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Bologna a célvonalnál
RÉSZLETEK AZ EURÓPAI FELSÔOKTATÁSI REFORM TÍZ ÉVÉNEK HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSÉBÔL

IN: EUROPEAN STUDENTS’ UNION (ESU): BOLOGNA AT THE FINISH LINE. AN ACCOUNT OF TEN YEARS OF

THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION REFORM. 2010. 

A „Célvonal” azt jelzi, hogy eljön a lezárás ideje, de néha több, mint egy célvonal van. Az 1999-ben elindított bolognai folyamat 

(Bologna Process) célja, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes Európai Felsôktatási Térség (European Higher Education Area). 

Most ugyanakkor úgy tûnik, hogy az aktuális célvonalat elôbb meg kell találni. Az ESU-nak (korábbi nevén ESIB) A Bologna 

hallgatói szemmel címû kiadvány négy kiadásával az volt a célja, hogy mérjék az egyes „bolognai” miniszteri találkozók 

között elért eredményeket. Az ESU megpróbálta meghatározni azokat az elvárt standardokat, amelyek valójában létrehozzák 

az Európai Felsôoktatási Térséget. Az európai hallgatók ezen túlmenôen két különbözô kézikönyvben fejtették ki nézeteiket 

a Lisszaboni Stratégiával kapcsolatban, és közzé tették a Bolognai Fekete Könyvet (Bologna Black Book) is. A Bolognai 

célvonal (Bologna at the Finish Line) fôbb következtetéseit a hallgatók, mint a leginkább hitelt érdemlô érintettek véleményei 

alapján összegezték. A dokumentum célja a bolognai folyamat megvalósulásának felülvizsgálata. Szakértôk véleményeit, a 

hallgatók tagállami szövetségeinek álláspontjait, a bolognai folyamat miniszteri találkozóin tett kötelezettségvállalásokat és a 

kulcsfontosságú jelentéseket – ideértve mind a hivatalos, mind a partnerszervezetek által készített jelentéseket – e munka 

elkészítésekor figyelembe vettük.

Egy 10 éves időtartam nem lehet elég végső következtetések levonására, különösen, ha a bolognai 
folyamat végső formája mindig változik. Bizonyossággal állíthatjuk ugyanakkor, hogy az egységes 
Európai Felsőoktatási Térség hangzatos célja nem párosult ennek gyakorlati megvalósítását célzó 
elképzelésekkel. Közel sem fektettek kellő erőfeszítést ebbe a projektbe. A folyamatosan hivatkozott 
Bologna hallgatói szemmel következtetései szerint az országok „à la carte” módon válogattak az adott 
országra illő és különösen neki kedvező reformokból, s ez keserű szájízt hagyott azokban, akik még 
mindig mernek arról álmodni, hogy a bolognai folyamat megvalósítására vonatkozó közös szándékok 
valóra válnak. Ebben a tekintetben, a teljes reformagenda diplomáciai manőverezések tárgya lett. Néha 
az lehet az érzésünk, hogy a miniszteri konferencián tárgyalásokkal eltöltött idő fordított arányban 
állt a valós cselekvéssel, s ez oda vezetett, hogy az országok folyton csak előzetes kötelezettségeiket 
kerülték ki, és mindig újratervezték a folyamatot. 

Ugyanakkor, ha elutasítják is a bolognai folyamatot, mi ezt nem tekintenénk olyasféle rossznak, 
mint az ismert univerzum szupernova-robbanásának, vagyis a status quo megrengetésének hatását – ez 
inkább csak egy mikroszkópikus jelenség a teljes képben.
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Az európai felsőoktatási arénában bekövetkezett változások ugyanis drasztikusak. A Bolognai 
célvonal is alátámasztja a bolognai folyamat jelentőségét. Az ESU számára a kérdés csak az, hogy a 
különböző felsőoktatási rendszerekben tanuló diák számára mennyire pozitívak a változások. 

