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Eredmények, kihívások és 
perspektívák – Budapesten 
és Bécsben találkoztak a „bolognai” 
miniszterek
2010. március 11-én – jelképesen szólva – Budapesten járt a bolognai gyors. Cikkünk az Európai Felsôoktatási Térséget (EFT) 

ünnepélyesen meghirdetô Budapest-bécsi miniszteri találkozó legfontosabb fejleményeit, eseményeit tekinti át, kiemelt figyelmet 

szentelve a konferencián bemutatott ún. független értékelésnek1, s vet egy pillantást a közeli jövôbe is.

Kiket láttunk vendégül Budapesten?

A bolognai folyamatban a miniszteri konferenciák delegációi összetételének kötött hagyománya van, 
melyben jól kifejeződik, hogy ez egy „stakeholder process”, azaz a kezdetektől valamennyi érintett bevonásával 
és egyetértésével zajlik a folyamat. A 46 ország (beleértve a Szentszéket2 is) delegációját az adott ország felső-
oktatásért felelős minisztere vezeti, s annak a bolognai normák szerint tagja még az ország rektori konferen-
ciájának és hallgatói önkormányzatának elnöke, a felsőoktatást közvetlenül irányító szakmai vezető (nálunk 
ez a szakállamtitkár, máshol például director general for higher education), illetve az ország egyik Nemzetközi 
Bologna Csoport-beli (Bologna Follow-up Group, BFUG) tagja. Az országdelegációk mellett ötfős delegációval 
rendelkezik a BFUG-ben szavazati joggal bíró és a folyamatot az EU felsőoktatási modernizációs törekvé-
seivel való nagyfokú hasonlóság okán erősen támogató Európai Bizottság, illetve a BFUG-ben tanácskozási 
joggal rendelkező partnerszervezetek. A föderális berendezkedésű vagy közigazgatásában a felsőoktatást 
több tárca révén felügyelő országok miatt mintegy hatvan delegációnak, azaz több mint 300 magas rangú 
vendégnek adott otthont a Parlament felsőházi ülésterme. 

Partnerszervezetek (s takeholders) a bolognai folyamatban
A bolognai folyamat ügyviteli struktúrái, így a partnerszervezetek köre is folyamatosan alakult 
ki a kezdeti évek során. A bolognai folyamatban a nemzetközi szervezetek közül az Európa 

1 The BolognaProcess Independent Assessement. The first decade of working on the European Higher Education Area. 
Executive summary, overview and conclusions. 
2 A Katolikus Nevelés Kongregációja (Congregation for Catholic Education, CCE) intézményei tartoznak ide.
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Tanács és az UNESCO (annak is a bukaresti székhelyű Európai Felsőoktatási Központja, a CEPES) 
vesz részt. Ami a szakmai tömörüléseket illeti, a felsőoktatási intézményeket két szervezet is 
képviseli: az egyetemeket az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), a gyakorlatorientált felső-
oktatási intézményeket pedig az Európai Felsőoktatási Intézmények Szövetsége (EURASHE), 
de megjegyzendő, hogy utóbbinak is vannak egyetemi tagjai. A hallgatók érdekeit az Európai 
Hallgatói Egyesület (ESU), az oktatókét az Oktatási Internacionálé (EI), a munkaadókét pedig 
a BUSINESSEUROPE jeleníti meg a bolognai folyamatban. A nyolcadik partner az Európai 
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (ENQA), melynek minőségbiztosítási ügynökségek 
a tagjai. 
A tanácskozási jogú tagság – igazi Bologna-szellemben – a gyakorlatban nem jelent kevesebb 
jogot, ugyanis a folyamatban résztvevők egyhangúlag hozzák meg döntéseiket, azaz ha például 
valamely partnerszervezetnek aggályai vannak, addig tart a diskurzus, még mindenki számára 
megnyugtató (de legalább elfogadható) megoldás születik. Nem csoda, hogy a körbe számos szer-
vezet szeretne bekerülni, legutóbb például a doktoranduszokat képviselő Eurodoc jelezte bécsi 
közgyűlése után, hogy BFUG-tag szeretne lenni, így kívánva részt venni a bolognai folyamat 
munkájában3. 

Új tag a Bologna-családban

A 2010. március 11-én Budapesten és 12-én Bécsben (a Hofburgban) megrendezett jubileumi Bologna 
miniszteri konferencia tagfelvétellel kezdődött. Kazahsztán ugyanis hivatalosan is pályázott a bolo-
gnai tagságra, s miután az alapfeltételnek eleget tett, azaz ratifikálta az Európa Tanács Európai 
Kulturális Egyezményét4, a miniszterek – a kazah felsőoktatási reformfolyamatot elemző szakértők és 
a BFUG támogató véleménye alapján – egyhangú döntéssel felvették az országot, azaz Kazahsztán lett 
az Európai Felsőoktatási Térség 47. állama. 

