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Projekt rezolucji (art. 157 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nielegislacyjnej A7-0035/2012 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu instytucji europejskich w 

konsolidację i postępy procesu bolońskiego 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, a w szczególności jej art. 26, 

– uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 14, 

– uwzględniając wspólną deklarację sorbońską w sprawie harmonizacji i architektury 

europejskiego systemu szkolnictwa wyŜszego, podpisaną w dniu 25 maja 1998 r. 

w ParyŜu przez czterech ministrów szkolnictwa wyŜszego z Francji, Niemiec, Włoch i 

Wielkiej Brytanii (deklaracja sorbońska)
1
, 

– uwzględniając wspólną deklarację podpisaną w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r. przez 

ministrów edukacji z 29 państw europejskich (deklarację bolońską)
2
, 

– uwzględniając komunikat opublikowany przez konferencję ministrów szkolnictwa 

wyŜszego w dniu 19 maja 2001 r. w Pradze, 

– uwzględniając komunikat wydany na konferencji ministrów szkolnictwa wyŜszego, która 

odbyła się w dniach 28-29 kwietnia 2009 r. w Louvain i Louvain-la-Neuve
3
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_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. 
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– uwzględniając deklarację budapeszteńsko-wiedeńską z dnia 12 marca 2010 r. przyjętą 

przez ministrów edukacji z 47 państw, która oficjalnie zainicjowała europejski obszar 

szkolnictwa wyŜszego
1
, 

– uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
2
, 

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. 

mające na celu ułatwienie wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz 

krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróŜujących w obrębie 

Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych
3
, 

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r.w 

sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie 

wyŜszym
4
, 

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 

2008 r.w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe 

Ŝycie
5
, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram 

europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („Kształcenie i szkolenie 

2020”)
6
, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie rozwijania roli 

edukacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania trójkąta wiedzy
7
, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego 

wymiaru szkolnictwa wyŜszego
8
, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie polityki na rzecz 

ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
9
, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. pt. „Mobilna młodzieŜ – 

promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi”
10
, 

– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Szkolnictwo wyŜsze w Europie 2009: postęp 

w realizacji procesu bolońskiego” (Eurydice, Komisja Europejska, 2009 r.)
1
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22, sprostowanie Dz.U. L 271 z 16.10.2007, s. 18, sprostowanie Dz.U. L 93 z 

4.4.2008, s. 28. 
3 Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 23. 
4 Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 60. 
5 Dz.U. C 111 z 6.5.2008, s. 1. 
6 Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2. 
7 Dz.U. C 302 z 12.12.2009, s. 3. 
8 Dz.U. C 135 z 26.5.2010, s. 12. 
9 Dz.U. C 191 z 1.7.2011, s. 1. 
10 Dz.U. C 199 z 7.7.2011, s. 1. 
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– uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Szkolnictwo wyŜsze w Europie 2010: wpływ 

procesu bolońskiego” (Eurydice, Komisja Europejska, 2010 r.)
2
, 

– uwzględniając badanie Eurobarometru z 2007 r. na temat reformy szkolnictwa wyŜszego 

przeprowadzone wśród nauczycieli zawodowych
3
, 

– uwzględniając badanie Eurobarometru z 2009 r. na temat reformy szkolnictwa wyŜszego 

przeprowadzone wśród studentów
4
, 

– uwzględniając publikację Eurostatu z dnia 16 kwietnia 2009 r. zatytułowaną „Proces 

boloński w dziedzinie szkolnictwa wyŜszego w Europie – kluczowe wskaźniki dotyczące 

wymiaru społecznego i mobilności”
5
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 września 2008 r. w sprawie procesu bolońskiego 

i mobilności studentów
6
, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe wyznaczone cele procesu bolońskiego – tj. aby było łatwo 

podróŜować z jednego kraju do drugiego w celu kontynuowania w nim studiów lub 

podjęcia pracy, aby wzrosła atrakcyjność europejskiego szkolnictwa wyŜszego w celu 

umoŜliwienia takŜe duŜej liczbie cudzoziemców z krajów pozaeuropejskich podjęcia 

studiów lub pracy w Europie, aby europejski obszar szkolnictwa wyŜszego dostarczył 

Europie solidnej bazy w postaci zaawansowanej wiedzy wysokiej jakości i czuwał nad 

tym, aby Europa rozwijała się jako pokojowa i tolerancyjna wspólnota – są wciąŜ 

aktualne, ale Ŝe konieczna jest ocena i dokonanie bilansu, Ŝeby uwypuklić sukcesy i 

poraŜki w odniesieniu do celów, do jakich dąŜymy; 