A bolognai folyamatot, tűnjék az mégoly decentralizáltnak is, gyakran félreértik. A félreértések 
egyik típusa, hogy különbözőféleképp használják a kulcsfontosságú fogalmakat, amely jelenséget 
könnyen fel lehet ismerni csaknem valamennyi bolognai cselekvési területet illetően ebben a publi-
kációban. A legóvatosabb diplomáciai manőverezések közepette is előfordulhatnak félreértések, de 
ezeknek sajnos komoly negatív hatása van. A félreértéseket egyrészt az eltérő értelmezések okozzák, 
másrészt pedig az olyan folyamatok, mint amilyen az EU Lisszaboni Stratégiája, amely szintén érinti 
a felsőoktatást. Például sok év elteltével tanúi lehetünk annak, hogy a felsőoktatás szociális dimen-
zióját – úgymint a hozzáférés és egyenlőség kérdését – nem veszik figyelembe, a pénzügyi támogató 
intézkedések pedig úgy tűnik, egyre népszerűtlenebbek a kormányzatok körében. Néhány cselek-
vési területet újrafogalmaztak, mint történt ez például az elismerés és a képzési rendszerek esetében, 
a nemzeti politikák elsőbbségét figyelembe véve. Megállapítható továbbá, hogy a bolognai folyamat 
tendál a vállalati irányítás és a verseny elve felé. Ezek az ideálok leginkább a Lisszaboni Sratégiából 
származnak, amelyet nagyjából a bolognai folyamattal egy időben indítottak el, korlátozva az akadé-
miai testületek részvételét a felsőoktatási intézmények kormányzásában. Ez új fejlődési irányként 
jelent meg az előző évekével szemben, amely a hallgatók tényleges részvételével jellemezhető jó 
folyamat volt, és amelyet a bolognai folyamat mindig is támogatott. Ugyanakkor időnként olyan 
megközelítéssel kell szembenéznünk, hogy a kormányok tesznek egy pipát a négyzetbe (a helyzetér-
tékelő jelentésekben – a Szerk.), és ezzel elintézettnek tekintik a dolgokat. Ez az ő kísérletük arra, hogy 
megmutassák, milyen jó tanulók, gyakran ők azok, akik olyan jogszabályokat fogadnak el, amelyeket 
nem követnek további lépések, csak azért, hogy zöld értékelést (amely a legkívánatosabb eredmény) 
kapjanak a hivatalos bolognai jelentések közlekedésilámpa-rendszerében. Ezek a kérdések időről 
időre felmerülnek, és ezek azok, ahol a partnerszervezetek jelentései – igazi értékükként – megmu-
tatják a hiányosságokat. 

Mindezek ellenére a kristálygömb nem csak a pesszimisták történetét meséli el. Még mindig látha-
tunk ambíciókat, amelyek új típusú mérhető célokat határoznak meg, amint az történt a mobilitással, 
bár a játéktér feletti ég ködfoltos maradt. Egyértelmű a haladás az európai együttműködést illetően 
a minőségbiztosítás területén. Szintén pozitívumként jegyzendő meg, hogy a három ciklus nagyrészt 
a helyén van, és Európa elmozdult a tanulmányok elismerését célzó közös rendszer használata felé, 
az ECTS kreditrendszeren belül. Végezetül tanúi lehetünk annak, hogy a képzési rendszerek egyre 
inkább hallgatóközpontúvá válnak. 