Különbségek a megvalósításban – fókuszban az értékelések

A tagfelvételt követően Budapesten és a bécsi ülésnap első részén is a konferenciára készült5 jelen-
tések bemutatását és megvitatását tűzték napirendre. E cikkben ezek közül terjedelmi okokból a már 
említett független értékelésre6 fogunk koncentrálni, annak is elsősorban a magyar bolognai közbe-
szédet leginkább meghatározó témáira (fokozatok rendszere/tantervi reform, szociális dimenzió, illetve 

3 Stocktaking and prospects: Doctoral Training and Research – The Link between EHEA and ERA. Igaz, ezt a kérést nem az 
illetékes helynek, azaz a folyamat soros elnökének vagy a tagországok minisztereinek címezte, hanem az Európai Uniónak, 
amelynek nincs hatásköre a folyamat irányítási-monitorozási struktúráinak meghatározására, hisz az nem az EU projektje, te-
hát nem az unió keretein és struktúráin belül zajlik.
4 http://www.europatanacs.hu/pdf/eu_kult_egyezm.pdf
5 Ezek mindegyike megtalálható a konferencia hivatalos honlapján (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/
bologna/2010_conference)
6 A kutatói konzorcium független szakértői által az Európai Bizottság megrendelésére készített tanulmány hat fő szempont 
mentén értékeli a bolognai folyamat első tíz esztendejének, operatív célkitűzéseinek megvalósulását. Minden tematikus 
blokk áttekintést ad a Bolognai Nyilatkozat aláírása (1999) előtti helyzetről, a bolognai célkitűzésekről, majd értékeli, hogy 
mely intézkedések bizonyultak sikeresnek, illetve leírja, hogy hol van még tennivaló. 
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mobilitás) és megállapításaira. Érdekességképpen lábjegyzet formájában összevetjük, illetve kiegé-
szítjük a vonatkozó részeket az Eurydice által készített jelentés7 megállapításaival. Emellett röviden 
szólunk a hallgatók, az oktatók és az intézmények nézőpontját bemutató riportokról is. 

A FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉS
Az értékelés egyik legfontosabb általános megállapítása az volt, hogy a bolognai folyamat legnagyobb 
erőssége és legnagyobb gyengesége ugyanaz: az önkéntesség8. Az erősség a fentebb leírtak alapján 
talán kevesebb magyarázatra szorul. Ami az érem másik oldalát illeti: mivel az önkéntes részvételből 
kifolyólag sem szankcionálási lehetőség nincs, s – ennek megfelelően – nagyon konkrét előírások 
sincsenek, a bolognai célok az egyes tagállamokban nagyon eltérő ütemben és minőségben valósultak 
meg. Az értékelők szerint az implementáció során gyakran nem is látszott  fától az erdő, azaz a gyakor-
lati és technikai részletekbe elveszve az implementálók gyakran szem elől tévesztették a fő elveket, a  
fontosabb célokat. 

A fokozatok rendszere, illetve a tantervek reformja
A fokozatok és a tantervek reformja című fejezet leírja, hogy a bolognai folyamat előtt mintegy 30 
ország valamiféle lineáris képzési szerkezettel rendelkezett. A nem lineáris rendszer fő problémái 
között említi, hogy az első fokozatot adó hosszú képzéseket a tengerentúlon például csak bachelornak 
ismerték el, illetve hogy a rendszerbe graduális szinten az Európán kívülieknek gyakorlatilag nem, 
vagy csak egyéni elismerési alkukkal lehetett belépni9. A kreditrendszert csak elvétve és főleg mobi-
litásban használták, nem a képzés modernizációjának (hallgatócentrikussá és rugalmassá tételének) 
eszközeként. 

A bolognai folyamat nagyon konkrét célkitűzéseket e téren sem tartalmazott. 2010-re kitűzte a line-
áris képzési rendszerre történő átállást, s csak a kereteket határozta meg (bachelor 180–240, master 
60–120), az első ciklushoz kapcsolódó rövid ciklusú képzések10 kérdését is a résztvevőkre hagyta11. A 
tantervi reform tekintetében a bolognai országok egy olyan kreditrendszer bevezetését tűzték ki célul, 
mint az ECTS. Ez a kreditrendszer a rugalmasságot és a transzferálhatóságot teszi lehetővé, beleértve 
a képzés tri- vagy szemeszterekre, illetve modulokra bontását is. Az ECTS tanulási eredményeken 
(learning outcomes) és hallgatói munkaterhen alapul, s a nemzeti képesítési keretrendszerhez kapcso-
lódik. A harmadik, azaz a doktori szint esetében 3-4 éves strukturált doktori programokat irányzott elő 
a folyamat, egyidejűleg óvva a túlszabályzástól. 

