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Felsôoktatási Mûhely: Idén Budapesten és Bécs-
ben találkoztak a bolognai folyamathoz csatlako-
zott országok felsőoktatásért felelős miniszterei. A 
jubileumi találkozó a számvetés, az értékelés ideje 
is: mit sikerült a 10 évvel ezelőtti célokból megvaló-
sítani, és mi az, amiben még további közös lépések-
re van szükség? 
Gottfried Bacher: Erre a kérdésre a bolognai folya-
matban résztvevő különböző országok más-más 
választ adnának, mivel a megvalósítás foka orszá-
gonként igen eltérő. Ausztriára nézve elmondható, 
hogy a kreditátvitel és a tantervek kialakítása terén 
a mobilitás szempontjait jobban kellene érvényesí-
teni, valamint olyan kurrikulumokra van szükség, 
amelyek mennyiségi és minőségi értelemben is 
„hallgathatók”. 

F. M.: Hogyan értékeli a Jubileumi Miniszteri Kon-
ferencia eredményeit? Mi az a fő üzenet, ami ehhez 
a találkozóhoz lesz köthető?
G. B.: A Bologna Miniszteri Konferencia eredmé-
nyeit azért kell nagyra értékelni, mert a miniszterek 
szembenéztek a realitásokkal, és komolyan vették a 
kritikákat. Ez a konferencia zárónyilatkozatában is 
nagyon világosan tükröződik. Vagyis ezek nagyon 

jó előjelek arra nézve, hogy a bolognai célok eddigi 
megvalósítása során ejtett hibákat korrigáljuk. 

F. M.: Ön minek tulajdonítja az elmúlt időszakban 
megfogalmazott kritikákat a bolognai folyamat-
tal kapcsolatban, utalva elsősorban a hallgatók ré-
széről megnyilvánuló negatív hangokra Barceloná-
ban vagy éppen Bécsben? Milyen lépéseket kíván-
nak tenni ezekkel összefüggésben, hogy a bolognai 
folyamat népszerűbbé váljon, elsősorban a hallga-
tók körében? 
G. B.: A hallgatói tiltakozások egyik oka, hogy a 
bolognai célok közül néhánynak hiányos, illetve 
elmaradt az implementációja. Például a tanterveket 
még mindig túl feszesre tervezik, így azok nem 
adnak lehetőséget a hallgatóknak a személyiség-
fejlődésre, illetve kevés időt hagynak a tanultakra 
való reflektálásra. A kritikák másik része viszont 
a nemzeti oktatási rendszerekben rejlő problé-
mákra vonatkozik, azaz nem függ össze a bolognai 
folyamattal. Ausztriában például a hallgatók egy 
jelentős hányada a szakok elenyésző részén tanul, 
ami a szabad bejutással párosulva óriási tumul-
tushoz, és ebből adódóan frusztrációkhoz veze-
tett. A bolognai folyamat elfogadottsága, vagy 
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ahogy mondják: népszerűsége komoly információs 
munkával, illetve a tanulási feltételek javításával 
növelhető. És hozzá kell sajnos tenni, hogy van 
olyan oktató is, aki elvből bologna-ellenes. 

F. M.: Hogyan látják országukban, illetve szerte 
Európában a bolognai képzési szintek társadalmi, 
munkaerő-piaci elismerését, elfogadottságát, külö-
nös tekintettel a bachelor képzésre? 
G. B.: A bachelor okleveleket természetesen egyre 
nagyobb számban fogadják el a munkáltatók, mivel 
a végzettekkel kapcsolatban fokozatosan több 
pozitív tapasztalatra tesznek szert, a vállalatok és 
érdekképviseleti szervezeteik reakciói is igen kedve-
zőek. Mindezt egyre  több reprezentatív felmérés 
támasztja alá. 