B. mając na uwadze, Ŝe instytucje szkolnictwa wyŜszego odgrywają podstawową rolę w 

kształceniu ludzi; mając na uwadze, Ŝe rola szkolnictwa wyŜszego polega na zapewnianiu 

otoczenia dla kształcenia otwartego dla wszystkich i niedyskryminacyjnego, promującego 

autonomię, kreatywność i podnoszenie wartości wiedzy; 

C. mając na uwadze, Ŝe uniwersytet to waŜny dorobek, liczący sobie obecnie niemal tysiąc 

lat, którego znaczenia dla postępu społecznego nie moŜna zredukować tylko do wkładu w 

gospodarkę i którego rozwoju nie moŜna uzaleŜniać jedynie od potrzeb ekonomicznych; 

D. mając na uwadze, Ŝe prawo do edukacji jest podstawową wartością Unii, a jego wdraŜanie 

leŜy w gestii państw członkowskich; 

E. mając na uwadze, Ŝe Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę w tworzeniu 

europejskiego obszaru szkolnictwa wyŜszego poprzez wspieranie starań państw 

członkowskich i ich współpracy w tym zakresie; 

                                                                                                                                                         
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf. 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF. 
6 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 18. 
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F. mając na uwadze, Ŝe większość krajów objętych procesem bolońskim stosuje strukturę 

trzystopniową; mając na uwadze, Ŝe szybko doprowadziło to do przesunięcia 

zainteresowania z kształcenia na wymogi zawodowe i do konkurowania systemów 

kształcenia ze sobą z myślą o przystosowaniu się do natychmiastowych potrzeb „rynku” 

ze szkodą dla wiedzy; mając na uwadze, Ŝe nie pozwoliło to na ułatwienie absolwentom 

znajdowania stabilnego zatrudnienia; mając na uwadze, Ŝe reforma ta miała teŜ powaŜny 

wpływ na jakość kształcenia i badań; 

G. mając na uwadze, Ŝe bezrobocie wśród ludzi młodych wciąŜ rośnie, a większość z nich, w 

tym takŜe absolwentów szkół wyŜszych, zanim uzyska stabilne zatrudnienie, musi przejść 

przez wielomiesięczny lub wieloletni etap prekariatu, odbywając liczne staŜe, wykonując 

pracę tymczasową lub poniŜej kwalifikacji poświadczonych dyplomem; 

H. mając na uwadze, Ŝe mobilność musi być dostępna dla wszystkich oraz Ŝe stanowi ona 

jeden z wyznaczonych celów reformy szkolnictwa wyŜszego; mając na uwadze, Ŝe nadal 

występują istotne przeszkody dla mobilności mające postać praw socjalnych, zdolności 

finansowej poszczególnych osób oraz stereotypów społeczno-kulturowych, co powoduje, 

Ŝe obecnie tylko 2% studentów korzysta z mobilności; 

I. mając na uwadze, Ŝe naleŜy wzmocnić umasowienie szkolnictwa, tak aby złagodzić 

problemy napotykane przez studentów oraz pracowników naukowych i 

administracyjnych; 

J. mając na uwadze, Ŝe jednym z istotnych zadań uniwersytetów jest umoŜliwianie 

absolwentom zdobycia umiejętności, jakie są im niezbędne do znalezienia stabilnej, 

dobrze płatnej pracy; 

1. podkreśla, Ŝe edukacja, w tym szkolnictwo wyŜsze, musi być usługą publiczną sprzyjającą 

kulturze, róŜnorodności i wartościom demokratycznym, przygotowującą studentów do 

stania się czynnymi obywatelami i umoŜliwiającą indywidualną i zbiorową emancypację; 

uznaje podstawowe znaczenie szkolnictwa wyŜszego dla rozwoju kaŜdego kraju oraz 

społeczeństwa w ogóle; 

2. przypomina, Ŝe edukacja leŜy w gestii państw członkowskich oraz Ŝe istotne jest 

finansowe wspieranie instytucji szkolnictwa wyŜszego poprzez wystarczające 

finansowanie publiczne umoŜliwiające zaspokojenie potrzeb ludności; 