A lineáris képzési struktúra bevezetése mindenütt megtörtént. Az értékelés szerint 19 tagor-
szágban a 180+120 kredites rendszer (többnyire az ettől való eltérés jogi lehetőségével), öt országban 

7 Focus on Higher Education in Europe 2010 – The Impact of the Bologna Process. Mivel a bolognai folyamat politikai cselek-
vési iránya a kezdeti évekhez képest (a háromciklusú szerkezet és eszközei bevezetése) mára eltolódott a minőségbiztosítás és 
a képesítési keretrendszerek felé, az Eurydice Hálózat jelentése számba veszi ezen új elemeket is.
8 A bolognai folyamat a tagországok önkéntes részvételén alapuló, független kormányközi folyamat. Alapjául semmilyen 
nemzetközi jogi szerződés nem szolgál, a bolognai folyamatban a miniszterek által elfogadott dokumentumok önkéntes kö-
telezettségvállalást jelentenek.
9 Ez nem csak az említett külföldi hallgatóknak okozott problémát: e sorok írója is végigtanulta még a Bologna előtti időkben 
az egyetem  bölcsész szakját korábban négyéves főiskolát végzett magyar hallgatókkal, akiknek egyetlen tárgyát nem számí-
tották be az egyetemen. 
10 Ilyen például a mi felsőfokú szakképzésünk. 
11 A meg nem határozott területek kapcsán kiemelném még a képzések profil szerinti differenciálási lehetőségét, amely szin-
tén megengedett. 
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a 240+120 kredites rendszer, egy országban a 240+60 kredites rendszer dominál, húsz ország pedig 
különböző modellekkel dolgozik. A folyamatban az nem volt explicite előírva, hogy a második foko-
zatú oklevél hány kredittel adható ki, de a gyakorlatban a 240–360 kreditérték terjedt el, ami megfelel 
az eredeti elgondolásoknak12. A doktori programok a céloknak megfelelően számos országban struk-
turálódtak, és azok jellemző hossza a 3–4 év.

Ami a kivételeket illeti, ilyeneket 36 felsőoktatási rendszerben találtak a kutatók. Az orvosképzés 31, a 
fogorvosképzés 29, az állatorvosképzés 23, a gyógyszerész pedig húsz rendszerben képez bolognai kivételt. 
Az értékelés Hollandiát és Svájcot emeli ki, akik az orvosképzési területen is indítanak lineáris képzéseket. 
A kivételek terén a kutatók a helyzet tisztázását, azaz némi koordinációt tartanának szükségesnek, hiszen e 
kérdésben sem született közös döntés. 

29 felsőoktatási rendszerben a hallgatók 90-100 százaléka már új, „bolognai típusú” programokban tanul 
(e tekintetben szintén nincsen számszerűsített célkitűzés). Csupán hét olyan országot találtak a kutatók, 
ahol ez az arány nem érte el az ötven százalékot. Az  értékelők szerint nem szabad elsiklani e tény fölött, 
mert míg öt ország esetében a későbbi csatlakozás számlájára írható az elmaradás, az EFT két legnagyobb 
felsőoktatási rendszere esetében (Németország és Oroszország) valószínűleg mélyebb implementációs prob-
lémákat jelez.13 

Rövid ciklusú képzések mintegy 26 felsőoktatási rendszerben indulnak, szerepük, jelentőségük változó, 
de néhány országban (például Ciprus, Franciaország, Lettország, Spanyolország, Luxemburg, Törökország, 
Skócia) 15 százalék feletti hallgatóságon belüli aránnyal igen fontos szerepet játszanak. 

43 felsőoktatási rendszer ECTS-t használ, kettő úton van afelé, Lettország, Litvánia, Svédország és a 
teljes Egyesült Királyság pedig az ECTS-sel kompatibilis rendszert. A bolognai folyamat sikerrel terjesz-
tette el az ECTS használatát. 28 felsőoktatási rendszer a teljes képzési palettán használja azt, azonban 
van hat ország, ahol a doktori szint alatti programoknak még a háromnegyedében sem használnak 
ECTS-t. Szintén riasztó, hogy csupán 12 rendszer van, amely a kreditakkumulációban egyaránt használja 
a hallgatói munkaterhet és a tanulási eredményeket (learning outcomes, a továbbiakban TE) is. A rend-
szerek többsége vagy egyikkel, vagy másikkal birkózik. Mindkettő használata nem adminisztratív-tech-
nikai kérdés, hanem sokkal inkább egy paradigmaváltás kérdése volna14. 

