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PRZEDMOWA

Na mocy postanowień Procesu Bolońskiego wprowadzane są
najważniejsze reformy szkolnictwa wyższego w czasach
współczesnych. Komisja Europejska angażuje się w te
działania, ponieważ naszym zdaniem ta wyjątkowa współpraca
między

rządami

i

instytucjami

europejskimi

stanowi

podstawowy czynnik wspierający dynamiczne społeczeństwa i
gospodarki oparte na wiedzy, w których nasi obywatele mogą
osiągnąć spełnienie osobiste i sukces zawodowy.
Niniejsza publikacja jest obiektywnym przeglądem postępów
poczynionych w ciągu dziesięciu lat od podpisania Deklaracji Bolońskiej i stanowi wartościowy
wkład do zrozumienia Procesu Bolońskiego w roku poprzedzającym jego oficjalną kulminację.
Podobnie jak w przypadku innych tytułów Eurydice, ma ona zwięzły charakter, opiera się na
miarodajnych informacjach i dowodach obserwowanych w każdym kraju, i dostarcza porównawczej
perspektywy dotyczącej sposobów rozwiązywania różnych problemów na poziomie krajowym.
Cieszę się także, że Eurydice po raz kolejny zdołała wyjść poza 31 krajów członkowskich i zajęła się
wszystkimi 46 państwami, które sygnowały Proces Boloński.
Niniejszy raport jasno pokazuje, że znajdujemy się na dobrej drodze do głównego celu, jakim jest
stworzenie przed rokiem 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Dzięki ważnym
reformom udało się osiągnąć większą spójność struktur tytułów naukowych w poszczególnych
państwach europejskich. Bieżącym wyzwaniem jest praca nad jakością, a konkretnie zawartością i
profilem kwalifikacji, oraz sprawienie, by zyskały uznanie i znaczenie na terenie danego kraju i poza
nim. Także główne narzędzia bolońskie, takie jak system punktów ECTS, suplement do dyplomu i
krajowe ramy kwalifikacji – Komisja Europejska szczyci się tym, że przyczyniła się do ich
opracowania – stają się obecnie trwale zakorzenionymi elementami krajobrazu europejskiego
szkolnictwa wyższego. Niemniej jednak przesłanie tego raportu głosi, że musimy poczynić znaczące
postępy w odpowiednim ich używaniu oraz zintensyfikować wysiłki, jeśli chcemy zapewnić większą
mobilność w obrębie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Dekada bolońska dobiega końca w czasie, gdy Europa, podobnie jak reszta świata, musi zmierzyć się
z bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z globalnym kryzysem finansowym. Niezależnie od
środków podejmowanych celem ratowania sektora finansowego, to od jakości systemu oświaty zależą
długoterminowe rozwiązania gwarantujące społeczeństwom dynamiczny rozwój i pomyślność. Z tego
względu strategia lizbońska ma obecnie szczególnie istotne znaczenie w zapewnianiu trwałego
postępu ekonomicznego i społecznego, a dzisiejsze czasy są kluczowe we wzmacnianiu naszego
zaangażowania i inwestowania w wysokiej jakości edukację na wszystkich poziomach.
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Bez wątpienia będziemy odczuwać coraz większą satysfakcję z faktu, że wspólnie położyliśmy mocne
fundamenty pod budowę Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jest to bowiem przestrzeń
zapewniająca długotrwałe możliwości edukacyjne potrzebne obywatelom, co pozwoli odnowić,
unowocześnić i rozwinąć nasze społeczeństwa i gospodarki w przyszłości.

Ján Figel’
Komisarz Unii Europejskiej
ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży
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WSTĘP
Niniejszy raport jest wynikiem cząstkowego spojrzenia na dopiero powstający Europejski Obszar
Szkolnictwa Wyższego (EHEA). Ma on charakter cząstkowy z dwóch względów – z powodu
ograniczonego zakresu tematów oraz ze względu na rodzaj informacji gromadzonych do analizy.
Zamiast podejmowania próby zajęcia się wszystkimi kwestiami i wyzwaniami, którym należy sprostać
w celu zapewnienia EHEA sukcesu, postanowiono skupić się na kilku priorytetowych zagadnieniach
wymagających poprawy, omówionych w poprzednim raporcie bolońskim Eurydice, Struktury systemów
szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07. Seria Focus. Zagadnienia te zostały przeanalizowane pod
kątem strategii krajowych i środków, za pomocą których są wdrażane, natomiast stosunek
poszczególnych instytucji do omawianych zagadnień pozostaje poza zakresem tego raportu.
Informacje konieczne do sporządzenia raportu zostały zgromadzone przez biura krajowe w 31
państwach będących członkami sieci Eurydice. W pozostałych 15 krajach biorących udział w Procesie
Bolońskim zbieraniem danych zajmowali się przedstawiciele krajowi z Grupy Wdrożeniowej Procesu
Bolońskiego (BFUG). W rzeczywistości działania związane z gromadzeniem informacji koordynował
Sekretariat Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego oraz Grupa Robocza ds. Oceny Postępu Prac,
a raport ma być uzupełnieniem wysiłków i ustaleń oficjalnego bolońskiego procesu oceny postępu
prac.
Część porównawczą poprzedza krótki przegląd historyczny Procesu Bolońskiego, wskazujący główne
decyzje i osiągnięcia odbywających się co dwa lata spotkań europejskich ministrów odpowiedzialnych
za szkolnictwo wyższe, które towarzyszą Procesowi Bolońskiemu. Na końcu publikacji znajduje się
glosariusz zawierający kody państw i skróty oraz definicje często używanych terminów.
Ustalenia niniejszego raportu będą stanowiły podstawę bardziej szczegółowej analizy krajowych
strategii rozwoju Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Analiza ta stanie się przedmiotem
raportu na temat szkolnictwa wyższego, który Eurydice zamierza opublikować w roku 2010. Raport ten
(kolejna edycja z Serii Focus) będzie mierzył wpływ postępów, jakie dokonały się w dekadzie
bolońskiej, oraz określi główne wyzwania stojące w przyszłości przed Europejskim Obszarem
Szkolnictwa Wyższego.
Eurydice wyraża głęboką wdzięczność wielu osobom za poświęcenie czasu, podzielenie się wiedzą i
podjęcie wysiłków na rzecz stworzenia tego raportu. Pełna lista osób, które wniosły swój wkład do
niniejszej publikacji, znajduje się w części Autorzy na końcu raportu.
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STRESZCZENIE
Ogólny obraz w roku 2009 pokazuje znaczące postępy poczynione we wszystkich analizowanych
obszarach oraz oczywiste korzyści płynące z pogłębionej współpracy europejskiej wymuszonej przez
Proces Boloński. Ale podczas gdy szkolnictwo wyższe w Europie ma charakter dynamiczny i ewoluuje
w szybko zmieniającym się kontekście, sam proces reform wciąż stawia nowe wyzwania będące
konsekwencją sposobu wprowadzania zmian w poszczególnych państwach. Stąd coraz pilniejsza
potrzeba zintensyfikowania współpracy na poziomie europejskim oraz poprawy mechanizmów
monitorujących jako kluczowego elementu w procesie oceny znaczenia reform. W obrębie
reform strukturalnych poczyniono znaczne postępy, ale obecnie uwagę należy skupić na połączeniu
decyzji strategicznych na poziomie krajowym z treścią i rzeczywistością ich wdrażania w instytucjach
szkolnictwa wyższego.

Dwustopniowa struktura studiów
Na tym etapie Procesu Bolońskiego w większości instytucji i programów studiów wszystkich państw
została już teoretycznie wdrożona lub przynajmniej jest szeroko wprowadzana nowa trójstopniowa
struktura. Jednakże w niektórych krajach poza nią pozostają pewne rodzaje studiów, takie jak
medycyna, architektura i inżynieria.
Zdecydowanie dochodzi do zbliżenia modeli dwóch pierwszych stopni. W studiach licencjackich
(studiach I stopnia) dominuje model 180 punktów ECTS (3 lata) stosowany w 19 państwach,
podczas gdy 11 państw zdecydowało się na alternatywny model 240 punktów ECTS (4 lata).
Jednocześnie w przypadku studiów magisterskich (II stopnia), model 120 punktów ECTS (2 lata)
wydaje się zdecydowanie przeważać nad innymi rozwiązaniami i obecnie dominuje w 29
analizowanych krajach/regionach.
Jeśli chodzi o kombinację programów studiów I i II stopnia, najczęściej przyjmowaną strukturą jest
dwustopniowy model 180 + 120 punktów ECTS (3 + 2 lata). Dominuje on w 17 krajach oraz jest
stosowany w kolejnych 22 państwach, w których nie ustanowiono jednego dominujacego modelu.
Należy także odnotować, iż przedmiotem znacznych różnic w podejściu w regionie europejskim
jest kwestia powiązań między wykształceniem zawodowym na poziomie ISCED 5B a pierwszym
stopniem szkolnictwa wyższego (ISCED 5A). Podczas gdy szkolnictwo wyższe w czasie dekady
bolońskiej rozwijało się i różnicowało, państwa, w których kształcenie zawodowe na poziomie ISCED
5B było zorganizowane jako oddzielny system poza sektorem uniwersyteckim, zdawały się ignorować
podejście bolońskie. Tylko 10 krajów w sposób świadomy przyjęło struktury bolońskie (zwłaszcza
koncepcję licencjatu) na tym poziomie kształcenia. Inne podjęły kroki na rzecz zapewnienia powiązań
między poziomem ISCED 5B a nowymi bolońskimi programami licencjackimi, bądź starały się rozwijać
jednocześnie szkolnictwo wyższe i zawodowe.
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Podczas gdy jasne jest, że prace nad porównywalnością struktur tytułów, do których wzywa
Deklaracja Bolońska, w ostatniej dekadzie rozwijają się w gwałtownym tempie, zdecydowanie nie
mamy do czynienia z sytuacją, by porównywalność w sposób nieunikniony prowadziła do
jednolitości europejskich systemów szkolnictwa wyższego, nawet w kwestii struktur tytułów.
Ustanowiono już główne wzory struktur kwalifikacji, a zasadnicze wyzwanie stojące przed nami
polega na pracy nad profilami poszczególnych kwalifikacji, tak aby wyniki nauczania w obrębie
różnych kwalifikacji bolońskich były lepiej rozumiane, a Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
mógł rozwijać się jako otwarta, elastyczna i pojemna przestrzeń.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)
W ogromnej większości państw wprowadzenie systemu ECTS odbyło się na drodze wdrożenia
odpowiednich przepisów prawnych i uregulowań. W chwili obecnej tego rodzaju ramy legislacyjne
ustanowiono w niemal wszystkich krajach, stąd w tym formalnym aspekcie tempo rozwoju
wspólnego europejskiego systemu gromadzenia i przekazywania punktów jest spektakularne.
Obecnie państwa i instytucje koncentrują się na wprowadzaniu w życie systemu ECTS. Warunkiem
wykorzystania pełnego potencjału systemu ECTS jest poczynienie znaczących postępów w tym
zakresie. Jedynie niewielka liczba krajów osiągnęła punkt, w którym zdecydowana większość uczelni i
programów w pełni wykorzystuje system ECTS, opierając punkty na efektach uczenia się i wkładzie pracy
studentów. W większości przypadków efekty uczenia się nie są jeszcze powszechnie rozumiane i
stosowane, również nominalny wkład pracy studentów pozostaje koncepcją trudną do ogarnięcia.
Z tego względu punkty zaliczeniowe wciąż są definiowane na kilka sposobów, na podstawie godzin zajęć
lub różnych kombinacji, w tym godzin zajęć i nominalnego wkładu pracy studentów.
Dlatego aby utrwalić i wdrożyć system ECTS bazujący na osiągnięciach i wkładzie pracy studentów,
należy uczelnie wspierać i zachęcać. Nowy Przewodnik po ECTS i ciągła wymiana dobrych praktyk
między uczelniami mogą odegrać znaczącą rolę w dalszym rozwoju systemu ECTS jako
potężnego narzędzia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Suplement do dyplomu (DS)
Wprawdzie w przeważającej większości państw biorących udział w Procesie Bolońskim wydawanie
suplementów do dyplomu stało się obowiązkowe i odbywa się w sposób zgodny z ogólnymi
zaleceniami (suplementy są wydawane automatycznie i bezpłatnie w szeroko rozpowszechnionym
języku europejskim), samo wprowadzenie w życie tego zalecenia wciąż znacząco się różni i
stwarza liczne wątpliwości.
W Berlinie (wrzesień 2003) ministrowie uzgodnili, że koncepcja suplementu do dyplomu zostanie w
pełni wdrożona do roku 2005. Jednakże zobowiązania te nie zostały zrealizowane i istnieją spore
opóźnienia we wprowadzaniu tego środka – w istocie prostego i praktycznego, choć rodzącego
określone skutki organizacyjne i finansowe. Nawet wśród krajów, w których suplement do
dyplomu został wdrożony w szerokim zakresie, niewiele podjęło działania monitorujące, by
sprawdzić, jakie zastosowanie znajduje ten instrument w instytucjach szkolnictwa wyższego i
wśród pracodawców, a wyniki działań monitorujących – tam gdzie zostały podjęte – są bardzo różne –
pracodawcy, uczelnie i absolwenci często nie wykorzystują tego narzędzia w pełni.
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Streszczenie

Krajowe ramy kwalifikacji (NQF)
W czasie konferencji w Bergen w 2005 r. ministrowie uzgodnili rozwijanie krajowych ram kwalifikacji w
zgodzie z nadrzędnymi ramami kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Tylko kilka
krajów miało wówczas opracowane krajowe ramy kwalifikacji – wszystkie one wykonały znaczny
wysiłek na rzecz ich rozwoju. Obecnie ogromna większość państw-sygnatariuszy Procesu
Bolońskiego rozpoczęła proces definiowania i wprowadzania ram kwalifikacji na poziomie
krajowym. Pięć z nich zakończyło cały proces, włącznie z certyfikacją jego kompatybilności z ramami
europejskimi i przedefiniowaniem programów studiów w ramach instytucji szkolnictwa wyższego. Inne
państwa dopiero go rozpoczęły, niektóre stosunkowo niedawno, a większość nie przewiduje
zakończenia prac przed rokiem 2012.
W przeciwieństwie do wprowadzania suplementu do dyplomu – co jest procesem dość prostym i o
charakterze technicznym – opracowanie i wprowadzenie w życie krajowych ram kwalifikacji okazało
się trudnym zadaniem. W istocie wiele państw nie doceniało złożoności tego zadania; poza tym
kluczową sprawą jest konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji i debaty publicznej
zapewniających zrozumienie samych ram i celów, jakim służą. Dlatego chociaż tylko kilka krajów
spodziewa się osiągnąć cel w postaci ustanowienia funkcjonujących krajowych ram
kwalifikacji przed rokiem 2010, mimo wszystko poczyniono w tym obszarze znaczące postępy.

Mobilność i możliwość przenoszenia pomocy finansowej
Po niemal 10 latach rozwijania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z nadzieją, że znacznie
większa liczba obywateli skorzysta z tego rodzaju edukacji poza swoją ojczyzną, zaskakujące może
być odkrycie, jak niski jest poziom wiedzy i świadomości w zakresie faktycznej mobilności
studentów, jak również czynników do niej zachęcających i zniechęcających. Wiele państw wciąż
gromadzi dane tylko na temat własnych studentów, nie monitorując przemieszczania się
pomiędzy państwami w celu podejmowania nauki. Mając do dyspozycji tak niepełne informacje,
trudno ocenić wpływ wprowadzenia na podstawie Procesu Bolońskiego trójstopniowej struktury
studiów.
Równie trudno określić relacje między mobilnością a możliwościami przenoszenia pomocy
finansowej przez studentów. W niektórych krajach stypendia i pożyczki są w pełni przenoszone,
inne wprowadziły specjalne stypendia i pożyczki dla mobilnych studentów, istnieją również państwa
łączące obie koncepcje. Ponieważ jednak decyzja konkretnego studenta dotycząca studiowania za
granicą jest złożona i oparta na wielu czynnikach, trudno zapewnić odpowiedni wpływ określonego
sposobu wsparcia finansowego.
Kwestię finansowego wspierania mobilności przez państwo należy także postrzegać w
kontekście zwiększających się roszczeń społecznych wobec kasy państwowej, w tym na
przykład postulatów poszerzenia dostępu do studiów wyższych. W okresie finansowej niepewności i
rosnących żądań, oraz w obliczu obserwowanej w wielu krajach tendencji do przesuwania udziału w
kosztach na osoby uczące się, trzeba będzie poświęcić więcej uwagi zapewnieniu wysokiego
priorytetu rozwijaniu równych szans w zakresie mobilności w obrębie Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego.
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PROCES BOLOŃSKI – PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Proces Boloński stanowi efekt serii spotkań ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, w
czasie których podjęto strategiczne decyzje zmierzające do ustanowienia Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego do 2010 r. Pełnoprawnym członkiem Procesu jest także Komisja Europejska, z
kolei Rada Europy i UNESCO-CEPES są członkami doradczymi, podobnie jak wiele innych
zainteresowanych organizacji. Stąd wynika pełne i aktywne partnerstwo instytucji szkolnictwa
wyższego reprezentowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) i Europejskie
Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE), studentów reprezentowanych przez
Europejską Unię Studentów (ESU), nauczycieli akademickich reprezentowanych przez Education
International (EI) oraz innych zainteresowanych podmiotów, takich jak Europejskie Stowarzyszenie na
rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) i Business Europe,
przedstawicieli organizacji pracodawców.
Od 1998 r. w różnych miastach europejskich, a dokładnie w Paryżu (na Sorbonie), Bolonii, Pradze,
Berlinie, Bergen, Londynie i Leuven/Louvain-la-Neuve, odbyło się siedem spotkań ministrów, spotkań
poświęconych kształtowaniu Procesu Bolońskiego.