3. wskazuje na fakt, Ŝe jednym z priorytetów określonych w ramach procesu bolońskiego 

jest zapewnienie wszystkim studentom europejskich uniwersytetów moŜliwości uzyskania 

dyplomu, który będzie uznawany w kaŜdym państwie uczestniczącym w tym procesie; 

stwierdza, Ŝe cele te nie zostały dotychczas zrealizowane, natomiast wdraŜanie procesu 

bolońskiego i towarzyszących mu reform doprowadziło raczej do wytworzenia 

konkurencji i hierarchii dyplomów oraz placówek, do powstania szkolnictwa „wielu 

prędkości”, a takŜe do wykluczenia niektórych studentów; 

4. stwierdza, Ŝe proces boloński w państwach, w których został wprowadzony, na ogół 

doprowadził do zmniejszenia liczby przedstawicieli wspólnoty akademickiej w 

instancjach zarządzających, zwłaszcza studentów, na rzecz przedstawicieli podmiotów 

gospodarczych, zwłaszcza duŜych przedsiębiorstw; 
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5. domaga się oceny i globalnego bilansu procesu bolońskiego, Ŝeby uwypuklić sukcesy i 

poraŜki w odniesieniu do wyznaczonych celów; podkreśla, Ŝe aby rozwijać kształcenie 

wysokiej jakości i dostępne dla wszystkich, konieczne jest uwzględnienie napotkanych 

trudności, przeszkód i niezrozumienia, w tym przez środowisko akademickie;  

6. wyraŜa ubolewanie, Ŝe punkty w europejskim systemie transferu i kumulowania punktów 

(ECTS) są pomyślane jako wachlarz ogólnych kompetencji odpowiadających jedynie 

zapotrzebowaniu rynku, podczas gdy naleŜałoby umoŜliwić studentom poszerzanie 

wiedzy z zakresu wybranych przez nich przedmiotów; 

7. odnotowuje „trzecią misję”, jaką spełniają uniwersytety na rzecz społeczeństwa; 

podkreśla, Ŝe misji tej nie moŜna realizować kosztem instytucji oświatowych i ośrodków 

badań naukowych, które często muszą ponosić liczne koszty zarządzania, jakie wiąŜą się z 

komercjalizacją działalności badawczej, i wzywa, aby istotną część dochodów 

uzyskanych przez te instytucje z takiej działalności przeznaczyć na wkład w wymiar 

społeczny oświaty; 

8. przypomina, Ŝe budŜety na edukację to inwestycja w przyszłość; w związku z tym 

sprzeciwia się zasadniczym cięciom budŜetowym w dziedzinie edukacji w większości 

państw członkowskich oraz stałemu podnoszeniu czesnego, co prowadzi do masowego 

wzrostu liczby studentów w trudnym połoŜeniu, zadłuŜonych i zmuszonych do 

podejmowania pracy, aby sfinansować swoje studia; uwaŜa, Ŝe zjawiska te mają 

negatywny wpływ na próby wzmocnienia społecznego wymiaru edukacji, i przypomina o 

potrzebie zapewnienia uniwersytetom odpowiedniego finansowania publicznego, tak aby 

mogły one wypełniać swoje misje; 

9. podkreśla znaczenie wzmocnienia środków mających na celu zapewnienie wszystkim bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji warunków dostępu do szkolnictwa wyŜszego, toku studiów i 

znalezienia zatrudnienia; podkreśla, Ŝe jest to moŜliwe tylko w ramach szkolnictwa 

wyŜszego publicznego, nieodpłatnego i laickiego; 

10. zwraca się do państw członkowskich o zamroŜenie – z uwagi na obecny kryzys 

gospodarczy i społeczny – kosztów czesnego, aby nie stanowiły one dodatkowej 

przeszkody w dostępie jak największej liczby osób do szkolnictwa wyŜszego; wzywa 

Unię i państwa członkowskie do zwiększenia budŜetów na edukację, szczególnie w 

odniesieniu do stypendiów i zasiłków; 

11. jest zaniepokojony sytuacją studentów z krajów trzecich, którzy często znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji podczas studiów i po ich zakończeniu; podkreśla, Ŝe 

atrakcyjność szkolnictwa wyŜszego w Europie to takŜe moŜliwości przyjmowania takich 

studentów niezaleŜnie od ich narodowości; domaga się w związku z tym od państw 

członkowskich rozpoczęcia procesu uregulowania statusu wszystkich studentów 

zapisanych na uniwersytetach; 

