
�Formarea Spaţiului european de învăţământ superior�

Comunicat al Conferinţei Miniştrilor responsabili pentru
învăţământul superior

Berlin, 19 septembrie 2003

Preambul

Pe data de 19 iunie 1999, la un an după Declaraţia de la Sorbona, Miniştrii responsabili
pentru învăţământul superior din 29 de ţări ale Europei au semnat declaraţia de la Bologna.
Ei au convenit asupra unor obiective comune importante pentru dezvoltarea coerentă şi
armonioasă în domeniul învăţământului superior pentru anul 2010. La următoarea conferinţă
ce a avut loc la Praga pe data de 19 mai 2001, numărul obiectivelor a crescut, iar miniştri şi-
au reafirmat obligaţiunile de a forma Spaţiul european de învăţământ superior către anul
2010. Pe data de 19 septembrie 2003  Miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din
33 de ţări ale Europei s-au întâlnit în Berlin cu scopul de a  analiza progresele obţinute în
domeniu şi de a stabili priorităţile şi noile obiective pentru anii următori cu scopul de a
accelera formarea Spaţiului european de învăţământ superior. Ei au convenit asurpa
următoarelor consideraţii, principii şi priorităţi.

Miniştrii au reafirmat importanţa dimensiunii sociale a procesului de la Bologna. Necesitatea
de a creşte caracterul competitiv trebuie să fie echilibrată cu obiectivele de îmbunătăţire a
caracteristicilor sociale în domeniul Spaţiului european de învăţământ superior, având drept
scop intensificarea coeziunii sociale şi reducerea inegalităţilor sociale şi de sex atât la nivel
naţional, cât şi la cel european. În acest context, Miniştrii şi-au reafirmat poziţia că
învăţământul superior este un bun şi o responsabilitate publică. Ei au accentuat faptul că în
cooperarea şi în schimburile internaţionale academice, trebuie să prevaleze valorile
academice.

Miniştrii iau în consideraţie concluziile  Consiliilor Europene din Lisabona (2000) şi Barcelona
(2002) care au ca scop transformarea Europei în �cea mai competitivă şi dinamică economie
bazată pe cunoştinţe din lume, capabilă să producă o creştere economică  susţinută cu mai
multe posturi de lucru şi cu o mai mare coeziune socială� şi lansează un apel la înfăptuirea în
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continuare a acţiunilor şi asigurarea unei cooperări mai apropiate în contextul procesului de
la Bologna.

Miniştrii au luat cunoştinţă de Raportul de Evaluare elaborat de Grupul de implementare a
Procesului Bologna pe perioada între întâlnirile de la Praga şi Berlin. Ei, de asemenea, au
luat cunoştinţă  de Raportul Trends-III  elaborat de Asociaţia Universităţilor Europene (EUA),
la fel ca şi de rezultatele seminarelor, care au fost organizate ca parte a programului de lucru
între întâlnirile din Praga şi Berlin de către câteva  state membre, instituţii de învăţământ
superior, organizaţii şi studenţi. Mai apoi miniştrii au luat cunoştinţă de Rapoartele Naţionale,
care au demonstrat progresele considerabile ce au avut loc ca urmare a aplicării principiilor
Procesului Bologna. Şi în sfârşit, ei au luat cunoştinţă de mesajele de susţinere a
implementării Proiectului primite din partea Comisiei Europene şi Consiliului Europei

Miniştrii au convenit asupra faptului că trebuie întreprinse eforturi pentru a asigura legături
mai adecvate dintre învăţământul superior şi sistemul de cercetare în ţările respective.
Spaţiul european de învăţământ superior în curs de devenire va beneficia din sinergiile cu
Spaţiul european de cercetare, consolidând astfel o Europă bazată pe cunoştinţe. Scopul
acestei acţiuni este de a păstra bogăţia culturală şi diversitatea lingvistică a Europei, bazată
pe moştenirea diferitor tradiţii, precum şi de a educa potenţialul de inovaţie, de dezvoltare
economică şi socială printr-o cooperare atotcuprinzătoare dintre instituţiile europene de
învăţământ superior.

Miniştrii  au recunoscut rolul fundamental jucat de instituţiile de învăţământ superior şi
organizaţiile de studenţeşti, au luat cunoştinţă de mesajele primite din partea  Asociaţiei
Universităţilor Europene (EUA) create în baza Convenţiei de a Graz a instituţiilor de
învăţământ superior, de contribuţia din partea Asociaţiei Europene a Instituţiilor în
Învăţământul Superior (EURASHE), precum şi de comunicările primite din partea ESIB �
Uniunile  Naţionale ale Studenţilor din Europa.

Miniştrii au salutat interesul arătat de alte regiuni ale lumii în dezvoltarea  Spaţiului european
de învăţământ superior şi, în particular, au apreciat prezenţa reprezentanţilor din acele ţări
europene, care încă nu fac parte din Procesul Bologna, ca şi din Comitetul de implementare
al Uniunii Europene, America Latină şi Caraibilor pentru Învăţământul Superior (EULAC) ca
oaspeţi ai Conferinţei.

Progrese

Miniştri au salutat diversele iniţiative întreprinse după Summit-ul pentru învăţământul
superior de la Praga, de a intensifica comparabilitatea şi compatibilitatea, de a face
sistemele de învăţământ superior mai transparente şi de a spori calitatea învăţământului
superior european la nivel instituţional şi naţional. Ei au apreciat cooperarea şi angajamentul
tuturor partenerilor � instituţiilor de învăţământ superior, studenţilor şi a altor participanţi � în
acest domeniu.

