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Az Európai Felsôoktatási Térség 
kialakításának elsô tíz éve
RÉSZLETEK A JUBILEUMI MINISZTERI KONFERENCIÁRA KÉSZÜLT FÜGGETLEN SZAKÉRTÔI ÉRTÉKELÉSBÔL

IN: CENTER OF  THE  HIGHER EDUCATION POLICY STUDIES (CHEPS), INTERNATIONAL CENTRE OF  HIGHER

EDUCATION RESEARCH KASSEL (INCHER-KASSEL), ECOTEC: THE  BOLOGNA PROCESS INDEPENDENT 

ASSESMENT. THE FIRST DECADE OF WORKING ON  THE  EUROPEAN HIGHER EDUCATION 

AREA – EXECUTIVE SUMMERY, OVERVIEW AND CONCLUSION. 2010. 

A jelen tanulmány elkészítését az Európai Bizottság és a Nemzetközi Bologna Csoport (Bologna Follow Up Group, BFUG) rendelte 

meg annak érdekében, hogy felmérjék, mennyiben valósultak meg az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat és a késôbbiekben kiadott 

kommünikék operatív célkitûzései a tantervi reformok, minôségbiztosítás, képesítési keretrendszer, elismerés, mobilitás és társadalmi 

egyenlôség területén. Egyben kiértékelték azt is, hogy az operatív célkitûzések milyen mértékben vezettek a Bolognai Nyilatkozat 

stratégiai célkitûzéseinek megvalósulásához, azaz „hogy létrehozzák az Európai Felsôoktatási Térséget, és népszerûsítsék az európai 

felsôoktatási rendszert a világ minden táján”. A tanulmányba a bolognai folyamat vezetôségét is bevonták. Készítésének projektjét egy 

nemzetközi kutatócsoport vállalta el 2008–2009-ben. A tanulmány nem a teljes bolognai folyamat kiértékelése, mivel nem vizsgálta a 

folyamat valamennyi aspektusát.

Az értékelés a hivatalos nyilatkozatokban vállalt célkitûzéseket vizsgálta meg a Bolognai Nyilatkozatból és a késôbbiekben kiadott 

kommünikékbôl kiválasztott területeken; ezért a tanulmány az Európai Felsôoktatási Térség (EFT) és a nemzeti szintû megvalósítás 

együttes szintjére korlátozódott. A felsôoktatási intézmények vagy a hallgatók tapasztalatairól ugyanis jelenleg csak idôszakos képet 

lehet alkotni.

Általános értékelés

Általánosságban véve, az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) 46 országában a felsőfokú oktatás – talán a 
szociális dimenziót kivéve – alapvetően eltér a 10 évvel ezelőttitől. Az EFT legtöbb „szerkezeti” elemét, azaz 
a törvényhozást és a nemzeti szabályozást magába foglaló elemeket a legtöbb országban megvalósították. 
A felsőoktatási intézmények és tanulmányi programok szintjén az elfogadott szerkezet ténylegesen elért 
célokra gyakorolt hatása még mindig hiányos. Azonban az intézményi szintű hatások kimutatása a megva-
lósított célokat kiértékelő tanulmányunkban az EFT és az országok szintjén nem is olyan könnyű.

Részben továbbra is nyitott kérdés, hogy a kompatibilitás, összehasonlíthatóság és vonzerő kulcsfontos-
ságú célkitűzéseit milyen mértékben sikerül megvalósítani. Erre először is túl korai még válaszolni, mivel 
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csak sokévi tapasztalatgyűjtést követően érhetjük el a kívánt eredményeket (különösen a munkaerő-piaci 
hatások és mindhárom ciklust érintő hatások terén). Másodsorban még a magasan teljesítő országok között 
sem sikerült a kompatibilitást és összehasonlíthatóságot teljes mértékben megvalósítani. Harmadsorban 
a kormányközi folyamat a politikai kezdeményezésekre és tervekre helyezte a hangsúlyt: a folyamat ered-
ményeit érintő alapvető kérdésnek a kulcsfontosságú célkitűzések tekintetében (kompatibilitás, összeha-
sonlíthatóság, vonzerő) nem szenteltek ugyanilyen mértékű figyelmet.