Olyan útvonalterv tűnik fel ebben a káoszban, amely számos célvonallal rendelkezik, miniszteri 
konferenciáról miniszteri konferenciára egyre több fogalmat adnak hozzá a folyamathoz, és egyre 
több cselekvés előirányzására kerül sor. Legsúlyosabban a Bolognai célvonal következtetései emlé-
keztetnek minket a modern Európa komplexitására, és arra, hogy miért nehéz véghezvinni egy közös 
agendát. Az európai integrációt célzó közös munkák még messze nem fejeződtek be. Célunk az, hogy 
áthidaljuk a szakadékot, és biztosítsuk, hogy a felsőoktatás azon gondoskodó, biztonságos, és egyben 
haladó társadalmak életének középpontjában marad, amelyeknek mi is szeretnénk változatlanul a 
tagjai lenni. A Bolognai Célvonal az alábbi következtetéseket és ajánlásokat hangsúlyozza, amelyeket 
azért kell komolyan venni, mert úgy tűnik, hogy a bolognai folyamat valóban kezdi elveszíteni a 
támogatóit. 
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1. Annak érdekében, hogy a mobilitás elérje teljes küldetését – akadémiai és kulturális céljait, hálózatok 
kiépülését, toleranciát és globális aktív állampolgárság-építést, a tanulás új modelljeinek megtapaszta-
lását, az akadémiai környezet minőségi erősítéséhez való hozzájárulást –, célzott módon támogatni kell 
a mobilitás minden formáját.

2. Hiány mutatkozik EFT-szinten a mobilitási célkitűzéseket lefedő átfogó pénzügyi támogatásban. 
Sajnálatos módon nem állapodtak meg egy a mobilitást elősegítő Bologna-szintű pénzügyi támogatási 
rendszerben, amely miatt az EFT-szint elfogadása – azaz 2020-ra húsz százalékkal nagyobb mobilitás 
elérésének célkitűzése – is csak gyenge próbálkozás marad.

3. Az adott globális kontextusban a mobilitást egyre inkább potenciális piacnak, így a felsőoktatási intéz-
mények bevételi forrásának tekintik, semmint az akadémiai minőségjavítás és a személyzeti fejlesztés 
előmozdításának eszközének. 

4. Politikai szinten összeütközés mutatkozik az EU Lisszaboni Stratégiájának célkitűzései, az EU / EGT 
munkaerőpiacának a magasan képzett emberfők előtt történő megnyitása és az EFT átfogó mobilitási 
céljai között. A mobilitás kiegyensúlyozásának célját és annak az EFT építőelemeként történő hasz-
nálatát súlyosan veszélyezteti ez a tendencia, tehát az agyelszívás minden bizonnyal számos Bologna-
államban napirenden szereplő kérdés. 

5. Sokkal mélyebben gyökerező probléma, hogy nem egyenlő és nem arányos az intézményi elkötele-
zettség a mobilitás felé, amely inkább a bejövő, mint a kimenő diákokra fókuszál (néhány figyelemre 
méltó kivételt természetesen nem számítva). A felsőoktatási intézményeknek újra kellene gondol-
niuk belső szabályzataikat abban a tekintetben, hogy a mobilitás valóban része-e az intézményi stra-
tégiáknak.

6. Az elismerés hiánya marad továbbra is a fő visszatartó erő a külföldre menetellel szemben mindazok 
számára, akiknek célja az akadémiai előmenetelt is segítő mobilitás. A tanulmányi megállapodások 
tiszteletben tartása, az ECTS megfelelő végrehajtása, az ún. oklevélmelléklet, a Lisszaboni Elismerési 
Egyezmény tiszteletben tartása csak néhány azok közül a lépések közül, amelyeket meg kell tenni a 
mobilitás előtt álló akadályok elmozdítása érdekében.

7. A három cikluson és a kreditrendszeren belül széles körű reformra és megvalósításra került sor. A három-

ciklusos rendszer és az ECTS a bolognai folyamat sikerének néhány fő példája, globális kontextusban.
8. Ugyanakkor a képzési rendszer gyakran nem elég rugalmas a mobilitás növeléséhez vagy a diákok 

foglalkoztathatóságához. A harmadik ciklust ezen túlmenően nem határozták meg kellőképpen, és 
a doktoranduszok státusza Európa szerte változó, így ezek a diákok egyenlőtlen körülmények között 
végzik tanulmányaikat Európában. 