Deklaracja Sorbońska (1998)
Podstawowe reguły Procesu Bolońskiego sięgają sorbońskiej Wspólnej Deklaracji w sprawie
harmonizacji architektury europejskiego systemu szkolnictwa wyższego, podpisanej w maju 1998 r.
przez ministrów edukacji czterech krajów: Francji, Niemiec, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.
Deklaracja Sorbońska skupiała się na:
• Poprawianiu międzynarodowej przejrzystości studiów i uznawaniu kwalifikacji dzięki
stopniowemu zbliżaniu się do wspólnej ramowej struktury kwalifikacji i poziomów
studiów;
• Wspieraniu mobilności studentów i nauczycieli akademickich na obszarze europejskim oraz
ich integracji z europejskim rynkiem pracy;
• Stworzeniu wspólnego systemu tytułów dla studiów I stopnia (tytuł licencjata) i powyżej (tytuły
magistra i doktora).

Deklaracja Bolońska (1999)
Deklaracja Bolońska o Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, inspirowana w znacznym
stopniu Deklaracją Sorbońską, została podpisana w czerwcu 1999 r. przez ministrów
odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 państwach europejskich. Stała się ona podstawowym
dokumentem stosowanym przez państwa-sygnatariuszy przy tworzeniu ogólnej struktury modernizacji
i reformowania europejskiego szkolnictwa wyższego; proces reform był odtąd nazywany Procesem
Bolońskim.
W roku 1999 grupę państw-sygnatariuszy tworzyło 15 państw członkowskich ówczesnej Unii Europejskiej,
kraje EFTA (Islandia, Norwegia i Szwajcaria) oraz 11 państw kandydujących do UE (Bułgaria, Estonia,
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry). W sporządzaniu
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tekstu deklaracji uczestniczyły również instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska i Rada
Europy, a także stowarzyszenia uniwersytetów, rektorów i studentów europejskich.
W Deklaracji Bolońskiej ministrowie potwierdzili swoje zamiary związane z:
• Przyjęciem systemu łatwych do identyfikacji i porównywalnych tytułów;
• Wprowadzeniem systemu bazującego zasadniczo na dwóch głównych poziomach;
• Ustanowieniem systemu punktów zaliczeniowych (takiego jak ECTS);
• Wspieraniem mobilności studentów, nauczycieli i badaczy;
• Promowaniem współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości kształcenia;
• Promowaniem wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyższym (odnośnie do
opracowywania programów nauczania i współpracy między uczelniami).

Deklaracja Bolońska stawia ponadto za cel zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności
europejskiego systemu szkolnictwa wyższego i podkreśla konieczność zapewnienia, by system ten
przyciągnął uwagę całego świata.

Komunikat Praski (2001)
W maju 2001 r. w Pradze odbyło się spotkanie, które miało ocenić dotychczasowe postępy (zwłaszcza
te wskazane w poszczególnych raportach krajowych) i wyznaczyć główne priorytety, którymi w
kolejnych latach powinien kierować się Proces Boloński. W spotkaniu uczestniczyły 33 państwa, w tym
Chorwacja, Cypr i Turcja jako nowi członkowie Procesu, Liechtenstein, który dołączył między
konferencjami w Bolonii i Pradze, oraz Komisja Europejska jako nowy członek Procesu.
Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe postanowili powołać Grupę Wdrożeniową Procesu
Bolońskiego (BFUG) odpowiedzialną za jego dalszy rozwój. Grupa Wdrożeniowa składa się z
przedstawicieli wszystkich państw-sygnatariuszy i Komisji Europejskiej, a przewodniczy jej rotacyjnie
prezydencja Unii Europejskiej. W pracach Grupy w charakterze członków-konsultantów uczestniczą
również: Rada Europy, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA), Europejskie
Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE) i Krajowe Związki Studentów Europy
(ESIB), przekształcone później w Europejską Unię Studentów (ESU).
Komunikat Praski kładł nacisk na trzy elementy Procesu Bolońskiego:
• Promowanie uczenia się przez całe życie;
• Angażowanie instytucji szkolnictwa wyższego i studentów;
• Zwiększanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Komunikat Berliński (2003)
Ważnym etapem rozwoju Procesu Bolońskiego była Konferencja Berlińska, która odbyła się we
wrześniu 2003 r. Brało w niej udział 40 krajów, w tym siedem nowych państw-sygnatariuszy (Albania,
Andora, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Rosja, Serbia i
Czarnogóra oraz Stolica Apostolska).
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Proces Boloński – przegląd wydarzeń

Wraz z wydaniem Komunikatu Berlińskiego Proces Boloński nabrał nowego tempa dzięki
wyznaczeniu priorytetów na dwa następne lata:
• Rozwój zapewniania jakości na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim;
• Rozpoczęcie wprowadzania systemu dwustopniowego;
• Uznawanie tytułów i okresów studiów, w tym konieczność zapewnienia absolwentom
suplementu do dyplomu automatycznie i bez opłat od roku 2005;
• Skupienie się na nadrzędnej ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego;
• Włączenie poziomu doktoratu jako studiów trzeciego stopnia w Procesie;
• Promowanie bliższych związków między Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego a
Europejskim Obszarem Badawczym.
W Komunikacie Berlińskim ministrowie zwrócili się do Grupy Wdrożeniowej o przygotowanie przed
kolejną konferencją ministrów w roku 2005 szczegółowych raportów na temat postępów we
wprowadzaniu pośrednich priorytetów i organizowaniu procesu oceny postępu prac. Europejskie
Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO (UNESCO-CEPES) dołączyło do prac Grupy
Wdrożeniowej w charakterze członka-konsultanta.

Komunikat z Bergen (2005)
W maju 2005 r. po przyłączeniu się Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy Proces Boloński
obejmował 45 państw-sygnatariuszy. Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe spotkali się w
Bergen w celu przedyskutowania pośrednich osiągnięć Procesu Bolońskiego. Grupa Wdrożeniowa
opublikowała z tej okazji zlecony Raport o ocenie postępów. W czasie konferencji w Bergen przyjęto
również standardy i wskazówki dotyczące zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego oraz ramy kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym
(ENQA), paneuropejskie struktury Education International oraz Zrzeszenie Europejskich Federacji
Przedsiębiorców (UNICE, późniejsze Business Europe) dołączyły do Grupy Wdrożeniowej w
charakterze członków-konsultantów.
W Komunikacie z Bergen ministrowie opracowali listę priorytetów do roku 2007, która obecnie
obejmuje także:
• Wzmocnienie wymiaru społecznego i usunięcie barier w zakresie mobilności;
• Wprowadzenie standardów i wskazówek zapewniania jakości zaproponowanych w raporcie
ENQA
• Opracowanie krajowych ram kwalifikacji zgodnie z przyjętą ramową strukturą kwalifikacji
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
• Przyznawanie i uznawanie tytułów łączonych;
• Stwarzanie możliwości dla elastycznych ścieżek kształcenia w szkolnictwie wyższym, w
tym procedur uznawania wcześniejszego kształcenia.
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Komunikat Londyński (2007)
Spotkanie ministrów, które odbyło się w Londynie 17 i 18 maja 2007 r., stało się kamieniem milowym
w ustanowieniu w ramach Procesu Bolońskiego pierwszego podmiotu o osobowości prawnej –
Europejskiego Rejestru Agencji ds. Zapewniania Jakości (EQAR). Miał to być rejestr agencji do spraw
zapewniania jakości zgodnych ze standardami i wytycznymi europejskimi, a dzięki temu uprawnionych
do działania w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
W Londynie dokonał się także postęp w dwóch kluczowych obszarach – wymiarze społecznym, co do
którego ministrowie zgodzili się rozwijać krajowe plany działania dotyczące pomiaru wpływu zmian,
oraz w wymiarze globalnym, gdzie uzgodniono strategię rozwoju globalnego wymiaru europejskiego
szkolnictwa wyższego.
Po uznaniu Republiki Czarnogóry za niezależne państwo w obrębie Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego liczba państw członkowskich zwiększyła się do 46.

Rozwój Procesu Bolońskiego
Mobilność
studentów i
nauczycieli
akademickich
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SEKCJA A: STRUKTURA LICENCJAT–MAGISTER
Podstawą Deklaracji Bolońskiej jest zobowiązanie państw-sygnatariuszy do stworzenia do 2010 r.
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez wprowadzenie takich zmian w systemach
szkolnictwa wyższego, które nadadzą im bardziej uniwersalną strukturę, a zdobywane w ich trakcie
kwalifikacje staną się bardziej zrozumiałe.
Istnieje błędne przekonanie, że Proces Boloński ustanowił sztywne okresy trwania wszystkich trzech
poziomów kształcenia. W rzeczywistości Deklaracja Bolońska (1999) określa jedynie, że studia I
stopnia powinny trwać „przynajmniej trzy lata”, a późniejsze dyskusje bolońskie dotyczące II stopnia
doprowadziły do ustalenia, że zdobywanie tytułu magistra powinno zawierać się w granicach 60–120
ECTS. Natomiast przeprowadzanie zmian w ramach studiów III stopnia pozostawiono w znacznym
stopniu w rękach uniwersytetów, bez zamiaru wprowadzania dalszych regulacji w ramach Procesu
Bolońskiego. Stanowisko to odzwierciedla też nadrzędna ramowa struktura kwalifikacji w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego (FQ-EHEA) uchwalona w Bergen (2005), która składa się z trzech
stopni (oraz możliwości przyjęcia kwalifikacji pośrednich, zgodnie z kontekstem krajowym),
deskryptorów generycznych dla każdego stopnia bazujących na efektach uczenia się i kompetencjach
oraz z zakresów punktów zaliczeniowych dla I i II stopnia. Zazwyczaj studia I stopnia powinny składać
się z 180–240 punktów ECTS, a drugiego stopnia – z 90–120 punktów ECTS; ustanowione w tym
wypadku minimum to 60 punktów.
Przed podpisaniem Deklaracji Bolońskiej w roku 1999 taka trójdzielna struktura funkcjonowała już
(przynajmniej w pewnym zakresie) w kilku krajach, a zadanie polegało na rozszerzeniu tej praktyki i
doprowadzeniu do zbliżania różnych funkcjonujących modeli.
Od tego czasu nową strukturę wprowadzono w pozostałych państwach, a na początku 2009 r. nowa
trójstopniowa bolońska struktura studiów została wprowadzona w większości uczelni i programów
wszystkich państw. Przykładami studiów, w których wciąż obowiązują dłuższe programy, są medycyna
i dyscypliny pokrewne, architektura i inżynieria.
W wielu państwach wprowadzaniu trójstopniowej struktury studiów towarzyszyły ożywione debaty
dotyczące sposobów uwzględniania specyfiki krajowego rynku pracy oraz określonych typów
instytucji, programów, dyscyplin i kwalifikacji. Na obecnym etapie procesu możliwe jest jednak
podjęcie próby określenia poziomu zbieżności między wprowadzanymi zmianami, zwłaszcza w
zakresie nakładu pracy/czasu trwania studiów licencjackich i magisterskich, natomiast w przypadku
studiów doktoranckich wiele wprowadzanych zmian znajduje się dopiero w początkowym stadium i
trudno jest rozróżnić oraz porównać dominujące wzorce krajowe.
Poniższa analiza skupia się na strukturach, jakie najczęściej wprowadzano w różnych państwach. W
wielu krajach struktury te są zróżnicowane, ponieważ konkretne uczelnie, programy i dyscypliny w
odmienny sposób realizują swoje zadania, ale w przeważającej części istnieje ściśle określony model
odniesienia, stosowany w większości programów studiów.
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Najczęściej przyjmowanym modelem jest struktura 180 + 120 punktów
ECTS (3 + 2 lata studiów)
Jeśli chodzi o programy studiów licencjackich, przyjęto dwa główne modele strukturalne:
•

W 19 państwach (Rysunek A1) programy studiów licencjackich są najczęściej oparte na 180 punktach ECTS
(3 lata). Taki model obowiązuje w Andorze, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Islandii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Norwegii, Polsce, Słowacji, Stolicy Apostolskiej, Szwajcarii,
Szwecji i we Włoszech.

•

W 11 państwach programy studiów licencjackich obejmują najczęściej 240 punktów ECTS (4 lata) – dotyczy
to Armenii, Bułgarii, Cypru, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Rosji, Turcji i Zjednoczonego Królestwa
(Szkocja).

W pozostałych państwach nie istnieje jeden model będący punktem odniesienia, a w praktyce uczelnie korzystają
z obydwu powyższych modeli w odniesieniu do studiów zakończonych licencjatem.

Rysunek A1: Nakład pracy studentów / czas trwania większości programów studiów licencjackich
2008/09

240 punktów ECTS (4 lata studiów)

180 punktów ECTS (3 lata studiów)

Brak danych

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Poszczególne państwa dostosowały zasady bolońskie do własnej sytuacji i wprowadzały je elastycznie, biorąc pod uwagę
specyfikę rynku pracy, uczelni, zakresu studiów i dyscyplin naukowych. Stąd nie w każdym kraju zachodziła konieczność
opracowania i wdrożenia określonego modelu, a uczelnie miały dużo przestrzeni na wprowadzenie zmian. Niemniej jednak w
większości państw istnieje wspólne podejście lub „model odniesienia”. Powyższy rysunek stara się oddać tę sytuację.
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W przypadku studiów magisterskich (Rysunek A2) w większości państw-sygnatariuszy Procesu
Bolońskiego obowiązuje model oparty na 120 punktach ECTS (2 lata). Jest on najczęściej stosowany w
projektowaniu programów studiów w 29 państwach/regionach analizowanych w tym raporcie, choć
programy niektórych studiów magisterskich mogą być konstruowane w oparciu o mniejszą liczbę punktów
(w kilku krajach istnieją programy studiów magisterskich z 90 punktami ECTS). Wyjątkami od tej
dominującej tendencji są Bułgaria, Serbia i Zjednoczone Królestwo (Szkocja), gdzie studia magisterskie
obejmują 60–90 punktów (1 rok studiów). W pozostałych państwach (Albania, Belgia, Bośnia i
Hercegowina, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Mołdawia, Niemcy,
Portugalia, Rumunia, Słowenia i Zjednoczone Królestwo – Anglia, Walia i Irlandia Północna) wkład pracy
studentów studiów magisterskich waha się od 60 do 120 punktów, choć we Wspólnocie Flamandzkiej w
Belgii istnieją programy studiów weterynaryjnych i medycznych liczące odpowiednio 180 i 240 punktów.
Niektóre programy studiów magisterskich w Republice Czeskiej także liczą 180 punktów (3 lata).
Rysunek A2: Nakład pracy studentów / czas trwania większości studiów magisterskich,
2008/09

180 punktów ECTS (3 lata studiów)

120 punktów ECTS (2 lata studiów)

Brak studiów magisterskich

Brak danych

60 punktów ECTS (1 rok studiów)

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Poszczególne państwa dostosowały zasady bolońskie do własnej sytuacji i wprowadzały je elastycznie, biorąc pod uwagę
specyfikę rynku pracy, uczelni, zakresu studiów i dyscyplin naukowych. Stąd nie w każdym kraju zachodziła konieczność
opracowania i wdrożenia określonego modelu, a uczelnie miały dużo przestrzeni na wprowadzenie zmian. Niemniej jednak w
większości państw istnieje wspólne podejście lub „model odniesienia”. Powyższy rysunek stara się oddać tę sytuację.
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Ogólnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o łączenie poziomów licencjatu i magisterium, da się wyróżnić trzy
modele tej struktury wprowadzanej przez państwa-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego (Rysunek A3).
•

Model 180 + 120 punktów (3 + 2 lata akademickie) obowiązuje w 17 państwach: Andorze, Chorwacji,
Czarnogórze, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Islandii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Norwegii, Polsce,
Słowacji, Stolicy Apostolskiej, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech.