A 46 ország többsége új felsőoktatási törvényt fogadott el, hogy bevezesse és szabályozza a bolognai 
folyamat elemeit. Számos országban kiegészítő pénzeszközöket bocsátottak rendelkezésre az új bolo-
gnai irányelvek megvalósítására. Az Európai Bizottság is támogatta a reformok bevezetésére irányuló 
projekteket.

Az egyes országok között jelentős eltérés tapasztalható a megvalósítás sebességét illetően. Míg 
néhány ország figyelemre méltó előrelépést mutatott szinte valamennyi cselekvési terület megvaló-
sításában, más országok még hozzá sem fogtak, hogy véghez vigyék céljaikat. Így egy eltérő megva-
lósítási sebességgel és eltérő elkötelezettségi szinttel rendelkező Európai Felsőoktatási Térség jön 
létre. Még a „legfejlettebb” országok is küzdöttek legalább egy bolognai elem megvalósításával: nem 
számolhatunk be egyetlen olyan esetről sem, ahol valamennyi elemet magas szinten teljesítették volna. 
Az újonnan csatlakozó országok (17 ország csatlakozott a 2001–2005-ös időszak során, főleg a régió 
keleti és dél-keleti részén) keményen megküzdöttek azért, hogy – még ha nem is mindet – utolérjék a 
korábban induló országokat.

A bolognai folyamatban résztvevő országokat saját felsőoktatási rendszerük eltérő kihívások elé 
állította a gyors terjeszkedés során, amely az eredménytelenségtől (pl. magas lemorzsolódási arány, 
alacsony részvételi arány a különböző dimenziók terén) a rendszer korlátozott mértékű rugalmas-
ságán át a minőség javításáig terjedt. Ezek az eltérő kiindulási helyzetek – kiegészítve az eltérő veze-
tési és kormányzati intézkedésekkel – egyben azt jelentették, hogy a nemzeti reformok megvalósítása 
eltért a bolognai folyamat szándékaitól. Az eltérést az a tény is megerősítette, hogy a különböző orszá-
gokban a főbb szereplők a bolognai reform elemeit másként értelmezték.

A nemzeti megvalósítási politikában az érdekelt személyek bevonása a folyamat különböző szaka-
szaiba pozitív hatással bírt, mivel szoros a kapcsolat a nemzeti és európai szintű szereplők között. Ahol 
a felsőoktatási rendszerek már összhangba kerültek a bolognai „modell” néhány elemével (pl. képzési 
szerkezet, képesítési keretrendszerek), az országok sokkal jobban tudtak fókuszálni a megvalósítást 
érintő kérdések részleteire. A támogató politikai mechanizmusok kiegyensúlyozott keveréke (pénz-
eszközök, szabályozás, egyéb területeket érintő politikák, kommunikáció és információcsere) alapvető 
fontosságú a bolognai reformok sikeres megvalósítása szempontjából.

A szegényes erőforrások, és a helyi politikai folyamatot, majd a későbbi megvalósítást irányító és 
befolyásoló szakértelem hiánya jelentős hátrányt okozott, különösen a bolognai folyamathoz újonnan 
csatlakozó országok számára.

AZ EURÓPAI FELSÔOKTATÁSI TÉRSÉG (EFT) MEGVALÓSÍTÁSA
Valamennyi EFT országban a hallgatóknak ma már lehetőségük van arra, hogy a második vagy 
harmadik ciklusba tartozó tanulmányaikat ugyanazon ország más intézményében vagy egy másik 
EFT országban folytassák. Azonban egy teljesen transzparens felsőoktatási térség kialakítása további 
erőfeszítéseket igényel az oklevelek elismerése és a hallgatói támogatások területén.