9. Ami az ECTS-t illeti, számos tagállami hallgatói szervezet és egyéb partnerszervezet (legfigyelemremél-
tóbb ezek közül az EUA) jegyzi meg, hogy ennek a témának a leginkább fontos elemeit csak felületesen 
hajtották végre, különösen intézményi szinten. Ez különösen akkor ad aggodalomra okot, ha arról van 
szó, hogy összekapcsoljuk az ECTS-t a hallgatói munkateher értelmes mérésével, és a tanulási eredmé-
nyekkel (learning outcomes) – az utóbbi kulcsfontosságú a valóban hallgatóközpontú tanulás megva-
lósításához.

10. A doktorandusz hallgatók jogi státusza teljesen változó: néhány országban hallgatónak tekintik 
őket, míg más országokban pályakezdő kutatónak. Ugyanakkor nincs  egységesített jogi definíciója 
ennek a csoportnak, ez pedig számos nehézséget okoz a harmadik ciklusra vonatkozó egységes poli-
tika meghatározásában. Néhány országban számos részidős doktorandusz hallgató van, és így az ezen 
doktoranduszok és a „teljesidős” doktoranduszok közötti különbség érzékeny kérdés.

11. Számos ország a régi képzési rendszerének megőrzése mellett vezette be a háromciklusú képzést. 
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Ez pedig zavarokhoz és felületes implementációhoz vezetett. A képzési szerkezet reformjához nem 
társulnak tantervi reformok, így a bolognai folyamat számos lényegi eleme nem valósult még meg. 

12. Az első két ciklust ugyan széles körben bevezették, de még mindig vannak kihívások a második 
ciklusba való bejutás tekintetében, még akár saját tanulmányi területükön belül is. Az ESU hangsú-
lyozza ezen kívül a minőségi felsőszintű ellenőrzést és értékelést, hangsúlyozza továbbá a megfelelő 
finanszírozás és a mobilitás elősegítésének fontosságát is.

13. Az 1997-es Lisszaboni Elismerési Egyezmény óta jelentős haladás történt a végzettségek és tanulmá-
nyok elismerésének tekintetében, de 13 évvel az aláírást követően még mindig számos probléma van, s 
ez gátolja a mobilitást. Ami az előzetesen szerzett ismeretek elismerését illeti, nagy erőfeszítésekre van 
szükség annak érdekében, hogy rávegyék Európa felsőoktatási rendszerét arra, hogy elfogadja, hogy 
nem élvez monopóliumot a tanulás és a képesítések megszerzése területén.

14. Szükség van arra, hogy egyértelműen felismerjék azt a tényt, hogy a tanulás valamennyi típusára 
vonatkozó megfelelő elismerési eljárások nélkül a bolognai folyamat meghatározó céljait vagy a közös 
európai célokat – a mobilitás növelését, az intézmények közötti együttműködést és az oktatáshoz való 
növekvő hozzáférést – nagyon nehéz lesz elérni.

15. Az elmúlt évtizedben egyre nőtt az európai együttműködés a felsőoktatás minőségbiztosítása terü-
letén. Az európai együttműködés 1999-et megelőzően elkezdődött, és ezt a bolognai folyamat tovább 
erősítette. A bolognai folyamat fő eredménye az Európai Felsőoktatási Térség Minőségbiztosítási 
Sztenderdjei és Irányelvei (ESG), amelyet a 2005-ös bergeni miniszteri konferencia fogadott el, illetve 
az Európai Minőségbiztosítási Nyilvántartás, amely 2008-ban kezdte meg működését. Ma már számos 
partnerszervezet tűzte napirendjére az ESG felülvizsgálását.

16. A minőségbiztosítás szerves része kell, hogy legyen a valódi hallgatói részvétel. A minőségbiztosítási 
folyamatokban történő részvétellel a hallgatók értékelhetik kurzusuk minőségét és tanáraikat – mind-
ezek olyan elemek, amelyek a felsőoktatás minőségét garantálják. Ez ugyanakkor koherens belső minő-
ségbiztosítási rendszert követel meg a felsőoktatási intézményekben, amely figyelembe veszi az oktatás 
minden elemét – az ESG szerint. A tagországok hallgatói szervezetei a Bologna hallgatói szemmel publi-
kációkon keresztül jelentették, hogy a hallgatói részvétel növelésére a minőségbiztosításban még 
bőven van mozgástér a felsőoktatás minden szintjén. 

