošolskim prostorom (EHEA) in evropskim 
raziskovalnim prostorom (ERA): Vključitev doktorskega študija kot diplome tretjega cikla 
v bolonjski strukturi diplom predstavlja glavno povezavo med visokošolskim izobraževanjem 
in raziskovalno dejavnostjo.
Treba je namreč spremeniti splošno miselnost, da je doktorski študij namenjen izključno 
akademskim raziskavam. Doktorski programi imajo dejansko potencial, da postanejo ključni 
element pri ustvarjanju na znanju temelječih inovacij in gospodarske rasti, lahko pa prispevajo 
tudi k napredku ter prenašanju znanja in tehnologije.

Ukrepanje Evropske unije

Ukrepi na ravni Evropske unije za izboljšanje rezultatov in reševanje odprtih vprašanj so 
veliko bolj prodorni. Naloge na področju posodobitve in krepitve univerz so v rokah držav 
članic, evropskih institucij in vseh ostalih deležnikov (podjetij, univerz in študentov). Evropa 
ima sredstva za zagotovitev učinkovitejšega sistema tako s pomočjo politike spodbud kot tudi 
s pomočjo povezav z evropskim raziskovalnim prostorom.

Zagotavljanje kakovosti: Brez vzajemnega priznavanja kvalifikacij in medsebojnega 
zaupanja preprosto ne moremo naprej. EU bi se s temi težavami morala soočiti s pomočjo 
politike spodbud.

Okvir kvalifikacij: Evropski okvir kvalifikacij je bil vzpostavljen za vse stopnje 
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izobraževanja. Države članice EU morajo vzpostaviti lastne nacionalne okvire za 
vseživljenjsko učenje.

Osnovni učni načrti: Poudarek je treba dati sporazumom o skupnih osnovnih učnih načrtih v 
programih, ki pokrivajo enaka predmetna področja, da bodo ti strukturirani ter tako zagotovili 
podrobno opredeljene minimalne učne izide.

Skupne diplome: Eden od najpomembnejših ciljev evropskega visokošolskega prostora bi 
morala biti vzpostavitev in razvoj sistema evropskih diplom, ki bodo priznane kjer koli v 
Evropi, tako da bodo vsi študenti, ki univerzitetni študij dokončajo v Evropi, pridobili 
kvalifikacijo, ki bo priznana in veljavna po celi Evropi.

Prihajajoče vrhunsko zasedanje v Bukarešti

Ministrska konferenca o bolonjskem procesu bo potekala aprila 2012.  Bistvenega pomena je, 
da oblikovanje novih zavez za tri leta, ki nas ločijo od naslednjega ministrskega zasedanja, ne 
bo omejeno na pripravo seznama meril za primerjanje uspešnosti, ampak bo vključevalo 
konkretne ukrepe za spodbujanje polnega uresničevanja ciljev bolonjskega procesa na vsaki 
univerzi in v vsaki državi članici.


