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CĂTRE O ARIE EUROPEANĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
Comunicatul întâlnirii miniştrilor europeni responsabili cu învăţământul
superior
Praga, 19 mai 2001

La doi ani după semnarea Declaraţiei de la Bologna şi la trei ani după
Declaraţia de la Sorbona, 32 de miniştri responsabili cu învăţământul superior s-au
întâlnit la Praga pentru a trece în revistă progresele făcute şi pentru a stabili noi
direcţii şi priorităţi pentru anii următori. Aceştia şi-au reafirmat angajamentul lor
pentru obiectivul de a stabili o “arie comună a învăţământului superior”, până în 2010.
Hotărârea de a organiza această întâlnire la Praga a fost luată tocmai ca un simbol al
dorinţei de a implica întreaga Europă în procesul de lărgire a Uniunii Europene.
Miniştrii au primit cu plăcere şi au revizuit raportul intitulat “Continuarea
procesului de la Bologna” realizat de grupul de lucru şi au observat că scopurile
stipulate în Declaraţia de la Bologna au fost larg acceptate şi folosite ca fundament
pentru dezvoltarea învăţământului superior de către majoritatea semnatarilor, ca şi de
către universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior. S-a subliniat că eforturile de
promovare a mobilităţii trebuie să continue, pentru a permite studenţilor, profesorilor,
cercetătorilor şi personalului administrativ să beneficieze de avantajele “spaţiului
european pentru învăţământ superior”, care includ valorile sale democratice,
diversitatea culturilor şi a limbilor, precum şi diversitatea sistemelor de învăţământ
superior.
Miniştrii au luat cunoştinţă de Convenţia instituţiilor europene de învăţământ
superior – care a avut loc la Salamanca, pe 29-30 martie – şi de recomandările
Convenţiei Europene a Studenţilor – de la Goteborg, 24-25 martie – şi au apreciat
implicarea activă a Asociaţiei Universitare Europene (EUA) şi a Uniunii Naţionale a
Studenţilor din Europa (ESIB) în procesul de la Bologna. Aceştia au remarcat şi au
apreciat multe alte iniţiative de a continua acest proces. Au luat de asemenea notă şi
de asistenţa constructivă a Comisiei Europene.
Miniştrii au observat că activităţile recomandate în declaraţie în legătură cu
diplomele au fost intens şi pe larg discutate şi comentate, făcînd parte dintre
problemele care au fost aproape soluţionate. Ei au apreciat, în special, continuarea
eforturilor pentru asigurarea calităţii. Miniştrii au recunoscut nevoia de cooperare
pentru a rezolva provocările induse de educaţia transnaţională. De asemenea, au fost
de acord că este nevoie de o perspectivă asupra învăţării pe tot parcursul vieţii, asupra
educaţiei permanente.
Acţiuni următoare care urmăresc cele şase obiective ale procesului
Bologna
După cum prevede declaraţia de la Bologna, miniştrii au căzut de acord că
ideea de a concepe o arie europeană de învăţământ superior este o condiţie pentru
creşterea atractivităţii şi a competitivităţii instituţiilor de învăţământ superior din
Europa. Ei au sprijinit ideea că învăţământul superior trebuie să fie considerat un bun
public este şi va rămâne o responsabilitate publică (reguli etc.) şi că studenţii sunt
membri cu drepturi depline ai comunităţii învăţământului superior. Din acest punct de
vedere, miniştrii au propus ca următoarele etape ale acestui proces să fie:
Adoptarea unui sistem de diplome uşor de citit şi de comparat