17. Ami a hallgatók felsőoktatási intézmények irányításában történő részvételét illeti, minden, a bolo-
gnai folyamatban résztvevő ország lehetővé teszi számukra, hogy valamilyen formájú képviselettel 
rendelkezzenek. Azonban mindössze ennyi a közös a tagországok közt. Néhány országban a hallgatók a 
döntéshozatali folyamat aktív részesei, míg más országokban csak névleges képviselettel rendelkeznek, 
és azzal is csak az intézményi döntési szintek csekély számában.

18. Bár Prága óta a miniszteri találkozók valamennyi záródokumentuma – nem számítva a Londonban elfo-
gadottat – említést tesz a hallgatók részvételének fontosságáról, ez a valóságban nem sokat jelentett. 
Míg néhány EFT-országban nőtt a részvétel, a folyamatnak nem volt mindenütt átfogó hatása a hall-
gatók képviseletére. Ez részben azért lehet így, mert bár a hallgatók részvételét a bolognai folyamat 
egyik alapelvének tekintik, ugyanakkor soha nem ismerték el cselekvési területként vagy nem vették 
bele a helyzetértékelésbe. 

19. Ma a diákok részvételét egyre inkább fenyegeti a hatékonyabb, vállalatirányítási stílusú intézményve-
zetés felé való elmozdulás általános trendje, mely nagy valószínűséggel a demokrácia csökkenéséhez 
vezet a felsőoktatási intézményekben. Még ha sokat beszéltek is erről, a tagállamok nagyon keveset 
tettek annak érdekében, hogy Európa-szerte valamennyi szinten biztosítsák az aktív hallgatói rész-
vételt.
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20. A képesítési keretrendszerek az 1990-es évek elején kialakították a maguk útját az európai képzési 
rendszerbe, mégis a bolognai folyamatba történő felvételük nagy előrelépés volt az európai felsőok-
tatási képzettségek átláthatósága és összehasonlíthatósága felé.

21. Azt követően, hogy a jövőbeni EFT vonatkozásában egy átfogó képesítési keretrendszert hívtak 
életre 2005 elején, a tagállami képesítési keretrendszerek létrehozása már jóval problematikusabb. 
Eddig csak hetet hoztak létre, és csak ennyi ország vetette össze keretrendszerét az EFT keretrend-
szerével. 

22. A nemzeti képzési keretrendszerek létrehozását számos zavar lassította le, mégpedig elég nagy 
mértékben, mind a meglévő felsőoktatási rendszerek más-más működési logikájából, mind az élet-
hosszig tartó tanulásra vonatkozó képesítési keretrendszer és a felsőoktatás képesítési keretrendsze-
rének elvi különbözőségéből adódóan. Az ezen eszméknek, úgymint a kimenetre koncentráló képzés 
eszméjének különösen ellenálló országokban és azokban az országokban, amelyeknek nem volt a 
képesítéseket meghatározó korábbi kultúrájuk, e késések a működő nemzeti képesítési keretrend-
szerek kialakítását 2012 utánra tolhatják. Ezen kívül láttunk valós partnerszervezeti részvétel nélkül 
elfogadott tagállami keretrendszereket, márpedig ez kerülendő.