•

Model 240 + 60 punktów (4 + 1 rok akademicki) obowiązuje w Bułgarii, a model 240 + 90 punktów – w
Zjednoczonym Królestwie (Szkocja).

Rysunek A3: Najczęściej stosowane modele struktury studiów, 2008/09

Model 240 + 120 punktów

Model 240 + 60 punktów

(4 + 2 lata akademickie)

(4 + 1 rok akademicki)

Model 180 + 120 punktów
(3 + 2 lata akademickie)

Różne kombinacje

Brak studiów magisterskich

Brak danych

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Poszczególne państwa dostosowały zasady bolońskie do własnej sytuacji i wprowadzały je elastycznie, biorąc pod uwagę
specyfikę rynku pracy, uczelni, zakresu studiów i dyscyplin naukowych. Stąd nie w każdym kraju zachodziła konieczność
opracowania i wdrożenia określonego modelu, a uczelnie miały dużo przestrzeni na wprowadzenie zmian. Niemniej jednak w
większości państw istnieje wspólne podejście lub „model odniesienia”. Powyższy rysunek stara się oddać tę sytuację.
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Te dwa modele mogą być postrzegane jako ewolucja cztero- lub pięcioletnich programów studiów
realizowanych tradycyjnie w państwach europejskich przed reformami bolońskimi.
•

Model 240 + 120 punktów (4 + 2 lata akademickie) jest powszechnie stosowany w pięciu państwach:
Armenii, Gruzji, na Litwie, w Rosji i Turcji.

W pozostałych państwach i regionach – czyli około połowie krajów biorących udział w Procesie
Bolońskim – nie ma jednego dominującego modelu. Na przykład we Wspólnocie Flamandzkiej w
Belgii wszystkie programy studiów I stopnia są warte 180 punktów ECTS, ale liczba punktów związana
ze studiami II stopnia może być różna. A zatem struktura studiów zależy w znacznym stopniu od
uczelni i kierunku studiów.

Model boloński w większości państw nie objął kształcenia zawodowego
Mimo że Proces Boloński w jasny sposób wprowadził zbieżność stopni i tytułów, należy pamiętać o
zasięgu i wpływie różnic krajowych w kształtującym się Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Niektóre z tych różnic dotyczą określonych dyscyplin i przedmiotów studiów, a inne są kontynuacją
zróżnicowania między kwalifikacjami akademickimi i zawodowymi w ramach ustanowionych niedawno
na mocy Procesu Bolońskiego tytułów. Niezależnie od przyjętych sposobów działania, wszystkie
państwa muszą zmierzyć się z istotnymi wyzwaniami w zakresie dostosowywania się do szybko
zmieniających się wymogów społecznych oraz zapewnienia dostępu do rynku pracy na podstawie
zdobytych kwalifikacji – dotyczy to zwłaszcza studiów I stopnia.
Poziom kształcenia ISCED 5B odpowiada programom kładącym nacisk na kształcenie zawodowe,
które przygotowują studentów do bezpośredniego wejścia na rynek pracy. Zazwyczaj są one krótsze
niż programy z poziomu ISCED 5A i dlatego nie muszą pokrywać się ze strukturami bolońskimi. Ale
kwestia tego, jak uczący się mogą rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje, a więc w jaki sposób
programy te łączą się ze stopniami bolońskimi, ma wielkie znaczenie strategiczne w zglobalizowanym
świecie, w którym każdy musi uczyć się przez całe życie.
Znaczna liczba państw nie podjęła jeszcze wszystkich kroków w kierunku zmodernizowania systemu
kształcenia zawodowego zgodnie z reformami bolońskimi – mimo że reformy te są planowane,
przynajmniej teoretycznie, jako element wspólnej odpowiedzi na gwałtowne przemiany społeczne i
przemiany na rynku pracy. Ale część krajów uważa, że krótkie programy na poziomie ISCED 5B nie
wymagają żadnego dostosowania, a problem polega raczej na określeniu miejsca, jakie programy te i
zdobywane na ich podstawie kwalifikacje zajmują w całym systemie.
W kilku państwach (Belgia, Cypr, Estonia, Grecja, Irlandia, Litwa, Słowenia, Turcja) programy na poziomie
ISCED 5B są znaczącym elementem szkolnictwa wyższego, realizowanym przez ponad 25% studentów
(zobacz Key Data on Higher Education (Kluczowe dane dotyczące szkolnictwa wyższego), edycja z
2007 r., Rysunek B2). W 10 krajach (Albania, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Francja, Gruzja,
Irlandia, Niemcy i Słowenia), w których istniały programy na poziomie ISCED 5B, przystosowano do tego
poziomu kształcenia strukturę bolońską, zwłaszcza ideę licencjatu. Ale ponad dwie trzecie państw nie
uznało za konieczne modernizowanie kształcenia zawodowego na poziomie ISCED 5B zgodnie z
reformami bolońskimi. Jednocześnie w większości krajów wiele uwagi i troski poświęca się kwestii
połączenia poziomu ISCED 5B z nowymi programami na poziomie ISCED 5A, utworzonymi na mocy
Procesu Bolońskiego.
Oprócz rozróżnienia programów na poziomie ISCED 5A i 5B, niektóre państwa wprowadziły istotne
podziały między akademickim i zawodowym profilem kwalifikacji. W Chorwacji, Czarnogórze, Francji
oraz na Litwie i Łotwie profile zawodowy i akademicki różnią się zarówno na poziomie licencjatu, jak i
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magisterium. We Francji kwalifikacje zdobyte w czasie studiów I stopnia dzieli się na licence i licence
professionnelle – te drugie są związane z poziomem ISCED 5B i zgodnie z założeniami mają dawać
bezpośredni dostęp do rynku pracy, ograniczając jednocześnie możliwości osiągnięcia poziomu
magisterium. W wyniku studiów II stopnia można zdobyć zarówno master professionnel, jak i master
recherche na poziomie ISCED 5A (studia uniwersyteckie). Niemniej jednak zachęca się uczelnie do
wprowadzania do oferty programowej studiów magisterskich nastawionych zarówno na profil
akademicki, jak i zawodowy.
Rysunek A4: Zastosowanie struktury bolońskiej do programów z poziomu ISCED 5B,
2008/09

Kształcenie na poziomie ISCED
5B nie zostało zmienione w
ramach reform bolońskich.

Kształcenie na poziomie
ISCED 5B zintegrowane z
reformami bolońskimi

Brak kształcenia na
poziomie ISCED
5B

Brak
danych

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Poziom ISCED 5B odpowiada programom kształcenia o wyraźnej orientacji zawodowej, które są zazwyczaj krótsze niż
programy na poziomie ISCED 5A. Nie muszą one być dostosowywane do zasad/struktur bolońskich, ale niektóre państwa
skorzystały z okazji i zrewidowały swoje programy kształcenia, wprowadzając łączność i elastyczność między kształceniem
zawodowym i akademickim. Do programów z poziomu ISCED 5B w wielu krajach dostosowano/wprowadzono koncepcję
licencjatu.
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Podobnie jak w przypadku Francji, również na Litwie istnieje rozróżnienie na profesinis bakalauras w
kolegiach (ISCED 5B) i bakalauras na uniwersytetach (ISCED 5A) oraz magistras i profesine
kvalifikacija na uniwersytetach (ISCED 5A). W Luksemburgu można zdobywać tytuły magisterskie i
licencjackie professionnel albo academique. Na Łotwie wszystkie tytuły: profesionālais bakalaurs i
profesionālais maģistrs oraz bakalaurs/maģistrs należą do poziomu ISCED 5A. W Chorwacji
wprowadzono podwójny system, w którym oddzielono studia uniwersyteckie (ISCED 5A) z tytułami
prvostupnik i magistar od kształcenia zawodowego (ISCED 5B) z tytułami strucni prvostupnik i
specijalist struke. Oba typy kształcenia zostały objęte reformami bolońskimi i w obu stosuje się studia I
stopnia, system punktów ECTS oraz koncepcję efektów uczenia się. Podobna sytuacja występuje w
Czarnogórze, gdzie istnieje „dyplom stosowanych studiów licencjackich” i „dyplom stosowanych
studiów magisterskich” na poziomie ISCED 5B oraz „dyplom akademickich studiów licencjackich” i
„dyplom akademickich studiów magisterskich” na poziomie ISCED 5A.
W Danii wprowadzono rozróżnienie na poziomie studiów I stopnia – w kolegiach uniwersyteckich
istnieją „licencjaty zawodowe”, a w uniwersytetach „licencjaty”, wszystkie na poziomie ISCED 5A.
Irlandia wprowadziła rozróżnienie na „zwykły dyplom licencjacki” na poziomie ISCED 5B, oferowany
przez instytuty techniczne i kolegia, obok kursów na poziomie ISCED 5A, oraz „dyplom licencjacki z
wyróżnieniem” (ISCED 5A) w systemie uniwersyteckim.
Warto też zauważyć, że w niektórych państwach, w których nie istnieją formalne różnice między
tytułami, rozróżnienie dokonuje się na podstawie rodzaju instytucji oferującej dane programy. Dzieje
się tak w Belgii (uniwersytety i hautes écoles/hogeschool/hochschule), Finlandii (uniwersytety i
politechniki/ammattikorkeakoulut), Grecji (uniwersytety i IKT – Instytuty Kształcenia Technicznego),
Holandii (uniwersytety oraz uniwersytety nauk stosowanych), Niemczech (uniwersytety i
Fachhochschulen), Portugalii (uniwersytety i instituto politecnico) oraz Szwajcarii (uniwersytety i
Fachhochshulen/haute école spécialisée/scuola universitaria professionale).
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W czasie trwania Procesu Bolońskiego system punktów ECTS stał się centralnym elementem procesu
kształtowania bardziej zrozumiałego i przejrzystego szkolnictwa wyższego w Europie. System ten
powstał pod koniec lat 80. i miał być początkowo stosowany do transferu punktów celem wspierania
mobilności studentów w ramach programu Erasmus. Dekadę później pojawiły się aspiracje do
stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i od tej pory system ECTS stopniowo się
rozwijał, aż wreszcie stał się podstawowym elementem wspierającym tworzenie Obszaru. Zgodnie z
jego założeniami punkty przyznawane są studentom, którzy ukończyli poszczególne elementy
kształcenia oficjalnie przewidziane w danym okresie studiów. Liczba punktów ECTS przypisywanych
do poszczególnych etapów zależy od wagi przedmiotu, czyli nakładu pracy, jaką studenci muszą
wykonać, by spełnić formalne warunki zaliczenia (dalsze szczegóły zobacz ECTS. Przewodnik 2009).
Często podkreślano znaczenie systemu ECTS w odniesieniu do mobilności studentów, a komunikaty
konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w Berlinie (wrzesień 2003), Bergen
(maj 2005) i Londynie (maj 2007) wskazują na znaczące postępy w jego upowszechnianiu. W
Komunikacie Berlińskim zachęcano państwa-sygnatariuszy do stosowania ECTS nie tylko jako
systemu transferu punktów, ale także ich akumulacji. W Komunikacie z Bergen położono nacisk na
stosowanie ECTS w studiach I i II stopnia, podkreślając zwłaszcza jego znaczenie w nadrzędnej
strukturze, tzw. ramach kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (FQ-EHEA), którą
przyjęto w czasie tej konferencji. Jednocześnie Komunikat Londyński skupiał się na wprowadzaniu
systemu ECTS bazującego na wkładzie pracy i efektach uczenia się.
Raport ten skupia się nie tylko na kwestii, czy system ECTS jest stosowany – po zebraniu informacji
od biur krajowych stało się oczywiste, że stanowi on ważny element europejskich systemów
szkolnictwa wyższego – ale także na różnych sposobach jego rozumienia przez poszczególne
państwa. Dlatego oprócz informacji sprawdzających, czy i jak ECTS jest integrowany z systemami
krajowymi, gromadzono też informacje dotyczące tego, na jakiej podstawie przyznaje się punkty
ECTS. Różne reakcje na ideę spójnego rozwoju ECTS jako systemu punktowego Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego często są błędne, ponieważ rzeczywistość jest bardziej złożona. W
istocie interpretacje ECTS w poszczególnych krajach wykazują znaczne różnice, a różnorodność ta
byłaby bez wątpienia jeszcze większa, gdyby wziąć pod uwagę wprowadzanie systemu na poziomie
instytucjonalnym.
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Wprowadzania systemu ECTS nie utrudniają żadne formalne przeszkody
Choć nie jest to wymóg formalny, wprowadzanie systemu ECTS zazwyczaj wspierają uregulowania
prawne, co w jasny sposób przedstawia Rysunek B1. Proces regulowania ECTS ustawodawstwem
państwowym rozpoczął się przed rokiem 2000 w kilku państwach, takich jak Austria, Wspólnota
Flamandzka w Belgii i Rumunia, nabierał tempa między rokiem 2000 a 2005, a obecnie jest
zakończony w niemal wszystkich państwach.
Istnieje także kilka krajów, w których system ECTS był wprowadzany bez uregulowań prawnych. W
Republice Czeskiej nie został on objęty przepisami, mimo to wszystkie instytucje publiczne związane
ze szkolnictwem wyższym wprowadziły ECTS lub kompatybilny z nim system punktów. W Irlandii
system ECTS także nie jest obowiązkowy, ale stosuje go wiele tamtejszych uniwersytetów, został też
włączony do krajowego systemu kwalifikacji Rady ds. Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym (HETAC),
odpowiedzialnej za akredytację programów nauczania w szkolnictwie wyższym poza sektorem
uniwersyteckim. W Cyprze dyskutuje się obecnie nad poprawką do obowiązujących przepisów
dotyczących szkolnictwa wyższego, która miałaby wzywać do obowiązkowego przyjęcia ECTS, ale i
tak we wszystkich programach studiów oferowanych przez uniwersytety prywatne i publiczne stosuje
się już ten system. Z kolei w Rosji od roku 2002 wprowadza się na zasadzie dobrowolności krajowy
system punktów bazujący na ECTS. Tamtejsze ministerstwo edukacji przygotowało wskazówki i
rozesłało je do wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego. Na Ukrainie system ECTS jest wdrażany
bez uregulowań prawnych od roku 2007, zgodnie ze wskazówkami opracowanymi przez ministerstwo
edukacji.
W Azerbejdżanie pilotażowe wprowadzanie systemu ECTS rozpoczęło się w 2006 r. i obecnie jest on
stopniowo rozwijany. Pierwsza grupa studentów objętych nim studiów licencjackich ukończy naukę w
roku 2009/10. Od 2010 r. system ECTS będzie wprowadzany do studiów magisterskich. Podobnie
wygląda sytuacja w Hiszpanii, gdzie przyjęte w 2008 r. przepisy stanowią, że system ECTS będzie
obowiązkowy od roku akademickiego 2010/11.
Zjednoczone Królestwo zdecydowało się na brak uregulowań dotyczących stosowania systemu ECTS.
Tamtejsze instytucje szkolnictwa wyższego są niezależnymi, samorządnymi podmiotami, które mogą
wprowadzać własne stopnie i tytuły. Instytucjonalna autonomia oznacza też, że nie istnieją żadne
znaczące przeszkody prawne we wprowadzaniu w życie reform bolońskich, w tym systemu ECTS, a
poszczególne organizacje zareagowały pozytywnie na zmiany związane z Procesem Bolońskim. W
Szkocji, Walii i Irlandii Północnej istnieje system transferu i akumulacji punktów, a w roku 2008
opublikowano krajowy system punktowy dla szkolnictwa wyższego w Anglii. Systemy te są
kompatybilne z ECTS. W rzeczywistości wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego w Szkocji używają
ECTS zarówno do transferu, jak i akumulacji punktów, a system ten współwystępuje z punktami
krajowych szkockich ram kwalifikacji, stosowanych w uczeniu się przez całe życie. Sektor szkolnictwa
wyższego Zjednoczonego Królestwa aktywnie zachęca do kładzenia nacisku na efekty uczenia się
uzyskane w poszczególnych okresów studiów, przedkładając to nad ocenianie wkładu pracy
studentów.
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Rysunek B1: Ustawodawstwo dotyczące ECTS, 2008/09