12. zachęca państwa członkowskie do rozwaŜenia moŜliwości utworzenia specjalnego statusu 

społecznego dla młodych ludzi, aby zapewnić im autonomię (dostęp do mieszkań, 

moŜliwość utrzymania się, dostęp do sportów, do kultury i rozrywki), a takŜe 

wprowadzenia systemu zasiłków, zwłaszcza dla młodych ludzi w trakcie szkolenia lub 

poszukujących pierwszego zatrudnienia; 
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13. wzywa UE, państwa członkowskie i uniwersytety do udostępniania programów wymiany 

jak największej liczbie chętnych poprzez ustanowienie mechanizmów zapewniania 

informacji oraz wsparcia finansowego i administracyjnego wszystkim studentom, 

nauczycielom akademickim i personelowi, tak aby wspierać zorganizowane moŜliwości 

mobilności, a takŜe poprzez wzmacnianie tych programów drogą odpowiedniego 

większego finansowania opartego na kryteriach społecznych; 

14. wzywa do poświęcenia szczególnej uwagi konkretnym problemom dotyczącym 

programów nauczania przedmiotów humanistycznych; podkreśla potrzebę zaangaŜowania 

całej społeczności akademickiej, a szczególnie studentów, wykładowców i badaczy, w 

opracowywanie poszczególnych etapów edukacji uniwersyteckiej;  

15 jest przeciwny „sojuszom na rzecz wiedzy” i „sojuszom na rzecz umiejętności 

sektorowych”, w ramach których instytucje szkolnictwa wyŜszego i przedsiębiorstwa 

opracowują wspólne programy, „aby zapobiec niedostatkowi umiejętności”; podkreśla, Ŝe 

programy te szybko powodują przesunięcie zainteresowania z kształcenia na wymogi 

zawodowe, podporządkowanie kształcenia interesom duŜych przedsiębiorstw i 

sprowadzenie edukacji do jej wymiaru handlowego;  

16. zwraca uwagę na szczególne potrzeby związane z tytułem licencjata, programami 

nauczania w tym zakresie oraz oferowanymi przezeń perspektywami zatrudnienia; 

podkreśla w tym kontekście konieczność podejmowania ukierunkowanych działań oraz 

bardziej efektywnej współpracy między uniwersytetami, państwem i instancjami 

samorządów terytorialnych w celu zwiększania szans przyszłych absolwentów na 

znalezienie stabilnej, dobrze płatnej pracy odpowiadającej poziomowi ich kwalifikacji; 

17. podkreśla konieczność ochrony róŜnorodności dyscyplin, nauczania, metod 

pedagogicznych i systemów szkolnictwa wyŜszego w Unii Europejskiej; uwaŜa w 

związku za konieczne utrzymanie krajowego charakteru dyplomów, przy jednoczesnym 

wspieraniu wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji we wszystkich państwach 

członkowskich; 

18. kładzie nacisk na fakt, Ŝe instytucje szkolnictwa wyŜszego muszą odgrywać kluczową 

rolę w koniecznym zabezpieczaniu ścieŜek kariery zawodowej poprzez umoŜliwienie 

powrotu do kształcenia osobom tracącym zatrudnienie lub mającym wygasającą umowę o 

pracę, a takŜe poprzez sprzyjanie mobilności z wyboru i awansowi zawodowemu w 

kierunku stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia; 

19. wyraŜa sprzeciw wobec inicjatywy Komisji dotyczącej wprowadzenia wielowymiarowego 

narzędzia słuŜącego klasyfikacji instytucji szkolnictwa wyŜszego, biorąc pod uwagę, Ŝe 

nie uwzględnia ono róŜnorodności dyscyplin, nauczania i róŜnorodności językowej w 

publikacjach akademickich; jest zdania, Ŝe taka klasyfikacja stwarza duŜe ryzyko 

powstania konkurencji wśród placówek oraz wykładowców; podkreśla konieczność 

współpracy między placówkami, opartej na wymianie i dowartościowaniu wiedzy i badań; 

20. wzywa państwa członkowskie oraz instytucje szkolnictwa wyŜszego do opracowywania 

nowych programów współpracy i programów badawczych, bazujących na interesach 

dzielonych z placówkami z państw trzecich, szczególnie tych połoŜonych w strefach 

objętych konfliktami, tak aby bez jakiejkolwiek dyskryminacji umoŜliwić studentom z 
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tych państw dostęp do szkolnictwa wyŜszego i szkoleń; sugeruje zwłaszcza tworzenie 

partnerstw między uniwersytetami z Unii a uniwersytetami palestyńskimi; zwraca się do 

Komisji o wspieranie tego rodzaju programów; 

o 

o o 

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Or. fr 