F. M.: Mit kívánnak tenni a most elfogadott nyilat-
kozat kiemelt céljai közül a felsőoktatás közfelelős-
ségének erősítéséért és a szociális dimenzió hangsú-
lyosabbá tételéért? 
G. B.: Ez nehéz kérdés, mert minden erre vonatkozó 
intézkedés többletkiadást von maga után, mindegy, 
hogy a jobb informálásról, a tanácsadásról, mentor-
hálózatokról, ösztöndíjakról vagy más hallgatói szol-
gáltatásokról beszélünk. Ugyanakkor meg kell emlí-
teni, hogy a felsőoktatásban megtakarítási potenciál 
is van, amit kihasználva a költségvetés túlzott terhe-
lése is csökkenthető. 

F. M.: Hogyan látja a hallgatói mobilitás, mint a 
bolognai folyamat egyik fő célkitűzése kérdését an-
nak fényében, hogy Ausztria korlátozni akarja a né-
metországi hallgatók orvosképzésben történő rész-
vételét, illetve Magyarországon egyes diplomás szak-
mákban komoly munkaerőhiány van részben az el-
vándorlás miatt?
G. B.: A mobilitás megteremtése, illetve folyamatos 
támogatása számomra az Európai Felsőoktatási 
Térség sarokköve. Csak a fizikai mobilitás révén 
szerezhetik meg a hallgatók azokat a tapasztalatokat 
és kompetenciákat, úgy szakmai, mint személyes 
téren, amelyek képessé teszik őket magas kvalifiká-
ciót igénylő állások betöltésére, illetve – s ez a romló 

konjunkturális környezetben különösen fontos – a 
munkaerőpiacon való mobilitásra. 

F. M.: Megítélése szerint melyek a legnagyobb kihí-
vások az előttünk álló években a bolognai folyamat-
hoz csatlakozott országok felsőoktatása előtt? 
G. B.: A demográfiai tendenciák folyományaként 
bekövetkező keresletcsökkenés élezni fogja a hall-
gatókért folytatott versenyt a felsőoktatási intéz-
mények között. Az intézményeknek stratégiailag 
pozicionálniuk kell magukat, külföldi hallgatók 
számára is vonzó képzési kínálattal kell rendel-
kezniük, és azon diszciplínákra, területekre kell 
koncentrálniuk, amelyeken átlag feletti teljesít-
ményt képesek nyújtani. És ezen túlmenően persze 
rendkívül fontos, hogy a gazdasági szférában és a 
közéletben partnereket keressenek, hogy ne csak az 
állami finanszírozástól függjenek.

F. M.: Milyennek látja 2020-ban az európai felső-
oktatást? Ha megvalósul mindaz, amiben az elmúlt 
napokban megállapodtak, akkor várhatóan mi lesz 
a bolognai miniszteri találkozó fő témája 2020-ban? 
G. B.: Mivel nincsen kristálygömböm, csak a saját 
kívánságaimnak tudok itt hangot adni. Szeretnék 
egy olyan Európai Felsőoktatási Térséget látni, 
amelyben a hallgatóknak lehetőségük van a tanul-
mányaikat legalább két ország egy-egy felsőoktatási 
intézményében elvégezni. Minden hallgató rendel-
kezhetne egy ún. képzési csekkel, amely lehetővé 
tenné számára, hogy egy kívánsága szerinti képzést 
elvégezzen. A Lisszaboni Elismerési Egyezményt 
minden ország ratifikálná, s a képesítési keret-
rendszerek, a minőségbiztosítási rendszerek olyan 
jól működnének, hogy a vizsgák és tananyagok 
teljes beszámítása nem jelentene többé problémát. 
Ebben az EFT-ben 2020-ban a szakmai gyakorlat és 
a külföldi tartózkodás minden szakon lehetséges, 
és egyben kívánatos volna. Ha létre jönne ez a para-
dicsomi állapot, nem kéne többé aggódnunk, hogy 
fiataljaink vajon a lehető legjobb képzést kapják-e. 

Az interjút készítette: Csekei László
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