Ustawodawstwo reguluje wprowadzanie ECTS

ECTS
wprowadzany
prawnych

Krajowy system punktów równoległy do ECTS lub z nim
kompatybilny

Brak danych

Źródło: Eurydice.
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Znaczące różnice w sposobie wprowadzania systemu ECTS
Na potrzeby tego raportu system ECTS uznaje się za wprowadzony, gdy jest on stosowany w niemal
wszystkich programach studiów oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego zarówno w celu
transferu, jak i akumulacji punktów, oraz gdy spełnia wymóg przyznawania punktów na podstawie
efektów uczenia się i nakładzie pracy studentów.
Rysunek B2 pokazuje różne sposoby postępowania potwierdzające, że pełne i harmonijne
wprowadzenie w życie systemu ECTS jest obecnie dalekie od realizacji oraz że czeka nas długi
proces doskonalenia i wprowadzania poprawek. Na podstawie informacji dostarczonych przez biura
krajowe można wyróżnić pięć różnych kategorii państw.
W pierwszej grupie (Belgia, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Dania,
Gruzja, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Norwegia, Polska, Serbia, Szwajcaria i Włochy)
znajdują się kraje, w których ponad 75% uczelni oraz programów stosuje system ECTS zarówno do
transferu, jak i akumulacji punktów. Dodatkowo koncepcje efektów uczenia się i wkładu pracy
studentów są stosowane łącznie i wyparły inne podejścia.
W drugiej grupie państw (Austria, Finlandia, Francja, Malta, Portugalia, Ukraina i Węgry) ponad 75%
uczelni oraz programów stosuje system ECTS do transferu i akumulacji punktów. Liczba godzin zajęć
nie jest już wyznacznikiem określającym liczbę punktów – zastąpił ją nakład pracy studentów. Ale w
przeciwieństwie do poprzedniej grupy efekty uczenia się nie stały się jeszcze standardowym punktem
odniesienia w systemie.
W trzeciej grupie wyznacznikami określającymi liczbę punktów wciąż pozostaje kombinacja liczby
godzin zajęć i nakładu pracy studentów, a ponad 75% uczelni oraz programów używa systemu ECTS
do transferu i akumulacji punktów. Do tej grupy należą Azerbejdżan, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra,
Irlandia i Republika Czeska.
Dalsze 18 państw musi jeszcze podjąć działania na rzecz pełnego wprowadzenia w życie systemu
ECTS. Kraje te da się podzielić na dwie kategorie.
W 11 państwach system ECTS jest wprowadzony w 75% lub większej liczbie uczelni i/lub 75% lub
większej liczbie programów stosujących różne sposoby przyznawania punktów. Taka sytuacja
występuje w Albanii, Andorze, Armenii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji
i Słowenii, gdzie problemem wciąż pozostaje rozpropagowanie ECTS wśród uczelni i programów, oraz
poprawne wprowadzenie systemu.
Wreszcie sześć państw (trzy państwa bałtyckie, Szwecja, Turcja i Zjednoczone Królestwo) zachowało
krajowy system punktów równoległy do ECTS, choć w państwach bałtyckich można zauważyć
tendencję do pełnego wprowadzenia systemu ECTS w przyszłości. Na Łotwie system ECTS jest
obecnie stosowany wyłącznie do transferu międzynarodowego, ale przepisy dotyczące szkolnictwa
wyższego, które zostaną wkrótce uchwalone, umożliwią jego pełne wprowadzenie w życie. W Estonii
krajowy system punktów w pełni kompatybilny z systemem ECTS zostanie zastąpiony przez ECTS od
1 września 2009 r. Na Litwie wszystkie komponenty programów kształcenia w szkolnictwie wyższym
mają przypisane punkty w jasny sposób, w połączeniu z efektami uczenia się, i choć sam system
ECTS jest obecnie stosowany wyłącznie w europejskich programach mobilności studentów, system
krajowy uznaje się za w pełni kompatybilny z ECTS. Natomiast w Turcji system krajowy nie jest w
pełni kompatybilny z systemem ECTS, stosowanym tylko do transferu punktów w kontekście unijnych
programów mobilności studentów. W Zjednoczonym Królestwie do nowego krajowego systemu
punktów dla Anglii (sierpień 2008) włączono szczegółowe wskazówki dotyczące zgodności z ECTS.
Szkocja zachowuje własny system krajowy (SCQF), mający na celu elastyczne nauczanie i transfer
między różnymi sektorami przyczyniającymi się do realizacji idei uczenia się przez całe życie, a
walijska struktura kwalifikacji i punktów (CQFW) obejmuje całość kształcenia powyżej 16. roku życia.
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Rysunek B2: Poziom wprowadzenia w życie systemu ECTS, 2008/09

Ponad 75% uczelni oraz programów stosuje ECTS do transferu i akumulacji punktów. Punkty są przyznawane na
podstawie efektów uczenia się i nakładu pracy studentów.
Ponad 75% uczelni oraz programów stosuje ECTS do transferu i akumulacji punktów. Punkty są przyznawane na
podstawie nakładu pracy studentów.
Ponad 75% uczelni oraz programów stosuje ECTS do transferu i akumulacji punktów. Punkty są przyznawane na
podstawie liczby godzin zajęć lub na zasadzie połączenia tych godzin i nakładu pracy studentów.
75% lub mniej uczelni i/lub 75% lub mniej programów stosuje system ECTS do transferu i akumulacji punktów. Do
przyznawania punktów stosowane są różne wyznaczniki.
Krajowy system punktów równoległy do ECTS lub z nim kompatybilny. ECTS jest stosowany głównie w celu transferu
punktów.
Źródło: Eurydice.
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W większości państw ustanowiono mechanizmy informowania i doradztwa wspierające
odpowiednie wprowadzanie systemu ECTS. O mechanizmach takich wprost informuje 37 krajów.
Mogą to być kampanie informacyjne, szkolenia, publikacja poradników (np. w Azerbejdżanie, Danii,
Estonii, Gruzji, Hiszpanii, na Litwie, w Niemczech, Republice Czeskiej, Rosji, Szwajcarii i na Ukrainie);
działalność ekspertów bolońskich, czyli grupy specjalistów organizowanej na poziomie krajowym i
wspieranej przez projekty Komisji Europejskiej (Chorwacja, Cypr, Francja, Holandia, Liechtenstein,
Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Szwecja, Węgry i Zjednoczone Królestwo);
wsparcie/monitoring zapewniany przez instytucje rządowe (Narodowa Agencja Programu Uczenie się
przez Całe Życie w Cyprze, Państwowa Komisja Akredytacyjna w Polsce, Biuro Międzynarodowych
Programów Nauczania i Szkoleń w Szwecji oraz Narodowa Agencja i Rada Szkolnictwa Wyższego w
Turcji) oraz projekty finansowane przez Unię Europejską (w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji).
Ale mimo że 37 państw mówi o mechanizmach informowania i doradztwa, zaledwie dziewięć z nich
faktycznie rezerwuje środki finansowane na taką działalność. Należą do nich Grecja i Republika
Czeska (programy rozwoju/modernizacji), Litwa (korzystanie z funduszy strukturalnych UE) oraz
Szwajcaria (środki budżetowe). W Andorze wsparcie finansowe jest częścią procesu kontraktowania z
państwem, z kolei w Chorwacji Narodowa Fundacja Nauki wspiera wdrażania systemu ECTS, a
ministerstwo zapewnia ogólne wsparcie finansowe dla wprowadzania w życie reform bolońskich.
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SEKCJA C: SUPLEMENT DO DYPLOMU

Suplement do dyplomu (DS) został opracowany przez Komisję Europejską, Radę Europy i UNESCOCEPES. Jest to dokument wystawiany na standardowym druku, dołączany do dyplomu ukończenia
studiów wyższych i zawierający opis przedmiotu, poziomu, kontekstu, zawartości i statusu studiów
pomyślnie ukończonych przez osobę, której nazwisko widnieje na dyplomie. Do suplementu do
dyplomu musi być dołączony opis krajowego systemu szkolnictwa wyższego, w obrębie którego
ukończyła studia osoba wymieniona na dyplomie.
Celem suplementu do dyplomu jest lepsze zrozumienie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych
przez uczącego się, co wspiera mobilność i pomaga pracodawcom. W okresie dekady bolońskiej
zauważono rosnącą rolę i znaczenie suplementu do dyplomu, zwłaszcza po zobowiązaniu ministrów
edukacji zawartym w Komunikacie Berlińskim z 2003 r., że od roku 2005 wszyscy studenci kończący
studia powinni otrzymywać ten dokument w sposób automatyczny, bez opłat i w szeroko
rozpowszechnionym języku europejskim.

Nowa faza: od wprowadzenia do skutecznego wdrożenia i monitoringu
Początkowo suplement do dyplomu został wprowadzony w kilku krajach bez żadnej podstawy
prawnej, a następnie stał się obowiązkowy w ogromnej większości państw (Rysunek C1). Obecnie
jedynym państwem w obrębie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym nie
wprowadzono jeszcze suplementu do dyplomu, jest Ukraina.
W Azerbejdżanie, Czarnogórze, Francji, Irlandii, Rosji, na Słowacji i w Zjednoczonym Królestwie (Anglii,
Walii i Irlandii Północnej) suplement do dyplomu wciąż jest stopniowo wprowadzany. W Irlandii około
75% wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego wydaje ten dokument, a od roku 2009 mają go
otrzymywać wszyscy studenci kończący studia wyższe. Z kolei w Zjednoczonym Królestwie badania
przeprowadzone niedawno w 60% instytucji szkolnictwa wyższego wykazały, że suplement do dyplomu
został wdrożony w 60% z nich. We Francji program dotyczący suplementu do dyplomu jest zarządzany
centralnie przez Répertoire National des Certifications (RNCP).
Większość państw wspomina o mechanizmach wspierających wprowadzanie w życie suplementu, a 34
kraje skupiają się na doradztwie i informacjach dostarczanych instytucjom szkolnictwa wyższego. Do
działań tych należą kampanie, szkolenia, publikacja poradników (np. w Chorwacji, Estonii, Gruzji, na Łotwie
i Węgrzech), działalność ekspertów bolońskich (mówią o tym Cypr, Francja, Gruzja, Holandia, Polska,
Republika Czeska i Włochy), wsparcie zapewniane przez agencje rządowe (CIRIUS w Danii, Narodowy
Urząd Kwalifikacji w Irlandii, Narodowa Rada Edukacji w Finlandii, Organizacja Europejskiego Szkolnictwa
Wyższego Zjednoczonego Królestwa, Narodowa Agencja i Rada Szkolnictwa Wyższego w Turcji), projekty
finansowane przez Unię Europejską (Bośnia i Hercegowina) oraz wsparcie internetowe (Szwajcaria).
Ograniczona liczba państw przeznacza też środki finansowe na „programowy rozwojowe/modernizacyjne”
(Grecja i Republika Czeska) lub zapewnia finansowanie w sposób doraźny (Litwa i Malta). Na Węgrzech
ministerstwo edukacji przygotowało specjalne oprogramowanie komputerowe ułatwiające instytucjom
szkolnictwa wyższego wydawanie suplementu do dyplomu, a inne państwa rozważają wprowadzenie
elektronicznej wersji dokumentu.
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Rysunek C1: Stopień wprowadzenia w życie suplementu do dyplomu,
2008/09
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Źródło: Eurydice.
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Rysunek C2: Krajowy monitoring wykorzystania suplementu do dyplomu,
2008/09
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Źródło: Eurydice.

Uwaga
Powyższy rysunek pokazuje, czy na poziomie krajowym podjęto monitoring sprawdzający, w jaki sposób pracodawcy i/lub
instytucje szkolnictwa wyższego wykorzystują suplement do dyplomu.
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Zaskakujące jest, że w obliczu deklarowanych konkretnych działań mających na celu wspieranie
wprowadzania suplementu do dyplomu tylko ograniczona liczba państw podjęła jakąkolwiek formę
krajowego monitoringu sprawdzającego, w jaki sposób jest on naprawdę wykorzystywany przez
instytucje szkolnictwa wyższego i pracodawców (Rysunek C2). O takich inicjatywach mówi 14 państw
– niektóre z tych działań są prowadzone od niedawna i jeszcze nie dostarczyły miarodajnych
informacji; taka sytuacja występuje np. w Finlandii (Fińska Narodowa Rada Edukacji) i na Węgrzech,
gdzie Narodowe Centrum Europass właśnie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem monitoringu
krajowego. Na Cyprze Narodowe Centrum Europass podjęło działania monitorujące celem
sprawdzenia, które instytucje wydają suplement do dyplomu, ale nie rozpoczęło jeszcze
monitorowania wykorzystywania dokumentu przez pracodawców i uczelnie. Podobnie jest we
Wspólnocie Flamandzkiej Belgii, gdzie podjęto monitoring zawartości suplementów do dyplomu, ale
bez uwzględnienia jego użyteczności. W Norwegii Norweska Agencja Zapewniania Jakości w Edukacji
(NOKUT) podjęła szczegółowy monitoring wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, ale nie wzięła
pod uwagę potencjalnego wpływu suplementu na pracodawców rekrutujących w Norwegii
absolwentów instytucji szkolnictwa wyższego, nie proszono też o opinie pracodawców. W Irlandii
Narodowa Grupa Kierująca Suplementem do Dyplomu (działająca pod auspicjami Narodowego
Urzędu Kwalifikacji) będzie pracować nad tym zagadnieniem wspólnie z Narodowym Centrum
Europass. Organizacja Europejskiego Szkolnictwa Wyższego Zjednoczonego Królestwa
przeprowadza co dwa lata sondę na ten temat, a w roku 2008 Rada Finansowania Szkolnictwa
Wyższego w Anglii uwzględniła pytania dotyczące suplementu do dyplomu w ankiecie wysyłanej do
wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, które wspiera finansowo.
W Danii Europass wszedł w kontakt i nawiązał dialog z firmami i związkami zawodowymi.
W Holandii tamtejszy inspektorat edukacji (Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl)
monitoruje wszystkie aspekty prawodawstwa państwowego, a eksperci bolońscy biorą udział w
monitorowaniu wprowadzania w życie suplementu do dyplomu.
Ogólny wynik monitoringu daje mieszany obraz i potwierdza potrzebę dalszych analiz. Wydaje się
zwłaszcza, że o suplemencie do dyplomu nie jest jeszcze dobrze poinformowany sektor prywatny.
Dania, Gruzja, Holandia i Włochy informują, że pracodawcy i instytucje szkolnictwa wyższego nie
wykorzystują powszechnie suplementu do dyplomu. Jednak cztery państwa wysyłają bardziej
pozytywne sygnały. Niemcy informują, że suplement do dyplomu jest stosowany przez większość
pracodawców sektora państwowego, ale nie przez pracodawców prywatnych. Albania także zauważa,
że z suplementu do dyplomu korzysta większość instytucji szkolnictwa wyższego i pracodawców
sektora państwowego, ale nie pracodawcy prywatni. Jak donosi Czarnogóra, suplement do dyplomu
jest wykorzystywany przez większość pracodawców sektora państwowego i prywatnego oraz przez
instytucje szkolnictwa wyższego, również Słowacja informuje, że suplement ma szerokie
zastosowanie w rekrutacji studentów przez instytucje szkolnictwa wyższego.
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Suplement do dyplomu zazwyczaj wydawany automatycznie i bez opłat
Zgodnie z zobowiązaniem poczynionym przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w
Komunikacie Berlińskim suplement do dyplomu powinien być wydawany automatycznie i bez opłat
wszystkim absolwentom po zakończeniu przez nich studiów (Rysunek C3). Ale nie udało się jeszcze
tego osiągnąć we wszystkich państwach i wciąż pojawiają się informacje o różnych odstępstwach w
tym względzie. W Azerbejdżanie, Hiszpanii i Turcji suplement do dyplomu wydaje się tylko na żądanie,
a w Polsce – mimo iż wersja polskojęzyczna jest wydawana automatycznie – anglojęzyczną wersję
dokumentu otrzymuje się wyłącznie na żądanie. W Andorze dokument w języku innym niż kataloński
także wydawany jest na żądanie. W Austrii, mimo że generalnie dokument wydaje się automatycznie,
absolwenci placówek pedagogicznych otrzymują suplement do dyplomu tylko na żądanie. Również w
Estonii absolwenci studiów licencjackich otrzymują suplement wyłącznie na żądanie. Na Węgrzech
suplement do dyplomu jest wydawany automatycznie w języku węgierskim i angielskim, a w
przypadku studiów podejmowanych w języku mniejszości etnicznej – na żądanie. Większość
absolwentów we Włoszech otrzymuje suplement automatycznie, ale niewielka liczba instytucji wydaje
go tylko na żądanie. W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna) suplement do
dyplomu jest wydawany automatycznie w części instytucji, a w innych wyłącznie na żądanie. W Rosji
mamy do czynienia ze zróżnicowaną sytuacją: niektóre instytucje wydają suplement automatycznie i
bez opłat, podczas gdy inne za opłatą i tylko tym studentom, którzy o niego poproszą.
Jeśli chodzi o same opłaty, suplement do dyplomu jest wydawany bezpłatnie niemal wszędzie i
wydaje się, że od 2006 r. sytuacja pod tym względem się poprawiła. Do wyjątków należą Słowacja
(gdzie anglojęzyczna wersja jest wydawana tylko na żądanie i za opłatą), Hiszpania (za opłatą
niezależnie od języka) i Rosja, gdzie niektóre instytucje żądają opłat.
Jeśli chodzi o stosowane języki, Cypr, Irlandia, Malta, kraje skandynawskie i Zjednoczone Królestwo
wydają suplementy wyłącznie w języku angielskim (choć niektóre instytucje w Walii także po angielsku
i walijsku). Poza tym większość państw-sygnatariuszy wydaje suplementy w językach wykładowych i
w języku angielskim (Rysunek C4).
W Czarnogórze, Serbii i na Węgrzech suplement do dyplomu jest wydawany w języku narodowym i
języku angielskim, jak również w języku wykładowym, jeśli różni się on od dwóch poprzednio
wymienionych (np. w przypadku języków mniejszości etnicznych). W Holandii suplement jest
wydawany albo w języku narodowym, albo w języku angielskim. W Belgii (Wspólnota
Niemieckojęzyczna) dokument wydaje się w wersji niemiecko- i francuskojęzycznej. Z kolei we
Wspólnocie Flamandzkiej Belgii wydawany jest on wszystkim studentom w języku holenderskim i
angielskim, a studenci uczący się wyłącznie w języku innym niż holenderski otrzymują dyplomy i
suplementy w języku wykładowym i holenderskim. W Republice Czeskiej instytucje szkolnictwa
wyższego mogą zdecydować, w jakim języku wydawać dokument – najczęściej stosuje się język
czeski i angielski.
W pięciu państwach (Andora, Francja, Hiszpania, Słowenia i Turcja) suplement jest wydawany w
języku wykładowym, a w razie potrzeby w innym oficjalnym języku Unii Europejskiej, zależnie od
życzeń studenta i oferty instytucji.
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Rysunek C3: Przestrzeganie warunku wydawania suplementu do dyplomu automatycznie i bez opłat,
2008/09
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Źródło: Eurydice.
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Rysunek C4: Języki, w jakich wydawany jest suplement do dyplomu,
2008/09
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Źródło: Eurydice.
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SEKCJA D: KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