23. Számos olyan jelzés van, mely szerint az EFT a nyilvánosság számára nem létezik, ezek egyike pl. 
a bolognai folyamat elleni egyre növekvő felzúdulás a társadalom széles rétegeiben. Ette tekintettel 
a felsőoktatásra vonatkozó információk mennyiségét növelni és konzisztenciáját javítani kell. Az 
érintettek és a hallgatói szervezetek egyetértenek abban, hogy a nagyobb transzparencia érdekében 
az olyan már létező és elfogadott eszközöket kell használni és teljes mértékben végrehajtani, mint 
amilyen az elismerés, a minőségbiztosítás, az ECTS és a képesítési keretrendszerek, semmint olyan, 
az intézményi eredmények mérésére fókuszáló eszközöket, mint a rangsorok (raknking) és az osztá-
lyozás (classification).

24. A transzparencia célja, hogy tárgyilagos információkkal lássák el a hallgatókat, intézményeket és 
kormányokat, és Európa-szerte fair és egyenlő módon biztosítsák az oktatás elismerését. Ehhez olyan 
eszközöket kell használni, amelyek akkor igazán hasznosak, ha figyelembe veszik a felhasználó szük-
ségleteit és igényeit, s nem előre meghatározott csomagok. Szerteágazó információt kell adni ezért a 
tanulásról, kutatási lehetőségekről, ezek minőségéről, továbbá azonnali lépéseket kell tenniük a hall-
gatói szervezeteknek, intézményeknek, kormányoknak és európai egyesüléseknek ezen információk 
biztosítása érdekében.

25. Még ha nehéz is egyértelműen körülhatárolni az élethosszig tartó tanulás egységes definícióját, 
mégis veszélyes szimplán a gazdaság egy eszközének tekinteni, ahelyett, hogy olyan útként kezel-
nénk, amely egész életükben felvértezi a tanulásban résztvevőket, a hallgatókat. Ebben a tekintetben 
egy valós kötelezettségvállalásra van szükség a miniszterek részéről arra, hogy létrehozzák az élet-
hosszig tartó tanulás tagállami politikáit, amely hatékonyan tudja kezelni a hiányosságokat. Ilyen 
probléma az élethosszig tartó tanulás elitista természete számos különböző szinten: ilyen az előze-
tesen megszerzett ismeretek elismerésének költsége, ezen tanulás rugalmassága és a magas képzési 
költségek.

26. A szociális dimenzió különösen fontos, tekintettel arra, hogy még mindig sok, jó képességekkel 
rendelkező diák van kizárva a felsőoktatási rendszerből, hátterük, az elégtelen hallgatói támogatási 
rendszer vagy egyéb akadályok következtében. Éppen ezért az ESU nagy eredménye, hogy a 2001-es 
prágai miniszteri konferencián a miniszterek a hallgatók javaslatára mint integráns elemet belevették 
a szociális dimenziót a bolognai folyamatba. Ugyanakkor, noha tettek ígéreteket, és Prága óta számos 
kommünikében szögezték le a szociális dimenzió fontosságát, valójában nagyon kevés dolog történt.
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27. Az egyik ok, amely miatt a szociális dimenzió kevéssé érvényesül, az adatok és összehasonlítható 
statisztikák hiánya. Tekintettel arra, hogy ez a probléma már felmerült prominens európai szerve-
zetek által kezdeményezett nemzetközi kutatás során, várható, hogy megteszik a megfelelő lépéseket, 
és nem lesz olyan visszatartó erő, amely hátráltatná a szociális dimenzió érvényre jutását. Az Európai 
Felsőoktatási Térség csak a megfelelően működő szociális dimenzió mellett, a hátrányos megkülön-
böztetést tiltva, a tanulmányokhoz való egyenlő hozzáférést és a tanulmányok befejezését segítve 
valósulhat meg. 

28. A foglalkoztathatóság kérdése gyakran jelenik meg aggodalomra okot adó kérdésként mind a 
diákok és mind a kormányok körében, mint nemcsak a munkaerőpiac számára fontos biztosíték, 
de azon személyes képesség részeként is, hogy az adott társadalmon belül tanulni és adaptálódni 
lehessen. A foglalkoztathatóságot még nem erősíti meg a háromciklusos rendszer felállítása. 
Valójában az alapképzésben (bachelor) végzettek számának növekedésével egy instabil gazdasági 
környezetben azonnali szükség van a diplomás munkanélküliség EHEA-ban belül mind rövid, 
mind hosszú távon tapasztalható közös okainak azonosítására.