Miniştrii au încurajat foarte mult universităţile şi alte instituţii de învăţământ
superior să beneficieze din plin de legislaţiile naţionale existente şi de instrumentele
europene aprobate, care urmăresc să faciliteze recunoaşterea unităţilor de curs
academice şi profesionale, diplomele şi alte premii/certificate, astfel încât cetăţenii săşi poată folosi în mod efectiv calificările, competenţele şi abilităţile prin această arie
europeană de învăţământ superior.
Miniştrii au făcut apel la organizaţiile şi reţelele existente, cum ar fi NARIC şi
ENIC, să promoveze la nivel instituţional, naţional şi european recunoaşterea simplă,
eficientă şi corectă care să reflecte marea diversitate de calificări existente.
Adoptarea unui sistem bazat pe două cicluri de studiu
Miniştrii au observat cu satisfacţie că s-a luat în considerare şi s-a discutat
structura unor diplome bazate pe două cicluri importante de studiu, care articulează
învăţământul superior în studii superioare de lungă şi de scurtă durată.
Unele ţări au adoptat deja această structură, iar alte câteva o iau în considerare
cu mare interes. Este important de observat că în multe ţări diplomele de licenţă sau
cele de master sau diplome comparabile pe două cicluri pot fi obţinute la universităţi
şi la alte instituţii de învăţământ superior. Programele care au ca finalizare o diplomă,
pot şi ar trebui cu siguranţă să aibă orientări diferite şi profiluri variate, pentru a putea
răspunde diverselor nevoi individuale, academice şi ale pieţei forţei de muncă, aşa
cum s-a concluzionat la seminarul de la Helsinki, unde s-a discutat problematica
diplomelor de licenţă (Bachelor Degree).
Stabilirea unui sistem de credite
Miniştrii au subliniat că, pentru o mai mare flexibilitate în procesele de
învăţare şi de calificare, este absolut necesară adoptarea unui cuantum comun de
calificări, pe baza unui sistem de credite cum este ECTS sau unul compatibil cu
acesta, care să ofere atât posibilitatea de transferabilitate, cât şi de acumulare.
Împreună cu sistemele de asigurare a calităţii, reciproc recunoscute, aceste structuri
vor facilita accesul studenţilor pe piaţa forţei de muncă europene şi, în acelaşi timp,
vor determina o mai mare compatibilitate, atractivitate şi competitivitate a
învăţământului superior european. Generalizarea folosirii acestor credite şi a
sistemului de completare a diplomelor va sprijini progresul în această direcţie.
Promovarea mobilităţii
Miniştrii au reafirmat că obiectivul ameliorării mobilităţii studenţilor,
profesorilor, cercetătorilor şi a personalului administrativ, aşa cum s-a stabilit în
declaraţia de la Bologna, este de maximă importanţă. De aceea, ei au confirmat
angajamentul pentru a sprijini eliminarea tuturor obstacolelor către circulaţia liberă a
studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi a personalului administrativ şi au accentuat
dimensiunea socială a mobilităţii. Au luat de asemenea notă de posibilităţile de
mobilitate oferite de programele Comunităţii Europene şi de progresele făcute în acest
domeniu, cum ar fi de exemplu, lansarea Planului de Acţiune pentru Mobilitate,
elaborat la Nisa în 2000.
Promovarea cooperării europene pentru asigurarea calităţii

Miniştrii au recunoscut rolul vital pe care îl joacă sistemele de asigurare a
calităţii în asigurarea unor standarde ridicate de calitate şi în facilitarea
comparabilităţii calificărilor în Europa. Ei au încurajat, de asemenea, cooperarea mai
strânsă între recunoaşterea calificărilor şi reţelele de asigurare a calităţii. Au subliniat
nevoia unei cooperări strânse, în Europa, precum şi a încrederii reciproce şi acceptării
sistemelor naţionale de asigurare a calităţii. Mai departe, ei au încurajat universităţile
şi alte instituţii de învăţământ superior să disemineze exemple de practici pozitive şi
să conceapă scenarii pentru o acceptare mutuală a evaluării şi a mecanismelor de
acreditare şi certificare. Miniştrii au făcut apel la universităţi şi la alte instituţii de
învăţământ superior, la agenţii naţionale şi la Reţeaua Europeană de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), în cooperare cu organismele
corespunzătoare din ţările care nu sunt membre ale ENQA, pentru a colabora în
stabilirea unui cadru comun de referinţă şi de a disemina practicile bune.
Promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior
Pentru a consolida dimensiunea europeană a învăţământului superior şi a oferi
posibilitatea de angajare a absolvenţilor, miniştrii au făcut apel la sectorul de
învăţământ superior să îmbunătăţească dezvoltarea modulelor, cursurilor şi a
programelor cu conţinut, orientare şi organizare europeană. Acest lucru este legat în
special de modulele, cursurile şi programele de absolvire oferite în parteneriat de către
instituţii din diferite ţări şi care duc spre o diplomă comună recunoscută.
Mai departe, miniştrii au pus accentul pe următoarele aspecte:
Învăţarea pe tot parcursul vieţii (educaţia permanentă)
Învăţarea permanentă este un element esenţial în aria învăţământului superior
european. În Europa viitorului, construită pe o economie şi o societate bazată pe
cunoaştere, strategiile de educaţie permanentă sunt necesare pentru a face faţă
provocărilor competitivităţii şi folosirii noilor tehnologii şi pentru a îmbunătăţi
coeziunea socială, pentru a asigura oportunităţi egale şi calitatea vieţii.
Instituţiile de invăţământ superior şi studenţii
Miniştrii au pus accentul pe faptul că implicarea universităţilor şi a altor
instituţii de învăţământ superior şi a studenţilor – ca parteneri competenţi, activi şi
constructivi în stabilirea şi conturarea unei arii europene de învăţământ superior, este
necesară şi binevenită. Instituţiile au demonstrat importanţa pe care ei o acordă ideii
de a crea o arie europeană de învăţământ superior compatibilă şi eficientă, dar în
acelaşi timp şi diversificată şi adaptabilă. De asemenea, miniştrii au subliniat ideea
calităţii drept condiţie absolut necesară pentru încredere, relevanţă, mobilitate,
compatibilitate şi atractivitate în aria europeană de învăţământ superior. Ei au apreciat
contribuţia în ceea ce priveşte dezvoltarea programelor de studiu care combină
calitatea academică cu relevanţa, pentru creşterea capacităţii de angajare şi au sugerat
ca instituţiile de învăţământ superior să joace un rol continuu şi activ.
Miniştrii au susţinut că studenţii ar trebui să participe şi să influenţeze
organizarea şi conţinutul educaţiei în universităţi şi în alte instituţii de învăţământ