Ramy kwalifikacji są narzędziem opisującym i w jasny sposób wyrażającym różnice między
kwalifikacjami we wszystkich cyklach i na wszystkich poziomach edukacji. Rozwój krajowych ram
kwalifikacji (NQF) był w ostatnich latach wspomagany przez wiele inicjatyw i procesów mających na
celu uchwycenie podobieństw i różnic między kwalifikacjami zdobywanymi w obrębie różnych
systemów edukacji w Europie. W kontekście Procesu Bolońskiego europejscy ministrowie edukacji
przyjęli w Bergen (maj 2005) ramy kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (FQEHEA), a także postanowili, że wszystkie państwa-sygnatariusze Procesu Bolońskiego powinny do
2007 r. określić krajowe ramy kwalifikacji, a do 2010 r. wprowadzić je w życie. Krajowe ramy
kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego powinny zawierać odniesienie do trójstopniowej struktury
studiów oraz stosować ogólne opisy bazujące na wynikach nauczania, kompetencjach i punktach
uzyskiwanych podczas studiów I i II stopnia.
Ministrom obradującym w Bergen zadanie to wydawało się ambitne, ale wykonalne, choć być może nie
docenili oni jego złożoności, zwłaszcza że dynamika innych procesów ogólnoeuropejskich wprowadziła nowe
ograniczenia. W rzeczywistości dopiero po przyjęciu przez ministrów edukacji ram kwalifikacji dla
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego rozpoczęto opracowywanie europejskich ram kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie (EQF), obejmujących wszystkie aspekty uczenia się dla wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej w kontekście strategii lizbońskiej. Europejskie ramy kwalifikacji zostały 23
kwietnia 2008 r. przyjęte przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Mimo że w procesie ich
opracowywania starano się zapewnić kompatybilność dwóch nadrzędnych struktur, wystąpiły różnice w
podejściu do formułowania punktów kluczowych. Dlatego przed państwami rozwijającymi lub adaptującymi
krajowe ramy kwalifikacji stoją niełatwe zadania: te nowe instrumenty powinny nie tylko odzwierciedlać odwrót
od tradycyjnych, bazujących na nakładach, podejściach do kategoryzowania kwalifikacji na rzecz efektów
uczenia się, punktów ECTS i profilu kwalifikacji, ale należy także zwrócić uwagę na to, by narzędzia krajowe
były kompatybilne z dwiema nadrzędnymi strukturami europejskimi (tj. europejskimi ramami kwalifikacji dla
szkolnictwa wyższego i europejskimi ramami kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Przyp. red.).
Przed przyjęciem w Bergen europejskich ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego kilka państw miało
za sobą doświadczenie opracowywania struktur bazujących na efektach uczenia się, opisie
poziomów/stopni kształcenia i punktach zaliczeniowych. Jedynymi państwami, które przyjęły krajowe
ramy kwalifikacji przed rokiem 2005, były Estonia i Zjednoczone Królestwo (Szkocja) (1997),
Zjednoczone Królestwo (2001), Francja (2002), Dania (2003) i Irlandia (2003). Dlatego po 2005 r.
stanęły one w obliczu podwójnego wyzwania: dostosowania krajowych ram kwalifikacji do
nadrzędnych ram europejskich, a także sprawienia, by ramy krajowe funkcjonowały zgodnie z celem,
dla którego zostały zaprojektowane, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców i instytucji
szkolnictwa wyższego, a także innych organizacji, zainteresowanych instytucji i osób.
Wszystkie pozostałe państwa rozpoczęły proces wprowadzania krajowych ram kwalifikacji po roku
2005, z wyjątkiem Finlandii, Łotwy, Słowenii, które podjęły odpowiednie kroki w roku 2004 (zobacz
Rysunek D1). Główna fala rozwoju rozpoczęła się w roku 2005 i w ciągu trzech lat (2005–2007) w
proces ten włączyło się ponad 27 państw. Cypr, Portugalia (2009), Rosja, Serbia, Słowacja i Ukraina
(2008) to kraje, które niedawno rozpoczęły działania w tym zakresie. Ze względu na ograniczone
potrzeby w dziedzinie szkolnictwa wyższego (dwa rodzaje kwalifikacji na poziomie ISCED 5B)
Wspólnota Niemieckojęzyczna w Belgii nie widziała potrzeby rozwijania oficjalnych ram krajowych.

39

Szkolnictwo wyższe w Europie 2009: postęp w realizacji Procesu Bolońskiego

Rysunek D1: Data początkowa procesu ustanawiania krajowych ram kwalifikacji
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Krajowe ramy kwalifikacji ustanowione przed 2004 r.
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Brak danych

Źródło: Eurydice.

W celu wyjaśnienia sytuacji poszczególnych państw w procesie wprowadzania krajowych ram
kwalifikacji, a zwłaszcza aby wyraźnie odróżnić oficjalne przyjęcie ram od ich wdrożenia, wyznaczono
pięć głównych kroków zmierzających do ustanowienia krajowych ram kwalifikacji kompatybilnych z
dwiema nadrzędnymi europejskimi strukturami, tj. ramami kwalifikacji,(Rysunek D2). Kroki te
określono na podstawie dziesięciostopniowej skali zalecanej przez Grupę Roboczą do spraw Ram
Kwalifikacji Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego (BFUG), działającą przy Radzie Europy, w
której punktem odniesienia jest rok 2008/09.
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Rysunek D2: Etap wprowadzania krajowych ram kwalifikacji,
2008/09

Krok 5: Cały proces w pełni zakończony, włącznie z poświadczeniem kompatybilności z FQ-EHEA.
Krok 4: Dostosowywanie programów studiów w trakcie realizacji, a proces jest bliski zakończenia.
Krok 3: Krajowe ramy kwalifikacji zostały oficjalnie przyjęte i rozpoczęło się ich wprowadzanie.
Krok 2: Uzgodniono cele krajowych ram kwalifikacji i proces jest w trakcie realizacji, włącznie z dyskusjami i
konsultacjami. Powołano różne komisje.
Krok 1: Podjęto decyzje. Proces niedawno się rozpoczął.
Proces oficjalnie nierozpoczęty
Źródło: Eurydice.
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Obecnie około jednej trzeciej państw-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego formalnie przyjęło krajowe
ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Wśród nich pięć państw, a sześć systemów szkolnictwa
wyższego (Belgia – Wspólnota Flamandzka, Holandia, Irlandia, Niemcy i Zjednoczone Królestwo ze
strukturą kwalifikacji dla Anglii, Walii i Irlandii Północnej oraz osobną dla Szkocji), w pełni zakończyło
proces wdrażania, włącznie z certyfikacją zgodności ze strukturą europejską (FQ-EHEA). Siedem
państw (Belgia – Wspólnota Francuska, Dania, Estonia, Francja, Islandia, Malta i Szwecja) znajduje
się na zaawansowanym etapie rozwoju i stosuje krajowe ramy kwalifikacji do zmiany programów
studiów. W Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i Serbii krajowe ramy kwalifikacji zostały oficjalnie
przyjęte, a proces ich wdrażania rozpoczął się niedawno.
Pozostałe państwa albo znajdują się na bardzo wczesnym etapie po podjęciu decyzji o uruchomieniu
procesu (Azerbejdżan, Cypr, Portugalia, Słowenia i Ukraina), albo niedawno postanowiły podjąć się
tego zadania, a krajowe ramy kwalifikacji nie zostały oficjalnie ustanowione przepisami prawa lub na
jakimkolwiek wysokim forum decyzyjnym. Aktywnie pracują one nad swoimi ramami krajowymi za
pośrednictwem specjalnych komisji, grup roboczych i poprzez konsultacje społeczne. Wiele z nich nie
spodziewa się zakończenia procesu przed rokiem 2011–2012, co oznacza, że ogólne wprowadzenie
ram kwalifikacji na poziomie europejskim należy postrzegać w perspektywie średnioterminowej.
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SEKCJA E: MOBILNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA POMOCY
FINANSOWEJ PRZEZ STUDENTÓW
Mobilność studentów w obrębie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
Pomimo dużej wagi przywiązywanej do kwestii mobilności na spotkaniach ministrów poświęconych
Procesowi Bolońskiemu oraz ciągłego rozwoju europejskich programów promujących i finansujących
różne formy mobilności – w tym wymiany i praktyk w ramach programu Erasmus oraz mobilności w
ramach łączonych programów w Erasmus Mundus – wciąż istnieje niewiele informacji dotyczących
mobilności w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Dane na temat faktycznej mobilności
studentów są niekompletne, trudno też ocenić wpływające na nią czynniki.
Proces Boloński postawił kwestię mobilności i umiędzynarodowienia studiów w centrum dyskusji nad
europejskim szkolnictwem wyższym – sama Deklaracja Bolońska podkreślała wspólne
zaangażowanie na rzecz przezwyciężenia przeszkód stojących na drodze do skutecznego
wprowadzenia wolnego przemieszczania się, ze szczególnym naciskiem na (…) dostęp do możliwości
studiowania i szkoleń, oraz związanych z tym usług. Poniższe dwie mapy (Rysunek E1) przedstawiają
przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów, ale nie opierają się na statystykach dotyczących
„czystej” mobilności. Do ich opracowania użyto danych Eurostatu z roku 2006, które w przypadku
mobilności studentów przyjeżdżających pokazują liczbę studentów-obcokrajowców studiujących w
danym kraju jako odsetek wszystkich studiujących, a w przypadku mobilności studentów
wyjeżdżających – liczbę studentów z danego kraju studiujących za granicą jako odsetek wszystkich
studiujących.
Jednakże liczba studentów-obcokrajowców nie jest miernikiem mobilności ani jej rzetelnym wyrazem.
Badania na tym polu ( 1 ) wskazują, że zdarzało się, iż nawet 40% studentów-obcokrajowców
mieszkało w danym państwie przed podjęciem studiów wyższych, co powoduje zniekształcenie obrazu
dostarczanego przez tego rodzaju dane o „mobilności”. Dane te, oprócz mieszania faktycznie
mobilnych studentów ze studentami-obcokrajowcami mieszkającymi w danym państwie, co prowadzi
do przeszacowania liczby mobilnych studentów, nie są też w stanie dostarczyć informacji o etapach
szkolnictwa wyższego, na których może dojść do mobilności. Dlatego wpływ reform strukturalnych w
ramach Procesu Bolońskiego na mobilność studentów między studiami I i II stopnia, bądź II i III
stopnia, pozostaje w znacznym stopniu nieznany.
Mimo to dostępne dane, choć niedoskonałe, są źródłem ważnych ustaleń. Co najważniejsze, przy ogólnie
niskim poziomie mobilności studentów istnieją znaczne różnice między poszczególnymi państwami. W
przypadku 18 państw mniej niż 3% studentów uczy się za granicą (mobilność studentów wyjeżdżających,
zobacz Rysunek E1), a najniższe poziomy mobilności studentów wyjeżdżających notuje się w Rosji, na
Ukrainie i w Zjednoczonym Królestwie, gdzie za granicą studiuje niecały 1% studentów. Na przeciwnym
biegunie znajduje się 10 państw – Albania, Andora, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Cypr,
Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta i Słowacja – gdzie ponad 10% studentów uczy się za
granicą.
W przypadku kilku państw mapy mobilności studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających stanowią lustrzane
odbicie: w trzech największych państwach – Francji, Niemczech i Zjednoczonym Królestwie – wyraźnemu
wysokiemu poziomowi mobilności studentów przyjeżdżających towarzyszy dość niski poziom mobilności
studentów wyjeżdżających, a dane te powinny być przedmiotem narodowej dyskusji. Sytuację przeciwną –
studentów przyjeżdżających – można zaobserwować w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii,

(1)

Kelo, Teichler i Wächter (red.) Eurodata: Student mobility in European higher education (Mobilność studentów w
europejskim szkolnictwie wyższym), 2006, Academic Cooperation Association.
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Rysunek E1: Mobilność studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, 2008/09
Mobilność studentów przyjeżdżających

Mniej niż 1%

1–3%

3–6%

6–10%

10% +

Brak danych

Mobilność studentów wyjeżdżajacych

Mniej niż 1%

1–3%

3–6%

6–10%

10% +

Brak danych

Źródło: Eurostat.

Uwaga
Powyższe mapy zostały sporządzone na podstawie danych Eurostatu z 2006 r. W przypadku mobilności studentów
przyjeżdżających mapa ukazuje liczbę studentów-obcokrajowców (z wszystkich państw) studiujących w danym państwie jako
odsetek wszystkich studiujących. W przypadku mobilności studentów wyjeżdżających ukazana jest liczba studentów z
danego państwa studiujących za granicą jako odsetek wszystkich studiujących.
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Chorwacji, Gruzji, Mołdawii i na Słowacji, a rzeczywistość stojąca za tymi statystykami wymaga dalszych
badań, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę geograficzną koncentrację tych państw w rejonie środkowej
i wschodniej Europy oraz ubytek potencjału intelektualnego, który może się z tym wiązać. Równie
wiele uwagi należy poświęcić państwom, w których na niskim poziomie utrzymuje się zarówno
mobilność studentów wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających – najważniejszymi przykładami są tu
Polska, Rosja, Turcja i Ukraina. Wiele innych krajów, tworzących europejską normę, charakteryzuje
dość niski poziom obydwu typów mobilności. Tylko cztery małe państwa – Andora, Cypr, Islandia i
Liechtenstein – zdołały osiągnąć wysoki poziom mobilności obydwu typów, ale może się to wiązać ze
stosunkowo niewielką liczbą branych pod uwagę studentów.