Az EFT országain belüli hallgatói mobilitás nem emelkedett jelentősen a 2007-ig tartó időszak során 
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(ez a legutolsó év, amelyre összehasonlítható statisztikák álltak rendelkezésre). 1999 és 2007 között a 
legnagyobb változást a rövid idejű kreditmobilitásról („free-moverek” és az európai, nemzeti vagy regio-
nális programok keretein belül mobil hallgatók) az oklevél megszerzésére irányuló programmobilitásra 
történő átállás okozta. 39%-os összesített növekedés volt tapasztalható, amely 4%-os relatív növeke-
désnek felel meg (a relatív növekedés figyelembe veszi a hallgatói populáció növekedését) addig a 
pontig, ahol az EFT hallgatók 2%-a egy másik EFT országban folytatja a tanulmányait. Európában 
keletről nyugatra történő kiegyensúlyozatlan hallgatói mobilitás tapasztalható. A kiegyensúlyozat-
lanság felvetheti a hallgatói mobilitás fenntarthatóságának kérdését.

AZ EURÓPAI FELSÔOKTATÁSI RENDSZER NÉPSZERÛSÍTÉSE VILÁGSZERTE
A világ többi országából az EFT országaiba irányuló mozgás jelentős mértékben, a nemzetközi mobili-
tásnál sokkal gyorsabban növekedett. Az EFT országai együttesen a világ külföldi hallgatóinak 30%-át 
vonzották magukhoz 2007-ben. Mégis a nemzetközileg mobil hallgatók számára az EFT kevés reali-
tással szolgál; amikor országot vagy intézményt választanak, nem veszik figyelembe, hogy az adott 
ország vagy intézmény az EFT tagja-e. Továbbá, az EFT-re nem egységes felsőfokú diplomát nyújtó 
térségként tekintenek, és az USA továbbra is a legnagyobb presztízzsel bíró célállomás, amely a hall-
gatók legfelsőbb rétegét vonzza (pl. Kínából).

Megnövekedett az EFT és a hasonló típusú országokba (pl. Afrika, Latin Amerika) tartozó felsőokta-
tási intézmények közötti különböző típusú együttműködés.

A bolognai folyamat világszerte központi figyelmet kapott a regionális és helyenként a nemzeti 
felsőoktatási döntéshozók körében (pl. Kínában és az Egyesült Államokban).

A cselekvési területek kiértékelése

A FOKOZATOK RENDSZERE ÉS A TANTERVEK REFORMJA   
Valamennyi ország elfogadta a két/háromciklusú képzési rendszert, 180–240 kreditponttal (az EFT-ben) 
az első, és 60–120 kreditponttal a második diploma esetében. Így ezt a célt teljes mértékben teljesí-
tették. Kitüntetett modellként a „180+120” kreditpontos kombináció (vagy a főállású hallgatói jogvi-
szony esetén: „3+2” év) jelent meg Európában, amely elég rugalmas ahhoz, hogy különböző variáci-
óknak adjon helyet. Azonban a kétciklusú programban tanuló hallgatók aránya hét rendszerben 50% 
alatt volt, két nagy országot is ideértve (Németország, Oroszország). Részben ez egy folyamatban lévő 
átmenetet tükröz, különösen abban a négy országban, amely mostanában csatlakozott a bolognai 
folyamathoz, de az oktatási reformok problémáit is jelezheti, amennyiben ezek az arányok nem emel-
kednek gyorsan.

A doktori képzések sok országban strukturáltabbak lettek, mint amilyenek a Bolognai Nyilatkozat 
aláírását megelőzően voltak; sokféle modell létezik továbbra is, a 3–4 éves névleges hossz a leggyak-
rabban alkalmazott időtartam.

26 ország felsőoktatási rendszerében (főleg) különböző ciklusokhoz kapcsolódó eltérő természetű, 
rövid ciklusú képzéseket vezettek be vagy tartottak fenn.