12 Ide kívánkozik, hogy az Eurydice riport adatai szerint a lineáris képzési rendszert alkalmazó országokban az első ciklus 
kreditértéke jellemzően (azaz több mint 65 százalékban) 180 vagy 240 kredit: 24 országban jellemzően 180, 13 országban pedig 
240 (Magyarországon a riport szerint nincs domináns modell, ugyanis az alapképzések 60 százaléka 180, hat százaléka 240, 34 
százaléka pedig 210 kredites). A második ciklusé 60 vagy 120 kredit: 26 országban jellemzően 120, néhány országban 60 kredit 
(Magyarországon a mesterképzések 84 százaléka 120, hat százaléka 90, három százaléka pedig 60-75 kredites, hét százalék pe-
dig – ezek az ún. osztatlan képzéseink – 300-360 kredites), de egyes országok (Egyesült Királyság, Svájc) a mesterképzésben 
köztes modellt követnek, a mesterszakjaik nagy része 90 kreditértékű. Az alap és mesterképzést együtt tekintve 18 országban 
180+120 kredites a képzés (pl. Franciaország, Olaszország), hat országban 240+120 kredites (pl., Azerbajdzsán, Grúzia, Törökor-
szág), négy országban 240+60/90 kredites (pl. Bulgária, Spanyolország, Ukrajna). A többi országban nincs ennyire domináns 
modell (pl. Magyarország, Németország).
13 Magyarországon a doktori szint alatti hallgatóság mintegy 70 százaléka vesz részt új típusú képzésekben, a 2009/2010-es 
tanév előzetes statisztikai adatai alapján.
14 A bolognai folyamat átláthatósági eszközeiről szólva az Eurydice jelentés megállapítja, hogy 1999/2000-ben még 31 ország-
ban nem használták az ECTS rendszert. Ma a 46 országból 24-en használják kredit-akkumulációra és átvitelre az intézményeik 
több, mint 75%-ában; 29 országban pedig a képzések több, mint 75%-ában. 2005-ben még csak nyolc ország adta ki minden vég-
zett hallgató számára az oklevélmellékletet, mára ez a szám 25-re nőtt (köztük Magyarország is). Az országok többsége ingye-
nesen adja ki az oklevélmellékletet a végzősök számára. Jelenleg nyolc országban (pl. Dánia, Írország, Németország, Egyesült 
Királyság) van teljes körűen kidolgozott nemzeti képesítési keretrendszer, 11 másik ország pedig meglehetősen előrehaladott a 
megvalósítást illetően. (Magyarország 2013-ra célozta meg a nemzeti keretrendszere elkészítését – a Szerz.).
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Bár a modularizáció elve széles körben elfogadottá vált, csak 13 olyan rendszert találtak a kutatók, 
amelyekben a programok több mint 90 százaléka modularizált. A probléma ott kezdődik, hogy a 
modularizációról nincs is közösen elfogadott definíció az EFT-ben. Szintén a hallgató-központúsági 
és rugalmassági célkitűzéseket lehetetleníti el az a tény, hogy – noha az adott fokozat megszerzésében 
a választható tárgyak aránya sincs EFT-szinten meghatározva – 21 felsőoktatási rendszerben még az 
összes tárgy egynegyedét sem éri el a választható tárgyak aránya. 

Szociális dimenzió
A felsőoktatás rugalmassá tétele, illetve a részvétel kiszélesítése egy másik nagyon fontos fejezete az 
értékelésnek, bár a kutatók leszögezték: a szociális dimenzió témakörben, mivel az csak nemrégiben 
került a bolognai folyamat fősodrába, még nem tudnak átfogó értékelést adni. Néhány megállapításnál 
azonban érdemes elidőznünk. 

Rugalmas tanulási utak15 megteremtése a felsőoktatásba és -ban, az előzetesen (nem formálisan és 
informálisan) szerzett ismeretek beszámítása, a részvétel kiszélesítése, az alulreprezentált csoportok 
esélyeinek javítása – nagyjából így foglalhatók össze a bolognai folyamat szociális dimenziójának célki-
tűzései. 

A 48 felsőoktatási rendszerből 39 jelezte, hogy vannak olyan társadalmi csoportok az országban, 
amelyek alulreprezentáltak a felsőoktatásban. Az országok többsége az alacsony jövedelmű csalá-
dokból, illetve az alacsony iskolázottságú szülőktől származó, valamint a nem hagyományos tanulási 
útvonalakon a felsőoktatásba kerülő hallgatókat említette16. 