Zróżnicowanie europejskich możliwości przenoszenia pomocy
finansowej przez studentów
W Procesie Bolońskim stosunkowo dużo uwagi poświęcono znaczeniu możliwości przenoszenia
pomocy finansowej przez studentów, co ma poprawiać ich mobilność. Ale w celu przeanalizowania i
zinterpretowania informacji dotyczących przenoszenia pomocy przez studentów należy najpierw
ustalić fakty na temat rodzaju dotyczących ich kosztów oraz systemów wsparcia pomagających
wszystkim lub niektórym studentom w pokrywaniu całości lub części ponoszonych wydatków.
Można podzielić państwa na podstawie tego, czy na studentów nakładane są koszty związane ze
studiowaniem. Ale choć mogłoby się to wydawać prostym i jasnym rozróżnieniem, w rzeczywistości
jest to złożony problem i należy najpierw poczynić kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, język używany do
opisywania kosztów może zniekształcać percepcję. „Opłata za studia” ma inne konotacje niż „opłata
administracyjna”, ale obie miewają dla płacącego takie same konsekwencje. Po drugie, koszty te
należy postrzegać w szerszym kontekście społecznym, jako że dany wydatek dla jednych osób może
być nieznaczący, a dla innych bardzo istotny, dlatego konieczne są informacje dotyczące ogólnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej. Po trzecie, o kosztach nie da się mówić w oderwaniu od
państwowego systemu pomocy finansowej. Konieczne jest zrozumienie, czy i na jakich zasadach
nakładane są różne koszty na poszczególnych studentów – na przykład studenci pochodzący z rodzin
o niskich dochodach, studiujący w formach niestacjonarnych bądź w ramach kształcenia
ustawicznego mogą podlegać innym opłatom; różnice te dotyczą niekiedy także studentów
zagranicznych. Dlatego bez informacji na temat wszystkich tych zagadnień prawdziwa wartość
porównawcza odróżnienia państw nakładających i nienakładających koszty na studentów może być
ograniczona (zobacz Key Data on Higher Education (Kluczowe dane dotyczące szkolnictwa
wyższego), edycja z 2007 r.).
Mimo tych zastrzeżeń ważne jest monitorowanie tendencji w nakładaniu opłat na studentów. W
Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego najważniejsze działania dotyczące zmiany istniejącego
systemu poprzez umożliwienie uczelniom ustanawiania innych opłat dla studentów krajowych oraz
studentów z UE – początkowo na maksymalnym rocznym poziomie 3000 funtów, zwiększanym potem
zgodnie z przewidywaniami dotyczącymi inflacji – podjęte zostały w Zjednoczonym Królestwie (Anglia i
Irlandia Północna od 2006 r., Walia od 2007 r.). Studenci nie muszą uiszczać żadnych opłat przed
rozpoczęciem studiów lub w ich trakcie, ale dopiero po ukończeniu, gdy osiągną określony poziom
dochodów. Opłaty nakładane na studentów spoza Unii Europejskiej nie podlegają rocznemu limitowi i
w przypadku niektórych programów studiów i uniwersytetów bywają ustanawiane na bardzo wysokim
poziomie. Przychody z opłat za studia mogą być wykorzystywane do wspierania inwestycji danej
uczelni, ale ich część należy przeznaczyć na zapewnienie pomocy materialnej studentom
borykającym się z największymi trudnościami finansowymi oraz wsparcie ich przyszłej pracy
zawodowej. W Walii istnieje krajowy system stypendiów, ale związane ze studiowaniem kwestie
finansowe podlegają obecnie analizie.
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Od roku 2006/07 wysokość opłat za studia mogą także ustalać niemieckie landy i z możliwości tej
skorzystało siedem z 16 landów. Niedawno wprowadzono opłaty na Litwie, która w ten sposób
dołączyła do rosnącej liczby państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego nakładających
opłaty na niektórych lub wszystkich studentów. Ale niektóre państwa odrzuciły możliwość
wprowadzenia opłat za studia. Na przykład na Węgrzech rządowa propozycja wprowadzenia ogólnej
opłaty została odrzucona w referendum, choć instytucje szkolnictwa wyższego i tak mogą nakładać
opłaty na studentów nieobjętych systemem dotacji rządowych. Rysunek E2 pokazuje, że 34 spośród
46 państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego obarcza kosztami niektórych lub wszystkich
studentów, ale nawet takie rozróżnienie nie jest jednoznaczne. Na przykład mimo że na Cyprze nie
istnieją opłaty za publiczną edukację na poziomie licencjatu, ale już osoby uczęszczające na studia II i
III stopnia muszą partycypować w kosztach kształcenia.
Rysunek E2: Koszty kształcenia ponoszone przez studentów studiów stacjonarnych, 2008/09

Niektórzy lub wszyscy studenci ponoszą koszty

Studenci nie ponoszą kosztów

Brak danych

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Powyższa mapa pokazuje, że w większości państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego niektórzy lub
wszyscy studenci studiujący w trybie stacjonarnym muszą ponosić pewne koszty kształcenia. Do studentów
pochodzących z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mają zastosowanie te same zasady, które dotyczą
studentów z danego państwa. Mapa nie wprowadza rozróżnienia na koszty administracyjne i czesne. Pominięto też
opłaty na organizacje studenckie.
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Wpływ kosztów nakładanych na studentów – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i szerszym
społecznym – w znacznym stopniu zależy od warunków ekonomiczno-społecznych oraz struktury
wsparcia finansowego udzielanego studentom. Jeśli chodzi o systemy pomocy finansowej dla
studentów, najważniejsza obserwacja dotyczy tego, że wszystkie państwa podejmują jakiegoś rodzaju
działania wspierające niektórych lub wszystkich studentów. W obrębie Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego można wyróżnić dwa zasadniczo różne podejścia. Po pierwsze, istnieje pewna
liczba państw, w których studenci są traktowani jak niezależne finansowo osoby dorosłe, a do
finansowego wsparcia ma prawo każdy studiujący. Taka sytuacja panuje we wszystkich krajach
skandynawskich, które ponadto starają się nie nakładać na studentów czesnego ani opłat
administracyjnych oraz utrzymują wysokie poziomy inwestycji w szkolnictwo wyższe.
Wszystkie inne państwa znajdują jakieś sposoby na udzielanie wsparcia określonej części studentów,
biorąc pod uwagę sytuację finansową ich samych i ich rodzin. Oczekuje się, że rodziny lub sami
studenci będą ponosić przynajmniej część kosztów związanych z korzystaniem ze szkolnictwa
wyższego, a rola państwa polega na wspieraniu rodzin o szczególnych potrzebach – za pomocą
takich instrumentów jak ulga rodzinna bądź zwolnienia podatkowe – i/lub udzielaniu pomocy
określonym kategoriom studentów na podstawie zdefiniowanych kryteriów (dalsze informacje – zob.
Key Data on Higher Education (Kluczowe dane dotyczące szkolnictwa wyższego), edycja z 2007 r.,
Rozdział D: Pomoc finansowa).
Tę drugą grupę państw można podzielić dalej zgodnie z głównymi kryteriami stosowanymi do
przekazywania państwowych funduszy studentom. Pod tym względem istnieje wyraźne rozróżnienie
między państwami Europy Zachodniej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. W tych pierwszych
najważniejszym kryterium przyznawania środków państwowych są zdecydowanie potrzeby finansowe.
Z kolei w państwach Środkowej i Wschodniej Europy największy nacisk kładzie się na osiągnięcia –
wyniki ukończenia szkoły średniej, egzaminów wstępnych na studia wyższe lub zdawanych w toku
trwania studiów – choć często zastrzega się konieczność wspierania studentów z rodzin o niskich
dochodach.
W rzeczywistości w państwach środkowej i wschodniej Europy wciąż da się zauważyć ślady
wspólnych tradycji w zakresie postrzegania i konstruowania systemów pomocy finansowej dla
studentów – dotyczy to szczególnie krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. W państwach
tych pomoc kierowana bezpośrednio do studentów dominuje nad wsparciem dla rodzin, a główną
formą jej przyznawania są stypendia i ulgi. Niektórzy studenci w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Bośni
i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Gruzji, Rosji i Serbii muszą opłacać czesne, ale część
studentów we wszystkich tych państwach jest zwolniona z opłat. Odsetek studentów zwalnianych z
opłat lub korzystających z grantów/stypendiów różni się zasadniczo w zależności od państwa – na
przykład w Serbii stypendia otrzymuje mniej niż 30% studentów, a w Rosji – ponad 50%. Przyznaje się
je zazwyczaj na podstawie osiągnięć, ale niemal wszystkie państwa organizują jakąś formę wsparcia
studentów z potrzebami finansowymi. Warto też odnotować, że w krajach tych nie ustanowiono
jeszcze konkretnych mechanizmów pomocy finansowej dla studentów studiów III stopnia.
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Wspieranie mobilności na poziomie krajowym
Zamieszczona niżej mapa (Rysunek E3) wskazuje na dość dużą różnorodność w obrębie
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, warto także zauważyć, że większość państw
zapewnia pewnego rodzaju systemowe wspieranie mobilności – poprzez umożliwianie przenoszenia
państwowej pomocy finansowej bądź ustanawianie specjalnych środków wspierających mobilność.
Jedynymi państwami, które nie wspierają finansowo mobilności, są Armenia, Bośnia i Hercegowina,
Mołdawia, Polska, Turcja i Ukraina.
W innych krajach do mobilności zachęcają dedykowane środki finansowe i/lub zapewnienie pomocy
państwa w czasie studiów zagranicznych – czasem na wyższym poziomie, uwzględniającym wyższe
koszty życia w innych krajach. Ale wydaje się, że rodzaj podejścia do tej kwestii jest tylko jednym z
kilku czynników wpływających na mobilność międzynarodową studentów. W rzeczywistości informacje
o wielkości przyznawanego wsparcia i prawdziwych rozmiarów mobilności są niekompletne i trudno
ustalić jakikolwiek bezpośredni związek między przeznaczanymi środkami a rzeczywistą
międzynarodową mobilnością studentów studiów wyższych. W tym celu należy przeprowadzić
dokładniejsze badania dotyczące stopnia dostosowania ogólnego wsparcia finansowego do potrzeb
studentów mobilnych.
Istnieje jednakże niepodważalna korelacja między brakiem wsparcia finansowego a niskim poziomem
mobilności, choć korelację tę należy interpretować bardzo ostrożnie. Niekoniecznie musi być tak, że
na przykład studenci z Armenii, Bośnii i Hercegowiny, Mołdawii, Polski, Turcji i Ukrainy są mniej
mobilni od studentów z innych państw wyłącznie z powodu braku finansowego wsparcia dla
mobilności. Tak naprawdę równie ważnymi barierami mogą być inne czynniki – takie jak sytuacja
społeczno-ekonomiczna danego państwa, trudności w uzyskaniu dokumentów koniecznych do
podróży i zamieszkania bądź problemy ze sprawiedliwym uznaniem uzyskanych kwalifikacji.
17 państw stosuje tylko jeden z dwóch głównych mechanizmów wspierania mobilności – możliwości
przenoszenia przyznanej w kraju pomocy finansowej lub pomocy finansowej dedykowanej mobilności.
W pozostałych krajach wspieranie mobilności poprzez pełną lub ograniczoną możliwość przenoszenia
przyznanej w kraju pomocy finansowej koegzystuje z różnymi formami wsparcia finansowego
dedykowanymi mobilności.
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Rysunek E3: Rodzaje wsparcia finansowego mobilności studentów
na stacjonarnych studiach I lub II stopnia, 2008/09

Wsparcie finansowe dedykowane mobilności (kategoria 1)

Pełna lub warunkowa możliwość przenoszenia przyznanej w
kraju pomocy finansowej (kategoria 2)

Brak finansowego wspierania mobilności i możliwości przenoszenia
pomocy (kategoria 3)

Brak danych

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Finansowe wsparcie przeznaczone wyłącznie na mobilność obejmuje różne formy finansowania (z wyjątkiem
nieuwzględnianych tutaj europejskich programów stypendialnych typu Erasmus) przyznawane przez władze państwowe i
dotyczące tylko studentów podejmujących studia wyższe za granicą. Zazwyczaj przybierają one formę dodatkowych środków z
budżetu państwa (wsparcie uzupełniające) dla osób studiujących za granicą, zwiększenia rozmiarów lub wydłużenia czasu
przyznawanej w kraju pomocy, bądź stypendiów lub kredytów udzielanych wyłącznie studentom mobilnym.
Pełna możliwość przenoszenia pomocy państwa definiowana jest jako sytuacja, w której wszystkie rodzaje wsparcia
finansowego dostępne dla studentów w ich ojczyźnie mogą być także otrzymywane – na zasadach zgodnych z warunkami
przyznawania i wypłacania – przez studentów podejmujących studia lub ich część za granicą. Inaczej mówiąc, dany kraj nie
nakłada żadnych ograniczeń na możliwość przenoszenia pomocy dla swoich obywateli.
W przypadku warunkowych możliwości przenoszenia wsparcia wyróżniono do celów tego raportu sześć głównych kategorii:
warunki związane z okresem spędzonym na studiowaniu za granicą; państwem przyjmującym; instytucją przyjmującą; typem
programów/kursów; wynikami studenta oraz wymogami językowymi.

49

Szkolnictwo wyższe w Europie 2009: postęp w realizacji Procesu Bolońskiego

Różnorodność rodzajów wsparcia finansowego dedykowanego mobilności
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego można bez większych problemów podzielić na państwa,
które zapewniają określone formy wsparcia finansowego mobilności studentów oraz te, które tego nie
robią (Rysunek E4). Mimo że nie występuje tu jasny podział Wschód–Zachód, wiele państw mających
mechanizmy wspierania mobilności studentów leży w Europie Zachodniej, a wiele krajów, które takich
mechanizmów nie wypracowały, znajduje się w Europie Wschodniej i Środkowej. Poza tym znaczna
liczebność studentów z państw Środkowej i Wschodniej Europy odnotowywana za granicą rodzi
pytania i wątpliwości dotyczące głównych czynników pobudzających mobilność. Mapa rozróżnia także
państwa oferujące formy wsparcia finansowego przeznaczone wyłącznie dla studentów mobilnych
oraz kraje zwiększające poziom państwowej pomocy finansowej „głównego nurtu” właśnie dla
studentów mobilnych.
Konkretne formy wsparcia finansowego dla studentów mobilnych, zazwyczaj specjalne stypendia lub
kredyty, zapewniają Andora, Belgia (Wspólnota Francuska), Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania,
Estonia, Francja, Grecja, Gruzja, Holandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia,
Słowacja, Szwajcaria, Szwecja i Węgry. W państwach tych tego rodzaju pomoc jest udzielana na
drodze specjalnych konkursów. Łotwa przyznaje kredyty – ich beneficjentów oraz wysokość określa
na podstawie wniosków specjalna komisja działająca przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. W Estonii
przyznaje się stypendia na podstawie wyników otwartych konkursów, a ich wysokość jest ustalana
centralnie, zgodnie z kosztami życia w państwie, w którym zamierza studiować dana osoba. W kraju
tym finansowanie zostało ostatnio uzupełnione środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego,
dzięki czemu liczba stypendiów przeznaczonych na mobilność podwoiła się. Mobilnością
krótkoterminową i jej finansowaniem zajmują się obecnie bezpośrednio instytucje szkolnictwa
wyższego. Francja przyznaje stypendia dedykowane mobilności głównie na podstawie kryteriów
socjalnych na okres od trzech do dziewięciu miesięcy; mogą one uzupełniać standardową pomoc
otrzymywaną przez studentów. Belgia (Wspólnota Francuska) założyła w 2004 r. fundusz mobilności
udzielający stypendiów uzależnionych od dochodów studentów. W roku 2008/09 budżet funduszu
wynosił ponad 1 000 000 €.
W Finlandii i Włoszech dominuje podejście zakładające zwiększanie nakładów na ogólne wsparcie
finansowe studentów. W Finlandii studenci wyjeżdżający za granicę otrzymują dodatkowe środki na
zakwaterowanie, chyba że dana osoba udaje się do państwa, w którym opłaty mieszkaniowe są
bardzo niskie. Tacy studenci otrzymują także pożyczki na kwoty wyższe niż te, które przysługują
studentom pozostającym w kraju.
W innych państwach stosuje się różnego rodzaju kombinacje obu rodzajów działań. Austria,
Hiszpania, Malta, Niemcy, Republika Czeska, Słowenia i Zjednoczone Królestwo przyznają mobilnym
studentom specjalne dodatkowe wsparcie, jak również zwiększają kwoty przeznaczane dotychczas na
pomoc dla studentów (lub wydłużają okres jej wypłacania). Warto odnotować, że od semestru
zimowego roku akademickiego 2008/09 w Austrii wprowadzono stypendia umożliwiające studentom
spędzenie całego cyklu edukacji uniwersyteckiej (program licencjacki lub magisterski) w
wyznaczonych instytucjach szkolnictwa wyższego w innych państwach. Republika Czeska wspiera
finansowo mobilność, a forma tej pomocy – wraz z warunkami i procedurami – zależy od
dwustronnych porozumień rządowych zawartych z danymi państwami. Środki wsparcia w Niemczech
umożliwiają studentom spędzenie całego pełnego cyklu wyższej edukacji w innym państwie Unii
Europejskiej. Studenci ze Zjednoczonego Królestwa mogą otrzymać pomoc rządową i mają dostęp do
dodatkowego wsparcia w przypadku mobilności, ale dotyczy to wyłącznie osób studiujących za
granicą w ramach programu studiów realizowanego również w kraju. Studenci, którzy za granicą
spędzają cały okres studiów, nie są uprawnieni do żadnego rodzaju wsparcia finansowego ze strony
rządu Zjednoczonego Królestwa.
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Zakres, kierunki i środki związane z pomocą finansową przeznaczaną specjalnie na mobilność różnią
się w poszczególnych państwach. Takie wsparcie może być udzielane po przeanalizowaniu osiągnięć
studentów (tak jest na Cyprze, Łotwie i w Rumunii), ich dochodów (Cypr) oraz przyjmującego ich
państwa (Cypr oraz Republika Czeska). Środki mogą też być przyznawane na pokrycie określonego
rodzaju wydatków ponoszonych przez studentów, na przykład przejazdu do przyjmującego państwa
lub instytucji, jak w przypadku Liechtensteinu, Słowenii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (Anglia,
Walia i Irlandia Północna), bądź zakwaterowania (Finlandia). Wysokość przyznawanych funduszy
zależy niekiedy od kosztów życia w państwie przyjmującym, jak to się dzieje w przypadku Austrii,
Estonii, Finlandii, Łotwy, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (Szkocja), bądź od liczby albo poziomu
programów, w których uczestniczą studenci (odpowiednio Łotwa i Norwegia).
Rysunek E4: Rodzaje wsparcia finansowego dedykowanego wyłącznie mobilności studentów
na stacjonarnych studiach I lub II stopnia, 2008/09

Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów mobilnych lub wydłużenie
uprawnień do pomocy

Brak form wsparcia związanych z
mobilnością

Stypendia, pożyczki lub innego rodzaju środki specjalne dostępne dla
studentów mobilnych

Brak informacji

Źródło: Eurydice.