superior. De asemenea, ei au reafirmat nevoia, semnalată şi de studenţi, de a lua în
considerare dimensiunea socială a procesului de la Bologna.
Promovarea atractivităţii ariei de învăţământ superior european
Miniştrii au fost de acord asupra importanţei care trebuie acordată creşterii
atractivităţii învăţământului superior european pentru studenţii din Europa şi din alte
părţi ale lumii. Comparabilitatea diplomelor europene de învăţământ superior în toată
lumea trebuie să fie sprijinită şi îmbunătăţită de către dezvoltarea unui cadru comun
de calificări, ca şi a unor mecanisme coerente de asigurare a calităţii şi de acreditare şi
certificare şi de eforturi mari pentru informare.
Calitatea învăţământului superior şi a cercetării a fost considerată drept un
factor important pentru creşterea atractivităţii şi competitivităţii internaţionale a
învăţământului superior din Europa. Miniştrii au fost de acord că trebuie să se acorde
o importanţă mai mare pentru ca aria europeană de învăţământ superior să beneficieze
de instituţii şi programe cu diferite profiluri. Ei au cerut o creştere a colaborării ţărilor
europene în legătură cu posibilele implicaţii şi perspective ale educaţiei
transnaţionale.
Perspective
Miniştrii s-au angajat ei înşişi să continue cooperarea pe baza obiectivelor
declaraţiei de la Bologna, dezvoltând în acelaşi timp similitudinile şi beneficiind de
diferenţele dintre culturi, limbi şi sistemele naţionale, şi trasând toate posibilităţile de
cooperare interguvernamentală şi de continuare a dialogului cu universităţile europene
şi cu alte instituţii de învăţământ superior şi cu organizaţii studenţeşti, precum şi cu
programele Comunităţii.
Miniştrii au invitat noi membri să adere la procesul de la Bologna, după
propunerile miniştrilor din ţările pentru care sunt deschise programe ale Comunităţii
Europene, cum ar fi Socrates, Leonardo da Vinci sau Tempus Cards. Ei au acceptat
cererile din Croaţia, Cipru şi Turcia.
Miniştrii au decis organizarea unei noi întâlniri de acest fel, în a doua jumătate
a anului 2003, la Berlin, pentru a analiza progresele făcute şi pentru a trasa noi direcţii
şi priorităţi pentru următoarele etape ale procesului care va duce la o arie europeană
de învăţământ superior. Ei au confirmat necesitatea unei structuri pentru continuarea
perseverentă a activităţii, constând într-un grup de acest fel şi un grup pregătitor.
Acest prim grup va fi constituit din reprezentanţi ai tuturor semnatarilor, ai noilor
participanţi şi ai Comisiei Europene şi ar trebui să fie condus de către preşedinţia din
acel moment a Uniunii Europene. Grupul pregătitor ar trebui să fie compus din
reprezentanţi ai ţărilor care au găzduit întâlnirile anterioare ale miniştrilor şi care vor
găzdui următoarele întâlniri, două state membre UE şi două state care nu sunt membre
UE; aceşti ultimi patru reprezentanţi vor fi aleşi de către primul grup menţionat mai
sus. Preşedinţia din acel moment a Uniunii Europene şi Comisia Europeană vor face,
de asemenea, parte din grupul pregătitor. Grupul pregătitor va fi prezidat de către
reprezentantul ţării care va fi gazda următoarei întâlniri ministeriale.
Asociaţia Universitară Europeană, Asociaţia Europeană a Instituţiilor de
Învăţământ Superior (EURASHE), Uniunea Naţională a Studenţilor din Europa şi
Consiliul Europei ar trebui, de asemenea, să fie consultate în ceea ce priveşte primul
grup mai sus menţionat şi munca acestuia.

Pentru a putea duce acest proces mai departe, miniştrii au încurajat acest grup
să organizeze seminarii, pentru a putea explora următoarele arii: cooperarea în ceea ce
priveşte acreditarea şi asigurarea calităţii, problematica recunoaşterii şi folosirii
creditelor în procesul de la Bologna, dezvoltarea unui sistem de diplome comune,
dimensiunea socială, cu o atenţie specială pentru obstacolele în faţa mobilităţii,
lărgirea procesului de la Bologna, educaţia permanentă şi implicarea studenţilor.
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