Valamennyi felsőoktatási rendszer vagy az Európai Kreditátviteli Rendszert (European Credit 
Transfer and Accumulation System, ECTS) használja, vagy átmeneti állapotban van az ECTS felé, vagy 
ECTS kompatibilis rendszereket használ. Ezt a célt a szabályozás szintjén már alapvetően elérték, 
de az intézményekben és programokban figyelmet kell fordítani az ECTS használatának mértékére, 
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valamint oda kell figyelni arra is, hogy a krediteket a hallgatói tanulmányi munkaóra és tanulási ered-
mények alapján állapítsák meg, amelyet azonban csak 12 felsőoktatási rendszerben valósítottak meg. 
13 rendszerben a tanulmányi programok legalább 90%-a moduláris, és nincsen közösen kialakított 
koncepció a „modularizációra” mint a mobilitást, rugalmasságot és átjárhatóságot elősegítő eszközre 
vonatkozóan. A tantervi reform csak részben valósult meg, és további figyelmet igényel.

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS
A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeit és irányelveit (European Standards and 
Guidelines, ESG) 2005-ben fogadták el. Létrejött és működik az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási 
Regiszter (European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR) (2008). Egy kivételével 
valamennyi ország széles körű belső és külső minőségbiztosítási rendszert alkalmaz; az elkövetkező 
évek során értékelni kell, milyen mértékben felelnek meg a minőségbiztosítási rendszerek (a felsőok-
tatási intézményekben is) az ESG-nek. A kompatibilis minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása nem 
garantál kompatibilis minőségű oktatást. Ez utóbbinak a tanulmányi eredmények (ECTS) és a képesí-
tési keretrendszerek (QF-EHEA és NQF) kombinációjából kell származnia.

Csökkenteni kell az oktatás minőségét érintő, az országok között észlelt eltéréseket annak érde-
kében, hogy az EFT országokban a felsőoktatási rendszer koherensebb legyen.

KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZEREK
Az Európai Felsőoktatási Térség számára egy túlzottan nagy követelményeket állító képesítési keret-
rendszert fogadtak el (2005). Nyolc felsőoktatási rendszer rendelkezik saját maga által hitelesített 
nemzeti képesítési keretrendszerrel; a többieknek 2012-ig kell elkészülniük vele. A határidő meghosz-
szabbítása (eredetileg 2010 volt) azt mutatja, hogy nagyobb erőfeszítések megtételére van szükség.

A képesítési keretrendszerek (QF-EHEA és a nemzeti képesítési keretrendszerek), valamint a minő-
ségbiztosítás terén tapasztalt legújabb fejlemények (ESG) felsőoktatásra gyakorolt tényleges hatása a 
felsőfokú intézmények által végrehajtott tantervi reformoktól függ.

ELISMERÉSI IRÁNYELVEK
A Lisszaboni Elismerési Egyezményt (Lisbon Recognition Convention, LRC) két ország kivételével a 
bolognai folyamatban résztvevő valamennyi ország aláírta vagy ratifikálta; öt ország aláírta és ratifi-
kálta az LRC-t, de a törvényeik nincsenek összhangban az LRC rendelkezéseivel, és 39 ország írta alá, 
valamint ratifikálta az LRC-t, és a törvényeik összhangban vannak az LRC rendelkezéseivel. Az LRC 
hivatalos elfogadása érdekében a párbeszédek eltolódtak az intézkedések tervezett hatásának megva-
lósítása irányába. Különböző magyarázatok adhatók a „lényeges eltérésekről”, és egyéb kikötések és 
gyakorlatok az elismerésre vonatkozóan, különösen a tanulási eredmények, mint az elismerés megha-
tározó elemének alkalmazását illetően. Bár helyet kell biztosítani a magyarázatok számára, ez bizony-
talanságot szül, és több figyelmet igényel.