29. A foglalkoztathatósággal a tantervek kontextusában is foglakozni kell, az érintettek teljes részvé-
telével, munkaerő-kihelyezéssel és gyakornoksággal kombinált tanulmányokkal, elegendő támo-
gatást biztosítva a foglalkoztatottság elérése érdekében. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a diplo-
mások pályakövetésére azért, hogy jobban megérthető és mérhető legyen a foglalkoztathatóság. 
Továbbá megfelelő elismerés és értelmezhető képesítési keretrendszer szükséges.

30. A hallgatóközpontú tanulás koncepciójának még nincs egységes definíciója, számos személy és 
intézmény alkalmaz különböző értelmezéseket. Egyesek a fogalmat csupán pedagógiai megköze-
lítésben használják, míg mások hangsúlyozzák, hogy szükséges lenne erősíteni a hallgatói rész-
vételt a tantervekre és az oktatásra vonatkozó döntéshozatalban. Ez lett az EFT prioritásainak 
egyike.

31. Számos intézmény kezdte el fokozatosan bevezetni a változásokat, nagyobb kontrollt adva a 
diákoknak a képzési utak megválasztásában. Ugyanakkor, az autentikus tanulóközpontú képzés 
európai meghonosításához szükséges előrelépéshez nemcsak a tanulás paradigmájában, hanem 
az évtizedek vagy akár évszázadok óta kiformált mentálisban és gyakorlatban is változáaokra 
van szükség. 

32. Egyre inkább erősödik a vita nemzetközi szinten a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatban. 
Ugyan a bolognai folyamaton belül minduntalan felmerül ez a kérdés, de soha nem kap elég 
hangsúlyt, és nem kísérik konkrét akciótervek. Csak 2009-ben Leuven/Louvain-la-Neuve-ben 
ismerték el a miniszterek a következő évtized prioritásai között a felsőoktatás közfinanszírozá-
sának szükségességét. 

33. Ami a hallgatókat illeti, a felsőoktatás finanszírozása egyre nagyobb probléma, ez egyike 
azoknak a romló körülményeknek, amely a még mindig tartó gazdasági válság következménye. 
EFT-szerte tandíjakat vezetnek be, így a hallgatóknak előbb-utóbb fizetniük kell a felsőoktatásért. 
Ezen túlmenően, ott ahol már volt tandíj, tovább emelték. A helyzet tovább romlásával ugyan-
akkor egyre hangosabb azoknak a szava, akik a felsőoktatás finanszírozásának tátongó szaka-
dékát „piacosítási” intézkedésekkel akarják megszüntetni. 

34. A fenntarthatóság és a felsőoktatáshoz való hozzáférés biztosítása érdekében – azon több-
féle szerep megvalósításával, amellyel a felsőoktatás, mint a köz java és felelőssége, a társada-
lomban bír, fontos, hogy megfelelő finanszírozási források álljanak rendelkezésre, és továbbra is 
a közpénznek kell a vezető elemnek lennie a felsőoktatás finanszírozásában. 
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35. Az egyik legkomplexebb kérdés, amely a bolognai folyamat kontextusában felmerült, az a 
folyamat megvalósításának különböző szintjei közötti eltérés, amely a legkomolyabban veszé-
lyeztetheti az EFT megvalósításának koncepcióját. Míg számos nyugat-európai ország sokkal 
közelebb állt a bolognai koncepcióhoz a folyamat kezdetén, addig néhány, főleg kelet-európai 
országban úgy vélték, hogy ez az út túl hosszú, és a megvalósítását nehézségek fogják kísérni. Ez 
leginkább a bolognai folyamat relevanciájának problémáját veti fel, leginkább a (helyzetértéke-
lésben – a Szerk.) magas osztályzatokat elérő országokban, amelyek most inkább új célokat szeret-
nének kitűzni, mint a már létező célkitűzéseket teljes egészében megvalósítani. Ez alapvetően 
az „à la carte” megközelítés egyik jellemzője, amely azt mutatja, hogy még mindig vannak olyan 
országok, amelyeknek mások a céljaik, és egy többsebességes bolognai folyamat részei kívánnak 
lenni, mutatva ezzel az együttműködés mélyítése vagy kiszélesítése közötti klasszikus dilemmát.