Ami a nemeket illeti, a részvétel összességében nagyjából arányos, az azonban megállapítható, hogy 
a képzési piramis csúcsa felé haladva fogynak a nők, akik egyébként a műszaki és természettudományi 
képzésekben minden szinten alulreprezentáltak. 

A kutatók megállapították, hogy a Bologna-országok többségében létezik valamilyen módja (bekerü-
lést lehetővé tevő vagy az egyetemen valamely tárgy hallgatása alól felmentést adó) az előzetes isme-
retek beszámításának. Az országoknak azonban mindössze mintegy harmada rendelkezik az informális 
és nem formális úton szerzett előzetes ismeretek beszámításának valamilyen szabályozott eljárásrend-
jével (az ily módon bekerülők száma pl. a teljes Egyesült Királyságban elérte a 15 százalékot), nyolc 
országban pedig semmilyen módon nem élnek az előzetesen megszerzett ismeretek beszámításának 
lehetőségével. A szakértők a rugalmas tanulási utak megteremtésén túl a tanácsadási (karrier-, tanul-
mányi és pszichológiai) rendszer kiépítése terén is jelöltek meg további tennivalókat, hisz csupán az 
országok egyharmadában áll kielégítő minőségű és elérhetőségű tanácsadási szolgáltatás a hallgatók 
rendelkezésére.

Nemzetközi mobilitás
A mobilitás területén, bár annak kulcsszerepe volt a bolognai folyamat elindulásában, és a miniszteri 
találkozók záródokumentumai is kiemelt figyelmet fordítanak e témának, nem sok konkrét célkitűzést 
mutatott fel a folyamat17. 

15 Ide sorolandó egyebek mellett az esti- és levelező képzés, a távoktatás, a rövid ciklusú programok, a modularizáció, a vá-
lasztható kurzusok rendszere, a nem hagyományos úton (pl. szakmával) való bekerülés. 
16 Az Eurydice riportja kiemeli még a kisebbségi státuszhoz és fogyatékossághoz köthető okokat is.
17 Egészen 2009-ig, amikor is a Leuveni Nyilatkozatba bekerült a 20 százalékos, 2020-ra elérendő mobilitási cél.
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A kutatók megállapították, hogy a mobilitásban18 (legalábbis az adatokkal lefedett 1999–2007 periódusban) 
a teljes képzések (programmobilitás) felé tolódott el a hangsúly. A programmobilitásban a kiegyensúlyozat-
lanság (kelet-nyugat) Bologna előtt is jelen volt, ez nem változott, viszont összességében sokkal többen 
mobilak, mint az évezred legvégén. A nem EFT-országokból érkezők száma megnőtt, e diákok azonban több-
nyire a „régi Európa” országait választották. Ha csak az EFT-n belüli mobilitást nézzük, az látszik, hogy 
a belső programmobilitás növekedése abszolút számokban kimutatható (38%-os növekedés), azonban az 
EFT-n belüli mobilitásban résztvevők aránya (a megnövekedett hallgatói létszámok miatt) 1,9-ről csupán 2 
százalékra emelkedett. A kiegyensúlyozatlansághoz hozzájárul, hogy a nagy fogadóországok alig küldenek 
hallgatót. Szélsőséges példaként az Egyesült Királyságot említik, ahol a hallgatók ötöde külföldi, viszont 
csak minden 200. hallgatójuk megy egy másik EFT-országba oklevelet szerezni. A kreditmobilitásról megfelelő 
minőségű adatok  hiányában sajnos nem szólt az értékelés. Annyit azonban megállapítottak a kutatók, hogy 
az Erasmus programban résztvevők száma – a kelet- és közép-európai országokból érkező nagyobb kiáram-
lásnak köszönhetően – nőtt, viszont becslésük szerint az Erasmusos létszámnál jelentősebb a szabadon 
mozgók (free-mover) száma, erről azonban végképp nincsenek adatok. Az oktatók, kutatók és az adminiszt-
ratív személyzet mobilitására vonatkozó adatok szintén rendkívül szegényesek. 