Az oklevélmelléklet kiállítása automatikusan történik, és ingyenes a 46 országból 30 ország legtöbb 
felsőoktatási intézményében. Ez további figyelmet igényel a többi 16 országban, és a 30 ország többi 
felsőoktatási intézményében. A hallgatók és munkaadók körében javítani kell az oklevélmelléklet 
létezéséről és jelentéséről szóló tájékoztatást.
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A RUGALMASSÁGOT ÉS SZÉLES KÖRÛ RÉSZVÉTELT ÉRINTÔ IRÁNYELVEK: A SZOCIÁLIS DIMENZIÓ
Mivel a szociális dimenziót érintő célzott tevékenységek csak nemrég kezdődtek meg a bolognai 
folyamatban, csak rövid áttekintést tudunk adni a jelenlegi helyzetről. 39 felsőoktatási intézmény 
számol be arról, hogy bizonyos csoportok nem a létszámuknak megfelelően vannak képviseltetve 
a hallgatók között. A leginkább alulreprezentált csoportok között találhatóak az alacsonyabb társa-
dalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, illetve a felsőoktatásba nem hagyományos oktatási útvo-
nalon érkező hallgatók. A női hallgatók szinte egyik országban sincsenek megfelelő számban 
képviseltetve a tudományos és műszaki programokban, valamint a tanulmányok második és 
harmadik ciklusában.

A részvétel kibővítésére és a tanulmányok sikeres befejezésére alkalmas irányelvek, mint pl. az 
előzetes tanulmányok elismerése (RPL), rugalmas tanulási módok, hallgatói tanácsadás és pénz-
ügyi támogatás, különböző mértékben állnak rendelkezésre az egyes országokban (kb. egyharmad 
lenne a tipikus arány minden egyes irányelv esetében). A kevés rendelkezésre álló adatból nem 
tudtuk megállapítani, hogy ezeket az irányelveket az alulképviselt csoportok bevonásának javítása 
céljából vezették be vagy léptették életbe. A bolognai folyamatban résztvevő legtöbb országban 
csak nagyon kevés jelét láttuk annak, hogy a szociális dimenziót prioritásként kezelik, de azokban 
az országokban, ahol valamennyi társadalmi csoport megfelelő képviseleti aránnyal rendelkezik a 
felsőoktatásban, azt tapasztaltuk, hogy a szociális dimenziót érintő közpolitika sikeres megvalósí-
tása hosszú, kitartó erőfeszítést igényel.

AZ ELKÖVETKEZÔ ÉVEK KULCSFONTOSSÁGÚ KIHÍVÁSAI
A bolognai folyamat második évtizedében a figyelmet a tényleges stratégiai célok elérésére kell 
fordítani, és nem a szerkezet további finomítására. A nemzeti képesítési keretrendszerek képezik 
az oktatási eredmények kompatibilitására fókuszáló szerkezet pillérét és hídját. A felsőoktatási 
intézményekben történő megvalósításukkal az EFT közös céljai egyértelművé válnak a tanárok 
és hallgatók számára a pozitív előnyöknek a tanítás és tanulás szempontjából történő kihang-
súlyozásával. A nemzeti képesítési keretrendszerek az EFT megvalósításának kritikus szakaszába 
jutottak: a kitűzött célok befejezése 2012-ig elengedhetetlen ahhoz, hogy az EFT pozitív valósággá 
váljon 2020-ra.

Megfigyeléseink szerint nagyon releváns, de átfogó és összetett kérdéseket tűztek a bolognai 
folyamat napirendjére, különösen a szociális dimenzió kérdését. Az ilyen átfogó kérdések keze-
lése a megvalósítás szempontjából türelmes és realista megközelítést igényel, ideértve a konkrét 
cselekvési területek megvalósítását is.

A bolognai folyamat cselekvési területeinek megvalósítása eltérő sebességgel megy végbe a 
46 országban. Ez annak tudható be, hogy az egyes országok nemzeti ágendája, a bolognai folya-
mathoz csatlakozó országok csatlakozási időpontja, a hatósági felügyelet megoszlása, a felsőok-
tatási döntéshozatalt érintő hagyományok igen eltérőek, valamint az erőforrások szintjén is elté-
rések tapasztalhatóak, amely különösen az újonnan csatlakozó országokat érinti, melyek korláto-
zottan jutnak EU-s támogatási forrásokhoz.

A bolognai folyamat kihívása, hogy a reformfolyamatokban fenntartsa a politikai lendületet és 
a politikai vezetés érdeklődését. Erre azért van szükség, hogy minimalizálják annak kockázatát, 
hogy a folyamat tényleges hatásgyakorlása nélkül kerüljön be az adminisztrációba.
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