36. A bolognai folyamat nincs egyedül az európai felsőoktatási arénában. Az Európai Unió lissza-

boni célkitűzései sok tekintetben is a felsőoktatásra helyezik a hangsúlyt, és a két folyamat 
közötti interferenciák oda vezettek, hogy immár kevesebb hangsúly helyeződik a bolognai folya-
matra, mint a lisszaboni célkitűzésekre, a két folyamat célkitűzései között pedig ellentmondások 
alakultak ki, például a felsőoktatási intézmények irányítási modelljeinek tekintetében.

37. Amennyiben kívülről szemléljük a bolognai folyamatot, kevesen látják a bolognai folyamat 
és a Lisszaboni Stratégia közötti különbségeket. Tekintettel arra, hogy a bolognai folyamatot 
széles körben ismerik, felelőssé teszik olyan hibákért is, amelyekhez semmi köze nincs. A bolo-
gnai folyamatot leginkább arra használják, hogy bűnbak legyen, akár ha a Lisszaboni Stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításáról van szó, vagy bármiről, ami a tagállami kormányok számára 
kényelmes.

38. A bolognai folyamat belső kormányzási mechanizmusa és munkafolyamatai javításra 
szorulnak. Míg a bolognai folyamat önkéntes és dinamikus együttműködési útjai a siker fontos 
előfeltételei voltak, elmondható, hogy transzparens, demokratikus, közösen elfogadott eljárá-
sokra van szükség annak érdekében, hogy a tagországok és a tanácskozási joggal rendelkező szer-
vezetek hosszú távú, egyenlő részvétele és elköteleződése biztosított legyen.

39. Hasonlóan más kormányközi együttműködésekhez, a bolognai folyamat adminisztrációja is 
nagyon fontos feladat ahhoz, hogy negyvenhat ország közös munkája megfelelően biztosított 
legyen. A következő miniszteri konferencia házigazda szerepét és ezzel együtt a Nemzetközi 
Bologna Titkárság működtetését felvállaló országok jelentős kötelezettségvállalást tettek a 
folyamat továbblendítésére, amely mindenképp üdvözlendő. Egyrészt ezen növekvő folyamat 
fenntartása érdekében, másrészt azért, hogy a házigazda szerepet újonnan vállaló országoknak 
történő átadásra zökkenőmentesen kerüljön sor, fontos, hogy a titkárság munkáját közösen elfo-

gadott irányvonalak szabályozzák, különösen azért, mert a házigazda ország egyre több politikai 
funkciót lát el a titkársági szerepben. Ehelyett ennek a szerepnek sokkal inkább az lenne a célja, 
hogy a folyamat fenntarthatóságát semleges módon biztosítsa. 

40. Azon országokat, ahol a jelek szerint különböző szemlélettel, egyéni célokkal közelítik meg az 
egyes akcióterveket, meg kell kérdezni, hogy az EFT célja az-e, hogy az egyéni országok vonzerejét 
növeljék vagy az a cél, hogy egy olyan európai dimenziót hozzanak létre, amely a kontinens felső-
oktatási rendszerét mind az akadémiai közösségek, mind a társadalom egésze számára jobbá 
teszik. Mégis van egy alapvető elmozdulás azon országok felé, amelyek összeurópai célokkal 

azonosulnak, azzal, hogy egységes oktatási és kulturális térségre van szükség, ahelyett hogy az 
egyes tagállami rendszerek népszerűsítéséért küzdenének. 
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