Uwaga
Mapa skupia się na rodzajach wsparcia finansowego dedykowanych mobilności (kategoria 1 z Rysunku E3) w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
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Ograniczenia w zakresie przenoszenia państwowej pomocy finansowej
W związku z tym, że wiele państw wspiera mobilność studentów poprzez umożliwianie wyjeżdżającym
za granicę studentom otrzymywania takiego samego wsparcia, jakie dostają w ojczyźnie, należy
również przeanalizować wszelkiego rodzaju dodatkowe warunki takiej pomocy. Organy decyzyjne
stoją przed wyzwaniem polegającym na zrównoważeniu potrzeby odpowiedzialności za finanse
publiczne i właściwe ich wydawanie z potrzebą sformułowania dodatkowych ograniczeń w taki
sposób, by nie zniechęcać studentów zainteresowanych studiami wyższymi w innym państwie do
podejmowania wysiłków na rzecz nauki za granicą.
Rysunek E5 pokazuje, że poszczególne państwa stawiają bardzo zróżnicowane warunki związane z
dostępem do takiego „przenośnego” wsparcia finansowego i trudno znaleźć wyraźne prawidłowości w
ich postępowaniu. Niemniej jednak bardzo niewiele krajów zapewnia bezwarunkową pomoc dla
studentów studiujących za granicą. Warto przy tym odnotować, że wszystkie, które takie wsparcie
oferują bezwarunkowo – Belgia (Wspólnota Niemieckojęzyczna), Holandia, Islandia, Liechtenstein i
Luksemburg – są małymi krajami/regionami mającymi oczywisty interes w zapewnieniu własnym
studentom możliwości korzystania ze szkolnictwa wyższego poza swoim terytorium. Po przeciwnej
stronie znajduje się dziewięć państw, w których nie ma możliwości przenoszenia państwowej pomocy
finansowej – Armenia, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Turcja, Ukraina i
Włochy (z wyjątkiem dwóch regionów autonomicznych).
Większość państw lokuje się między tymi dwiema skrajnymi postawami i umożliwia przenoszenie
wsparcia finansowego po wypełnieniu określonych warunków. Mogą one być związane z długością
czasu spędzanego na studiach za granicą, państwem przyjmującym studenta, rodzajem instytucji,
typami kursów, postępami studentów lub językiem – choć te ostatnie wprowadziły tylko Bułgaria i
Litwa. W sporej grupie państw (Austria, Czarnogóra, Estonia, Grecja, Gruzja, Niemcy, Norwegia,
Republika Czeska, Słowacja i Szwajcaria) obowiązują minimalne warunki konieczne do uzyskania
dostępu do finansowania. Na przykład w Niemczech można korzystać z pomocy finansowej przez cały
okres studiów pod warunkiem, że studiuje się w innym państwie Unii Europejskiej, lub przez rok w
przypadku nauki poza Unią. W Andorze, Belgii (Wspólnota Francuska), Chorwacji i Słowenii także
istnieje niewiele ograniczeń dostępu do wsparcia finansowego.
Niemniej jednak w znacznej liczbie państw istnieją przepisy prawne, według których należy spełnić
kilka warunków, by otrzymać wsparcie finansowe, a to skumulowanie ograniczeń może okazać się
przeszkodą i znaczącym czynnikiem ograniczającym mobilność. Dziewięć krajów (Belgia – Wspólnota
Flamandzka, Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia i Szwecja) wymaga
spełnienia więcej niż czterech wspomnianych powyżej kryteriów. W przypadku Finlandii takie
ograniczenia dotyczą wyłącznie studentów, którzy chcą spędzić cały okres studiów za granicą, a
wsparcie finansowe mobilności krótkoterminowej jest dużo łatwiej dostępne. Najbardziej powszechne
ograniczenia mają związek z programami studiów (21 państw), długością czasu spędzanego za
granicą (19 państw), wynikami studentów (18 państw), państwami przyjmującymi (15 państw) i
przyjmującymi instytucjami (14 państw).
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Rysunek E5: Czynniki ograniczające możliwość przenoszenia pomocy finansowej przez studentów,
2008/09
Ograniczenia:

Związane z czasem spędzanym za granicą
Związane z przyjmującym państwem
Związane z przyjmującą instytucją
Związane z rodzajem studiów
Związane z postępami/wynikami studentów
Związane z językami
Brak ograniczeń

Ograniczenia:

Związane z czasem spędzanym za granicą
Związane z przyjmującym państwem
Związane z przyjmującą instytucją
Związane z rodzajem studiów
Związane z postępami/wynikami studentów
Związane z językami
Brak ograniczeń

Źródło: Eurydice.

9 Brak możliwości przenoszenia pomocy finansowej

Geograficzne ograniczenia możliwości przenoszenia pomocy
Rysunek E6 pokazuje, że wśród państw, w których przepisy prawne stwarzają możliwość
przenoszenia pomocy, w 20 krajach nie obowiązują ograniczenia związane z kryteriami
geograficznymi tj. określeniem państw, które mogą gościć studentów, a które nie. Poza tym w pięciu
państwach nie ma żadnych ograniczeń w zakresie przenoszenia pomocy w obrębie Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Mimo wszystko pozostaje znaczna liczba krajów, w których nie ma
możliwości przenoszenia pomocy lub gdzie obowiązują ograniczenia związane z jednym lub kilkoma
państwami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jeśli rzeczywiście mamy osiągnąć cel
stworzenia otwartego i inkluzywnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego do roku 2010,
należy podjąć zdecydowane działania likwidujące te przeszkody geograficzne.
Państwa, w których możliwe jest przenoszenie pomocy, ale występują ograniczenia geograficzne
dotyczące niektórych państw-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego, to: Belgia (Wspólnota Flamandzka),
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Serbia i Węgry.
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Rysunek E6: Czynniki ograniczające możliwość przenoszenia pomocy finansowej związane ze statusem państw
przyjmujących, 2008/09
Możliwość przenoszenia pomocy w
przypadku :

Państw członkowskich UE
Innych państw europejskich
Państw kandydujących
Umów bilateralnych
Innych grup geograficznych
Innych państw (Japonia, USA itp.)
Brak ograniczeń związanych z państwem
przyjmującym
Brak ograniczeń

Możliwość przenoszenia pomocy w
przypadku :

Państw członkowskich UE
Innych państw europejskich
Państw kandydujących
Umów bilateralnych
Innych grup geograficznych
Innych państw (Japonia, USA itp.)
Brak ograniczeń związanych z państwem
przyjmującym
Brak ograniczeń

Źródło: Eurydice.

9 Brak możliwości przenoszenia pomocy finansowej

Ograniczenia związane z rodzajem studiów
Wiele państw informuje, że „przenośne” wsparcie finansowe jest ograniczane kryteriami dotyczącymi
rodzajów studiów i dlatego warto szczegółowo przyjrzeć się charakterowi tych warunków. W 17
krajach przepisy prawne stanowią, że w zakresie przenoszenia pomocy finansowej obowiązuje
warunek, że okres studiów spędzony za granicą musi prowadzić do uzyskania tytułu uznawanego w
ojczyźnie. Tymczasem w kolejnych 15 państwach przenoszenie wsparcia jest możliwe, jeśli studia za
granicą stanowią integralną część studiów podjętych w macierzystej instytucji. Jako że liczba
programów z tego rodzaju łączonymi inicjatywami różnych instytucji stanowi obecnie niewielki odsetek
całej oferty szkolnictwa wyższego, kryterium to jest w praktyce niezwykle surowe. Do innych
warunków należy konieczność rozpoczęcia studiów w ojczyźnie, by możliwe było przeniesienie
przyznanego w kraju wsparcia finansowego – jest tak w przypadku pięciu państw – lub ukończenia
pierwszego roku studiów, co dotyczy kolejnych 12 krajów.
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Rysunek E7: Czynniki ograniczające możliwość przenoszenia pomocy finansowej związane z rodzajem studiów lub
osiągnięciami studenta, 2008/09
Studiowanie za granicą musi być integralną częścią studiów
w macierzystej instytucji
Studia podejmowane za granicą nie są oferowane w
ojczyźnie
Studia zagraniczne prowadzą do uzyskania kwalifikacji
uznawanych w ojczyźnie
Studia rozpoczęte w ojczyźnie studenta
Brak określonych kryteriów; ale istnieją ograniczenia
dotyczące wszystkich rodzajów studiów
Dana osoba musi ukończyć jeden rok studiów
Inne
Brak ograniczeń związanych z rodzajem studiów
Brak ograniczeń możliwości przenoszenia pomocy

Studiowanie za granicą musi być integralną częścią studiów
w macierzystej instytucji
Studia podejmowane za granicą nie są oferowane w
ojczyźnie
Studia zagraniczne prowadzą do uzyskania kwalifikacji
uznawanych w ojczyźnie
Studia rozpoczęte w ojczyźnie studenta
Brak określonych kryteriów; ale istnieją ograniczenia
dotyczące wszystkich rodzajów studiów
Dana osoba musi ukończyć jeden rok studiów
Inne
Brak ograniczeń związanych z rodzajem studiów
Brak ograniczeń możliwości przenoszenia pomocy

Źródło: Eurydice.

9 Brak możliwości przenoszenia pomocy finansowej

W niektórych państwach należy spełnić jednocześnie kilka warunków, a ich nagromadzenie może
ograniczać możliwość przenoszenia wsparcia finansowego. Dzieje się tak w przypadku Bośni i
Hercegowiny, Bułgarii, Litwy, Rosji i Słowacji.
Mimo że uzależnianie przenoszenia wsparcia finansowego od rodzaju studiów jest zrozumiałe, fakt, że
tak wiele państw zdaje się bardzo ograniczać liczbę programów umożliwiających przenoszenie
pomocy finansowej, rodzi fundamentalne pytania. Wydaje się, że wiele państw pozytywnie postrzega
mobilność jedynie wtedy, gdy program studiów jest połączony lub zintegrowany z programem studiów
w ojczyźnie, bądź gdy dany program nie jest nauczany w kraju pochodzenia studenta. Wprawdzie w
takich sytuacjach mobilność może rzeczywiście przynosić wyraźne korzyści tak indywidualnym
studentom, jak i całemu społeczeństwu, ukryte przesłanie związane z ograniczaniem finansowania
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tylko do tego rodzaju programów mówi, że samo doświadczenie studiowania w innym państwie nie
daje tak dużych korzyści, by opłacało się je finansować ze środków publicznych. Wiele krajów
wymaga też, by dany program był uznawany w ojczyźnie, i choć może się to wydawać zupełnie
rozsądnym warunkiem, w rzeczywistości ma sens jedynie wówczas, jeśli państwa są w stanie
zagwarantować, by owo uznawanie było w pełni zgodne z zasadami Konwencji Lizbońskiej.
Podczas łącznej analizy przepisów prawnych dotyczących różnorodnych zagadnień i sposobów
postępowania związanych z przenoszeniem pomocy finansowej, pojawia się pytanie o to, jak otwarty i
inkluzywny może być w przyszłości Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, jeśli po roku 2010
wciąż będzie obowiązywać całe mnóstwo ograniczeń na poziomie krajowym.
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GLOSARIUSZ
Kody państw

AD

Andora

ES

Hiszpania

NL

Holandia

AL

Albania

FI

Finlandia

NO

Norwegia

AM

Armenia

FR

Francja

PL

Polska

AT

Austria

GE

Gruzja

PT

Portugalia

AZ

Azerbejdżan

HR

Chorwacja

RO

Rumunia

BA

Bośnia i Hercegowina

HU

Węgry

RS

Serbia

BE de

Belgia – Wspólnota Niemieckojęzyczna

IE

Irlandia

RU

Rosja

BE fr

Belgia – Wspólnota Francuska

IS

Islandia

SE

Szwecja

BE nl

Belgia – Wspólnota Flamandzka

IT

Włochy

SI

Słowenia

BG

Bułgaria

LI

Liechtenstein

SK

Słowacja

CH

Szwajcaria

LT

Litwa

TR

Turcja

CY

Cypr

LU

Luksemburg

UA

Ukraina

CZ

Republika Czeska

LV

Łotwa

UK-ENG

Zjednoczone Królestwo – Anglia

DE

Niemcy

MD

Mołdawia

UK-NIR

Zjednoczone Królestwo – Irlandia
Północna

DK

Dania

ME

Czarnogóra

UK-SCT

Zjednoczone Królestwo – Szkocja

EE

Estonia

EL

Grecja

*

MK*

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

UK-WLS

Zjednoczone Królestwo – Walia

MT

VA

Stolica Apostolska

Malta

Kod ISO 3166. Kod tymczasowy, w żaden sposób nieprzesądzający o ostatecznej nomenklaturze tego państwa, która zostanie uzgodniona po
zakończeniu negocjacji toczących się obecnie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych
(http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm)
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Definicje
Cykle szkolnictwa wyższego
Trzy kolejne cykle zdefiniowane przez Proces Boloński (studia I stopnia, II stopnia i III stopnia), po
których zdobywa się trzy kolejne rodzaje kwalifikacji (licencjat, magisterium, doktorat).

ECTS – kompatybilne systemy punktów
Krajowy system punktów uznaje się za kompatybilny z systemem ECTS, gdy
pracy studentów i efektach uczenia się oraz umożliwia zarówno transfer
gromadzenie, i jest stosowany w tym celu. Punkty są przyznawane tylko po
przeprowadzeniu jej oceny. Systemy punktów bazujące na innych koncepcjach
godzin zajęć – nie są kompatybilne z ECTS.

bazuje na nakładzie
punktów, jak i ich
zakończeniu nauki i
– na przykład liczbie

Eksperci bolońscy
Osoby pracujące w szkolnictwie wyższym, które udzielają porad dotyczących reform bolońskich w
kontakcie bezpośrednim. Są nimi reprezentanci zainteresowanych instytucji – na przykład
przedstawiciele kadry akademickiej i studentów, urzędnicy ds. kontaktów międzynarodowych, eksperci
od szkolnictwa wyższego i zapewniania jakości. Niektórzy z nich działają także jako doradcy ds. ECTS
lub suplementu do dyplomu, pomagając we wdrażaniu reform bolońskich w tych obszarach. Komisja
Europejska finansuje kilka projektów wspierających europejską działalność krajowych ekspertów
bolońskich.

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)
Jest to zorientowany na studentów system bazujący na nakładzie pracy, jaką student musi włożyć, by
uzyskać określone wyniki. ECTS ustanowiono pierwotnie do transferu punktów, by wspierać
uznawanie różnych okresów studiów za granicą. Ostatnio rozwija się on w kierunku systemu
akumulacji punktów, wprowadzanego we wszystkich programach studiów na poziomie
instytucjonalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dalsze informacje można uzyskać z
przewodnika po ECTS wydawanego przez Komisję Europejską.