Az előttünk álló esztendők főbb kihívásairól
A kutatók szerint a következő évtizedben a bolognai folyamatban elsősorban a lényegi, stratégiai célokra kell 
összpontosítani (a részletekben való elveszés helyett). Mint a kutatók hangsúlyozták: a folyamat tényleges 
betetőzését és a kompatibilitás megvalósulásához vezető utat a nemzeti képesítési keretrendszerek megte-
remtése jelenti majd. Az eredményes folytatást, a bolognai folyamatnak az oktatás gyakorlatába történő 
szerves beépülését jelentős mértékben elősegítheti a felsőoktatási intézmények oktatóinak, valamint az 
oktatási rendszeren kívüli, nem állami szereplőknek a még erőteljesebb bevonása. Kiemelték továbbá, hogy 
a bolognai folyamat folytatása szempontjából nagyon fontos a folyamat szociális dimenziójának erősítése, 
az országok specifikus adottságainak figyelembe vételével. Végül pedig felhívták a figyelmet, hogy a siker 
szempontjából kiemelkedő jelentősége van a politikai folytonosságnak, azaz az adott ország mindenkori 
politikai vezetésében az érdeklődés fenntartásának, mert ez lényegesen csökkenti a bolognai folyamat ella-
posodásának a veszélyét.

EGYES PARTNERSZERVEZETEK ÜZENETEI
A hallgatók (ESU) sajnálatukat fejezték ki, hogy (valószínűleg az agyelszívás veszélye miatt) sok ország 
az elismerés javítása, a mobilitás fokozása, az ösztöndíjak és hitelek hordozhatóvá tétele terén nem 
teszi meg a megfelelő intézkedéseket, és a kreditrendszer is számos problémával küzd (kevés válasz-
tási szabadság, alacsony kreditértékek stb.). Kiemelték: Bologna nem à la carte, hanem csomag, s 
minden tagországnak a közös EFT-t kellene építenie, azaz több koordinációt és több konkrét célkitű-
zést sürgettek európai szinten. Szerintük ezek hiányában egy merev, rugalmatlan, a (nemcsak nemzet-
közi értelemben vett) mobilitást nem kellően támogató rendszer jött létre, azaz a bolognai vízió elérése 
érdekében még számos tennivaló akad. Jelentésükben19 is felhívták a figyelmet az eltérő ütemű és 

18 Az Eurydice jelentése szerint meglepően kevés ország rendelt konkrét célszámokat a hallgatói mobilitáshoz: egyes orszá-
gok (Franciaország, Málta vagy Svájc) a Leuvenben 2020-ra kitűzött 20%-os célkitűzést kívánják elérni, Hollandia 25%-os kime-
nő mobilitás-célszámot tervez elérni 2013-ra, Ausztria és Németország pedig arra törekszik, hogy 2020-ra a hallgatóinak a fele 
legalább egy félévet töltsön külföldön. 
19 Bologna at the Finish Line - An account of ten years of European higher education reform 
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milyenségű implementáció veszélyeire, amely a folyamat szétszakadásához is vezethet. (A jelentésből 
e lapszámban kivonatolt fordítás is olvasható.) Sikernek könyvelték el ugyanakkor a húsz százalékos 
leuveni mobilitási célt, azt, hogy a szociális dimenzió megjelent a bolognai folyamatban, s szerintük a 
folyamat javította a hallgatói részvételt is.

Az egyetemeket képviselő EUA szintén jelentéssel20 érkezett Budapestre, amelyben egyebek mellett 
felhívja a figyelmet arra, hogy a siker érdekében a következő évtizedben nagyobb összhangra van 
szükség a bolognai folyamat és az EU törekvései között, ugyanakkor hangsúlyozza: a közös európai 
célok nem vezethetnek uniformizálódáshoz, azaz a sokszínűséget meg kell őrizni. Kiemelték: növelni 
kell az új típusú oklevelek elfogadottságát a munkaadók körében, valamint fokozott hangsúlyt kell 
fektetni az oktatók mobilitására, illetve a kreditmobilitás növelésére. Az intézményekre az új évti-
zedben is komoly szerep hárul a bolognai célok megvalósításában, stratégiáikat az élethosszig tartó 
tanulás szempontjainak figyelembe vételével kell újragondolni. Annak érdekében, hogy a felsőokta-
tási intézmények alkalmazkodni tudjanak a megváltozott társadalmi és gazdasági igényekhez, nagyobb 
autonómiát kell számukra biztosítani – szögezték le. 

Az intézményeket képviselő másik szervezet, az EURASHE, szintén készített (egy kifejezetten a jövőbe 
tekintő) jelentést21 a konferenciára. Az EURASHE vállalja, hogy együttműködik a nemzetközi és nemzeti 
szervezetekkel a nemzeti képesítési keretrendszerek megfelelő kialakítása érdekében. A szervezet szerint 
a hallgatóknak különböző kompetenciákra van szükségük a globalizált világban: például interperszo-
nális és interkulturális kompetenciákra, fontos még a többnyelvűség, nemzetközi tudat, IT-képességek 
és a tanulás képessége. Ehhez szükség van a tantervek és a tananyag átalakítására, amelyben szintén 
készséggel vállalnak részt. Az EURASHE kezdeményezi továbbá, hogy a felsőoktatás finanszírozható-
ságának megőrzése érdekében segít egy költséghatékony oktatási módszer kialakításában a hatósá-
gokkal és vállalkozókkal közösen. Szerintük javítani kell az együttműködést a kormányok, munkaadók 
és a felsőoktatási intézmények között, hogy a vállalatok diplomásoknak megfelelő munkát biztosít-
hassanak, és az intézmények megfelelő tudást nyújtsanak a munkához. Hozzászólásukban kiemelték 
továbbá a rövid ciklusú képzések fejlesztésének fontos szerepét, mivel ebben látják a részvétel kiszéle-
sítésének és az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának egyik eszközét, szükségességét, s sürgették 
a külföldi szakmai gyakorlati lehetőségek bővítését is. 

Az oktatókat képviselő szakszervezeti ernyőszervezet, az EI a tanári pálya vonzóvá tételét, az oktatói 
mobilitás előtt álló akadályok felszámolását sürgette. Az EI jelentéssel22 is készült a találkozóra, 
amelyben egyebek mellett megállapítják: a bolognai folyamat következtében jelentősen megemelkedett 
az oktatók bürokratikus munkaterhe, amihez – felmérésük szerint – az elmúlt öt évben jövedelemcsök-
kenés is társult, és az oktatási és kutatási feltételek is romlottak, pedig a riport kiemeli, hogy ezek javí-
tása lehet a záloga a folyamat sikerességének. A jelentés szerint az oktatók/kutatók bevonása nemzeti 
és intézményi szinten a bolognai folyamat céljainak megvalósításába továbbra sem megfelelő, s ennek 
negatív következményei vannak a folyamat céljaira nézve. Az oktatók/kutatók ugyanakkor pozitívan 
tekintenek a jövőbe, a bolognai folyamatban a minőség javításának, és egy oktatói/kutatói munkaerő-
piac létrejöttének lehetőségét látják. Az EI lehetségesnek tartja, hogy a bolognai folyamat Európa hatá-
rain is átnyúljon, hisz ez javítaná az összehasonlíthatóságot, és oktatóknak/hallgatóknak új lehetősé-
geket teremtene. 

20 Trends 2010: A decade of change in European Higher Education 
21 EURASHE’s 10 Commitments for the EHEA in 2020 – Visions & Strategies 
22 Enhancing Quality - Academics’ Perceptions of the Bologna Process. 
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Miniszterek a porondon
A miniszterek többsége hozzászólásában elsősorban a hazai implementáció problémáival foglalkozott, 
így például a képzések időtartamának növelése több miniszter megvalósítandó tervei között is szere-
pelt. Szintén többen hangsúlyozták, hogy az implementációt erőltetni nem szabad, mert az erőlte-
tett implementáció kisiklathatja, félreviheti az eredeti célokat, illetve azt is kiemelték, hogy most már 
a tartalmi, minőségi kérdések felé kell fordulni. Németország például, amely a maga részéről túl kriti-
kusnak tartotta a nyilatkozat tervezetét23, kifejtette: a bolognai folyamat a hallgatókért van, s a hallgatók 
többsége támogatja azt, csak ők nem mennek az utcára (a tüntetésekre24 más felszólalók is reflektáltak). 
Szintén több felszólaló jelezte: a bachelor szakok piacképességének javítása továbbra is komoly feladat, s 
ez valamennyi érdekelt összefogását igényli. A diplomások növekvő számának szükségességét, a szociális 
dimenzió elveinek fokozott figyelembe vételét és az átláthatóság további javítását is többen javasolták, 
míg mások a tagországok önállósága és a mobilitás kiegyensúlyozottabbá tétele mellett törtek lándzsát. 
A pozitívumokat is sokan kiemelték: ilyen mérvű pozitív változást Európa felsőoktatásában ilyen rövid 
idő alatt csak a bolognai folyamat volt képes elérni, ám a rendszer elfogadottságának javítására változat-
lanul szükség van. És persze sokan elmondták azt is: értékelni kell, de ne a múltba révedezzünk, és a régit 
sírjuk vissza, hisz az nem volt jó, ezért kellett megváltoztatni. Tekintsünk előre, és ezt tegyük jobbá, műkö-
dővé, mert ez a rendszer alkalmas arra, hogy Európa sikerrel nézhessen szembe az új évtized kihívásaival.