Grupa Wdrożeniowa Procesu Bolońskiego (BFUG)
Grupa Wdrożeniowa Procesu Bolońskiego (BFUG) składa się z przedstawicieli ministerstw wszystkich
46 państw-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego oraz Komisji Europejskiej, będącej równoprawnym
członkiem. Do grona konsultantów należą: Rada Europy, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie
(EUA), Europejska Unia Studentów (ESU), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości
Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa
Wyższego (EURASHE), Europejskie Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO (UNESCO-CEPES),
Business Europe (znane dawniej pod nazwą UNICE) oraz Education International. BFUG zbiera się
przynajmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem aktualnej prezydencji UE, a
wiceprzewodniczącym jest państwo goszczące następną konferencję ministrów edukacji (odbywającą
się co dwa lata). Rolą BFUG jest wdrażanie zaleceń konferencji ministrów i wszystkich zagadnień
poruszanych w komunikatach tych konferencji. Poza tym BFUG opracowuje program roboczy
obejmujący cykl konferencji i inne działania związane z Procesem Bolońskim. Rada, której także
przewodniczy aktualna prezydencja UE, a wiceprzewodniczącym jest państwo goszczące następną
konferencję, przygotowuje zadania dla BFUG i monitoruje postępy w działalności między jej
spotkaniami. Całość procesu wdrażania jest wspomagana przez Sekretariat Grupy, organizowany
przez państwo/państwa goszczące kolejną konferencję ministrów.
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Glosariusz

Krajowe ramy kwalifikacji (szkolnictwo wyższe)
Spójny opis na poziomie krajowym, który prezentuje i wyjaśnia relacje pomiędzy kwalifikacjami
uzyskiwanymi w ramach studiów wyższych. Krajowe ramy kwalifikacji są uznawane na poziomie
międzynarodowym i w jasny sposób opisują wszystkie kwalifikacje oraz inne osiągnięcia edukacyjne
uzyskiwane w obrębie szkolnictwa wyższego oraz ustanawiają spójne relacje między nimi.

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia (ISCED 1997)
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia (ISCED) została opracowana przez
UNESCO w latach 70. XX w., a jej celem jest przedstawienie zestawu kryteriów przydatnych do
tworzenia międzynarodowych statystyk dotyczących edukacji. Obecna wersja pochodzi z roku 1997,
nowa zostanie opracowana do 2011 r.
Poziomy ISCED 97 omawiane w niniejszej publikacji:
•

ISCED 5: Szkolnictwo wyższe (etap pierwszy)
Zazwyczaj dostęp do tych programów wymaga ukończenia 3. lub 4. poziomu ISCED. Poziom 5.
ISCED dotyczy programów studiów wyższych z orientacją akademicką, w znacznym stopniu
teoretycznych (ISCED 5A), oraz programów studiów wyższych z orientacją zawodową, które
trwają zazwyczaj krócej od programów akademickich i są opracowywane z myślą o
przygotowywaniu do wejścia na rynek pracy (ISCED 5B). Tylko programy na poziomie ISCED 5A
dają dostęp do programów doktorskich na poziomie ISCED 6.

•

ISCED 6: szkolnictwo wyższe (etap drugi)
Ten poziom zarezerwowany jest dla programów studiów wyższych, które prowadzą bezpośrednio
do uzyskania kwalifikacji badawczych (np. stopień doktora).

Ocena środowiskowa
Procedura oceniania dokonywana przez zewnętrznych ekspertów z danego środowiska.

Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (FQ-EHEA)
Nadrzędna struktura dla całego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, która prezentuje i wyjaśnia
relacje pomiędzy krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego powstającymi obecnie w ramach
Procesu Bolońskiego oraz kwalifikacjami, które obejmują. FQ-EHEA zawiera deskryptory dla każdego z
trzech poziomów kwalifikacji oraz zakresy punktów dla dwóch pierwszych cykli szkolnictwa wyższego.

Suplement do dyplomu (DS)
Dokument dołączany do dyplomu ukończenia studiów wyższych, którego celem jest poprawa
międzynarodowej przejrzystości oraz wspieranie uznawania kwalifikacji na polu akademickim i
zawodowym. Suplement, ustanowiony przez Komisję Europejską, Radę Europy i UNESCO-CEPES,
składa się z ośmiu sekcji ( 1 ) opisujących w rozpowszechnionym języku europejskim rodzaj, poziom,
kontekst i status studiów, które podjęto i ukończono. Suplement dostarcza dodatkowych informacji
dotyczących krajowego systemu szkolnictwa wyższego, dzięki czemu kwalifikacje są analizowane w
odniesieniu do krajowego kontekstu edukacyjnego.

(1) Sekcje te zawierają informacje dotyczące osoby uzyskującej kwalifikacje, tożsamości kwalifikacji, ich poziomu,
funkcji, treści i osiągniętych wyników, systemu szkolnictwa wyższego, certyfikacji suplementu do dyplomu
oraz informacje dodatkowe.
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Zapewnianie jakości
Ogólny termin dotyczący stałego, ciągłego procesu ewaluacji (oceniania, monitoringu, gwarantowania,
utrzymywania i doskonalenia) jakości systemu szkolnictwa wyższego, instytucji lub programu studiów.
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Sekcja E: Mobilność i możliwość przenoszenia pomocy finansowej przez studentów
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KRAJOWE BIURA EURYDICE
Austria

Republika Czeska

Eurydice-Informationsstelle
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur – I/6b
Minoritenplatz 5
1014 Wien
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe

Eurydice Unit
Institute for Information on Education
Senovážné nám. 26
P.O. Box č.1
110 06 Praha 1
Opracowanie materiału krajowego: Helena Pavlíková;
ekspert: Věra Šťastná

Belgia (Belgique / België)
Unité francophone d’Eurydice
Ministère de la Communauté française
Direction des Relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/002
1080 Bruxelles
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe; eksperci:
Chantal Kaufmann, Kevin Guillaume (Direction générale de
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche
scientifique)

Dania
Eurydice Unit
CIRIUS
Fiolstræde 44
1171 København K
Opracowanie materiału krajowego: Allan Bruun Pedersen,
Dorthe Skovrød Christensen, Jette Kirstein, Anette Muus

Estonia

Eurydice Vlaanderen / Internationale Projecten
Ministerie Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw 7C10
Koning Albert II – laan 15
1210 Brussel
Opracowanie materiału krajowego: ekspert: Erwin Malfroy
(członek Wydziału Szkolnictwa Wyższego Flamandzkiego
Ministerstwa Edukacji i Szkoleń)

Eurydice Unit
SA Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Opracowanie materiału krajowego: ekspert: Heli Aru
(doradca; Ministerstwo Edukacji i Badań)

Finlandia
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG
Gospertstrasse 1
4700 Eupen
Opracowanie materiału krajowego: Leonhard Schifflers
(ekspert)

Eurydice Finland
Finnish National Board of Education
P.O. Box 380
00531 Helsinki
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe

Francja

Bułgaria (Bulgaria)

Unité française d’Eurydice
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance
Mission aux relations européennes et internationales
61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15
Opracowanie materiału krajowego: Thierry Damour przy
współpracy Direction générale de l'enseignement supérieur;
ekspert: Patricia Pol (Uniwersytet Paris-Est, przewodnicząca
Francuskiej Grupy Expertów Bolońskich)

Eurydice Unit
European Integration and International Organisations
Division
European Integration and International Cooperation
Department
Ministry of Education and Science
2A, Kniaz Dondukov Blvd.
1000 Sofia
Opracowanie materiału krajowego: ekspert: Svetomira
Kaloyanova (ekspert rządowy na Wydziale Polityki
Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Niemcy

Cypr (Cyprus)

Eurydice-Informationsstelle des Bundes
EU-Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) / PT-DLR
Carnotstr. 5
10587 Berlin
Opracowanie materiału krajowego: Hannah Wilhelm

Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydidou
1434 Nicosia
Opracowanie materiału krajowego: Christiana Haperi;
eksperci: Efstathios Michael, Despina Martidou, Erato
Ioannou (Wydział Szkolnictwa Wyższego)
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Niemcy (ciąg dalszy)

Łotwa

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der
Kultusministerkonferenz
Lennéstrasse 6
53113 Bonn
Opracowanie materiału krajowego: Brigitte Lohmar przy
współpracy Cornelii Hensel (Sekretariat der KMK)

Eurydice Unit
LLP National Agency – Academic Programme Agency
Blaumaņa iela 22
1011 Riga
Opracowanie materiału krajowego: Viktors Kravčenko;
ekspert: Andrejs Rauhvargers (Rada Rektorów Łotwy i
przedstawiciel przy Grupie Wdrożeniowej Procesu
Bolońskiego)

Grecja
Eurydice Unit
Ministry of National Education and Religious Affairs
Directorate of European Union
Section C ‘Eurydice’
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2168)
15180 Maroussi (Attiki)
Opracowanie materiału krajowego: Athina Plessa-Papadaki
(Dyrektor Instytutu Unii Europejskiej), Eirini
Giannakoulopoulou

Liechtenstein
Informationsstelle Eurydice
Schulamt
Austrasse 79
9490 Vaduz
Opracowanie materiału krajowego: Helmut Konrad, EvaMaria Schädler

Litwa
Węgry

Eurydice Unit
Ministry of Education and Science
A. Volano g. 2/7
01516 Vilnius
Opracowanie materiału krajowego: eksperci: Rimvydas
Labanauskis, Marius Zalieckas

Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Szalay u. 10-14
1055 Budapest
Opracowanie materiału krajowego: Dóra Demeter
(koordynacja); eksperci: András Derényi (ekspert ds. ECTS),
Margit Kissné Papp (ekspert ds. suplementu do dyplomu),
András Forgács (ekspert ds. krajowej struktury kwalifikacji),
Tamás Móré (ekspert ds. finansowania szkolnictwa
wyższego)

Luksemburg
Unité d’Eurydice
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle (MENFP)
29, Rue Aldringen
2926 Luxembourg

Islandia
Eurydice Unit
Ministry of Education, Science and Culture
Office of Evaluation and Analysis
Sölvhólsgötu 4
150 Reykjavik
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe

Malta
Eurydice Unit
Directorate for Quality and Standards in Education
Ministry of Education, Culture, Youth and Sport
Great Siege Rd
Floriana VLT 2000
Opracowanie materiału krajowego: Raymond Camilleri
(koordynacja); eksperci: James Calleja (dyrektor generalny
Maltańskiej Rady Kwalifikacji), Veronica Grech (dyrektor
administracyjny Uniwersytetu Malty), Jacques Sciberras
(dyrektor generalny Narodowej Komisji Szkolnictwa
Wyższego)

Irlandia
Eurydice Unit
Department of Education and Science
International Section
Marlborough Street
Dublin 1
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe

Holandia

Włochy

Eurydice Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
IPC 2300 / Kamer 08.047
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Opracowanie materiału krajowego: Daphne de Wit; Denise
Heiligers (Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki, wydział
szkolnictwa wyższego)

Unità italiana di Eurydice
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica
(ex INDIRE)
Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell’Università e della Ricerca
Via Magliabechi 1
50122 Firenze
Opracowanie materiału krajowego: Simona Baggiani;
ekspert: Carlo Finocchietti (Centro Informazione Mobilità
Equivalenze Accademiche – CIMEA)
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Norwegia

Słowenia

Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
Department of Policy Analysis, Lifelong Learning and
International Affairs
Akersgaten 44
0032 Oslo
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe

Eurydice Unit
Ministry of Education and Sport
Office for Development of Education (ODE)
Masarykova 16/V
1000 Ljubljana
Opracowanie materiału krajowego: ekspert: Darinka Vrečko
(Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Technologii)

Polska

Hiszpania

Eurydice Unit
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
LLP Agency
Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Opracowanie materiału krajowego: Anna Smoczyńska w
porozumieniu z ekspertami z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz dr Tomasz Saryusz-Wolski,
członek Grupy Wdrożeniowej Procesu Bolońskiego i polski
ekspert boloński (Rysunek B2)

Unidad Española de Eurydice
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
c/General Oraa 55
28006 Madrid
Opracowanie materiału krajowego: Flora Gil Traver;
ekspert zewnętrzny: Soledad González Iglesias

Szwecja
Eurydice Unit
Ministry of Education and Research
103 33 Stockholm
Opracowanie materiału krajowego: zbiorowe

Portugalia
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)
Ministério da Educação
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
(GEPE)
Av. 24 de Julho, 134 – 4.º
1399-54 Lisboa
Opracowanie materiału krajowego: Guadalupe Magalhães;
ekspert: Manuela Paiva

Turcja
Eurydice Unit
MEB, Strateji Geliştirme Başkanliği (SGB)
Eurydice Birimi Merkez Bina Giriş
Kat B-Blok NO 1 Kizilay
06100 Ankara

Rumunia

Zjednoczone Królestwo

Eurydice Unit
National Agency for Community Programmes in the Field of
Education and Vocational Training
rd
Calea Serban Voda, no. 133, 3 floor
Sector 4
040205 Bucharest
Opracowanie materiału krajowego: Veronica-Gabriela
Chirea; eksperci: Ion Ciuca, Victor Iliescu, Ovidiu Solonar
(Ministerstwo Badań, Edukacji i Innowacji)

Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland
National Foundation for Educational Research (NFER)
The Mere, Upton Park
Slough SL1 2DQ
Opracowanie materiału krajowego: Sigrid Boyd
Eurydice Unit Scotland
International Team
Schools Directorate
2B South
Victoria Quay
Edinburgh
EH6 6QQ
Opracowanie materiału krajowego: urzędnicy Rządu Szkocji
odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe

Słowacja
Eurydice Unit
Slovak Academic Association for International Cooperation
Staré grunty 52
842 44 Bratislava

Opracowanie materiału krajowego: Marta
Ivanova we współpracy z ekspertem
zewnętrznym, Danielą Drobną

INNE PAŃSTWA
Albania

Andora

Ministry of Education & Science
Rruga e Durresit, Nr 23, Tirana
Opracowanie: Aleksander Xhuvani

Ministry of Higher Education and Research
C/Prada Casadet, s/n Baixos
Opracowanie: Enric Manel Garcia Lopez
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Armenia

Mołdawia

Ministry of Education and Science
0010, Main avenue, Government House 3, Yerevan
Opracowanie: Mher Melik-Bakhshyan

Ministry of Education and Youth
1 Piata Marii Adunari Nationale
2033 Chisinau
Opracowanie: Ludmila Pavlov i Elena Petrov

Azerbejdżan
Czarnogóra

Ministry of Education of Azerbaijan Republic
prosp. Katai 49, Baku 370008
Opracowanie: Azad Akhundov

Ministry of Education and Science of Montenegro
Rimski trg bb, 8100 Podgorica
Opracowanie: Biljana Misovic i Vanja Drljevic

Bośnia i Hercegowina
Federacja Rosyjska

Ministry of Civil Affairs of B&H, Education Sector
Vilsonovo setaliste 10, 71000 Sarajevo
Opracowanie: Aida Duric

Ministry of Education of the Russian Federation
Mikluto-Maklaya St. 6 r.217
Moscow 117198
Opracowanie: Victor Chistokhvalov

Chorwacja
Ministry of Science, Education and Sports
Donje Svetice 38, HR-10000 Zagreb
Opracowanie: Luka Juros

Serbia
Ministry of Education and Sports of the Republic of Serbia
Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade
Opracowanie: Radivoje Mitrovic

Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii

Szwajcaria

Ministry of Education and Science
9 Dimitrie Cuposki Street. 9, MK-1000 Skopje
Opracowanie: Snezana Bilic-Sotiroska

State Secretariat for Education and Research
Hallwylstrasse 4
CH-3003 Bern
Opracowanie: Silvia Studinger

Gruzja
Ministry of Education and Science in Georgia
52 Dimitri Uznadze Str, Tbilisi 0102
Opracowanie: Lela Maisuradze

Ukraina
Ministry of Education and Science
10, prosp. Peremogy
Kyiv 01135
Opracowanie: Ivan Babyn

Watykan
Congregation for Catholic Education, University Office
Città del Vaticano,
I-00120 Roma
Opracowanie: ks. Friedrich Bechina

INNE
Sekretariat boloński
H. Conscience Building
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Bruxelles
Opracowanie: Marlies Leegwater, Marie-Anne Persoons,
Cornelia Racké, Françoise Bourdon

Eurostat (Jednostka Edukacji i Kultury)
Bâtiment Joseph Bech,
5 Rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg
Opracowanie: Lene Mejer, Fernando Reis
Komisja Europejska
Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury
Avenue du Bourget 1 (MADO)
B-1140 Bruxelles
Opracowanie: Barbara Nolan, Christian Tauch
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