Az Európai Felsőoktatási Térség az új évtizedben – a zárónyilatkozat
A miniszterek a bécsi ülésnap második felében a Budapest–bécsi Deklaráció25 tervezetét vitatták meg 
és fogadták el, a szokásos módon egyhangúlag. A 13 pontból álló (az eddig megszokottaknál lénye-
gesen rövidebb) deklaráció azon túlmenően, hogy a miniszterek megerősítik benne elkötelezettsé-
güket a Leuveni Nyilatkozatban26  kitűzött célok mellett, a bolognai folyamat célkitűzései megfe-
lelő – elsősorban nemzeti és intézményi szintű – implementációjának szükségességét hangsúlyozza, 
s e munkába a hallgatók és az oktatók fokozottabb bevonását tartja szükségesnek. A miniszterek 
– egy másik fontos felvetésre reflektálva – kötelezettséget vállaltak továbbá arra is, hogy „nemzeti 
szinten is törekedni fognak a bolognai folyamattal kapcsolatos hatékonyabb információáramlásra és 
a folyamat megértésének elősegítésére valamennyi érintett és a társadalom egésze körében”. 

Szervezeti újdonságok
A deklaráció elfogadása után a miniszterek néhány technikai jellegű újdonságot, szervezeti válto-
zást is megerősítettek. 

23 A szóban forgó passzus az elfogadott deklarációban így hangzik: „A közelmúltbeli tiltakozások néhány országban, amelyek 
részben nem a bolognai folyamattal kapcsolatos fejlemények és intézkedések ellen irányultak, figyelmeztettek arra, hogy a 
bolognai célok és reformok némelyikének indoklása és bevezetése nem volt megfelelő. Tudunk az oktatók és hallgatók köre-
iből hallható kritikus hangokról, és odafigyelünk azokra.”
24  Mint ismeretes, a március 11-én este Bécsbe érkező delegációkat tüntetők fogadták. A tüntetések és az elégedetlenség té-
mája több miniszter hozzászólásában is megjelent. Az eredeti programtervezetben szerepelt egy idősáv Voices on Bologna cím-
mel, hogy a demonstráló hallgatók a miniszterek elé tárhassák problémáikat (felolvashassák petíciójukat), azonban a hallga-
tók nem éltek ezzel a lehetőséggel. 
25 Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. A bolognai folyamat miniszteri találkozóinak va-
lamennyi nyilatkozata megtalálható az OKM honlapján angol eredetiben és nem hivatalos magyar fordításban (http://www.
okm.gov.hu/felsooktatas/bolognai-folyamat/bolognai-folyamat).
26 The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of 
European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009
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A Leuveni Nyilatkozat alapján megszületett a döntés, hogy 2010. július 1-jétől az EU-elnökséget adó 
ország és egy nem EU-tag Bologna-ország elnökli közösen (egyenlő jogokkal) a bolognai folyamatot 
– a folyamat nem EU-s jellegét hangsúlyozandó. Utóbbiak abc-rendben követik egymást. Az első 
elnöki párost Belgium és Albánia alkotja, másodikként pedig – 2011 első félévében – Magyarország 
Andorrával elnökli a bolognai folyamatot.

A Bologna Titkárság, amelyet mindig a következő miniszteri találkozót vendégül látó ország 
állít és működtet, 2010. július elején Bukarestbe költözik, ugyanis a következő alkalommal, immár 
reguláris találkozó keretében legközelebb 2012. április 26–27-én a román fővárosban találkoznak a 
miniszterek. Ezt követően 2015-ben, 2018-ban és 2020-ban lesz miniszteri találkozó.

A bolognai folyamat állandó honlapot kap, melyet a mindenkori Bologna Titkárság tart majd 
fenn és működtet. Az új honlap a román titkársági periódussal indul, s a www.ehea.info (az EHEA 
rövidítés a European Higher Education Area-t, azaz a bolognai folyamat eredményeképpen létrejött 
Európai Felsőoktatási Térséget takarja) címen lesz elérhető. 

II. Bologna Világfórum

A Budapest–bécsi miniszteri találkozóhoz kapcsolódóan került megrendezésre a II. Bologna 
Világfórum is (Bécs, 2010. március 12.), 47 bolognai és 23 Bolognán kívüli ország képviselőjének rész-
vételével. E találkozó egy állásfoglalás27 elfogadásával zárult, amely a kiegyensúlyozott hallgatói és 
oktatói mobilitás mellett tört lándzsát, s a bolognai és a Bolognán kívüli világnak az eddiginél szer-
vesebb és konkrétabb együttműködését fogalmazta meg. 

27 Bologna Policy Forum Statement.  Vienna, March 12, 2010 
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