Miniştrii au accentuat importanţa tuturor elementelor Procesului Bologna pentru formarea
Spaţiului european de învăţământ superior şi au accentuat necesitatea de a intensifica
eforturile la nivel instituţional, naţional şi european. Totuşi, pentru a da procesului un impuls
în continuare, ai s-au angajat să intermedieze priorităţile pentru următorii doi ani. Ei vor
intensifica eforturile pentru a promova efectiv sistemele de asigurare a calităţii, pentru a
accelera implementarea efectivă a sistemului bazat pe două cicluri şi pentru a îmbunătăţi
sistemul de recunoaştere a titlurilor şi a perioadelor de studii.
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Asigurarea calităţii

Calitatea învăţământului superior s-a dovedit să a fi baza formării Spaţiului european de
învăţământ superior. Miniştrii s-au angajat să susţină dezvoltarea în continuare a sistemului
de asigurare a calităţii la nivel instituţional, naţional şi european. Ei au accentuat necesitatea
de e elabora criterii mutual acceptate şi metodologii de asigurare a calităţii.

Ei, de asemenea, au accentuat că, conform principiilor autonomiei instituţionale,
responsabilitatea de bază pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior aparţine
fiecărei instituţii aparte şi acest lucru formează temelia unei responsabilităţii autentice a
sistemului academic în cadrul naţional.

De aceea, ei au căzut de acord ca până în anul 2005 sistemele naţionale de asigurare a
calităţii să includă:

•  Definirea responsabilităţilor organelor şi instituţiilor implicate.
•  Evaluarea programelor sau instituţiilor, inclusiv evaluarea internă, analiza externă,

participarea studenţilor şi publicarea rezultatelor.
•  Un sistem de acreditare, certificare sau proceduri comparabile.
•  Participarea internaţională, cooperarea şi organizarea reţelelor.

La nivel european, miniştrii au apelat la ENQA prin intermediul membrilor ei, în cooperarea
cu EUA, EURASHE şi ESIB pentru a dezvolta un set coordonat de standarde, proceduri şi
norme în sfera asigurării calităţii, pentru a explora modalităţile de creare a unui sistem
adecvat şi echitabil de analiză a asigurării calităţii sau/şi acreditării agenţiilor şi instituţiilor,
precum şi de face, prin intermediul Grupului de implementare, către anul 2005, un raport
Miniştrilor. De asemenea, vor fi luate în consideraţie şi expertizele efectuate de alte asociaţii
şi reţele din domeniul asigurării calităţii.

Structura titlurilor: Adoptarea unui sistem bazat în esenţa pe două
cicluri

Miniştrii au avut satisfacţia să menţioneze faptul că în baza angajamentului lor referitor la
sistemului de două cicluri, definit în declaraţia de la Bologna, s-a dat cursul unei restructurări
comprehensive a peisajului învăţământului superior european. Toţi miniştrii s-au angajat să
înceapă implementarea sistemului de două cicluri către anul 2005.

Miniştrii au subliniat importanţa consolidării progresului şi îmbunătăţirii înţelegerii şi acceptării
noilor calificări prin întărirea dialogului în cadrul instituţiilor, precum şi între instituţii şi
angajaţi.

Miniştrii au încurajat ţările membre să elaboreze un cadru de calificări comparabile şi
compatibile pentru sistemele de învăţământ superior, care ar căuta să descrie calificările în
termeni de abilităţi de lucru, pe nivele, conform rezultatelor procesului de învăţare,
competenţelor şi profilului. Ei, de asemenea, prevăd elaborarea unui cadru atotcuprinzător
de calificări pentru Spaţiul european de învăţământ superior.

În interiorul unui astfel de cadru, titlurile trebuie să prevadă finalităţi cât mai diverse. Titlurile
din primul şi al doilea ciclu trebuie să aibă orientări şi profiluri diferite cu scopul de a se
acomoda diverselor necesităţi individuale, de muncă şi de pe piaţă a muncii. Titlurile primului
ciclu ar trebui, în definiţia Convenţiei de la Lisabona, să ofere acces la programele celui de-al
doilea ciclu. Titlurile ciclului al doilea trebuie să ofere acces la studiile de doctorat.
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Miniştrii au invitat Grupul de implementare să analizeze cum şi dacă învăţământul superior
de scurtă durată poate fi asimilat la primul ciclu din cadrul de calificări ale învăţământului
superior din spaţiul european.

Miniştrii şi-au reconfirmat angajamentul de a face învăţământul superior accesibil pentru toţi,
în baza capacităţilor şi mijloace adecvate.

Promovarea mobilităţii

Mobilitatea studenţilor, a personalului academic şi administrativ reprezintă baza pentru
formarea Spaţiului european de învăţământ superior. Miniştrii au accentuat importanţa
acestui fapt atît pentru domeniul academic şi cultural, precum şi pentru cel politic, social şi
economic. Ei şi-au exprimat satisfacţia referitor la faptului că după ultima lor întâlnire, cifrele
ce caracterizează mobilitatea au crescut, de asemenea, şi datorită suportului din partea
programelor Uniunii Europene, şi au convenit asupra întreprinderii măsurilor necesare pentru
îmbunătăţire calitatăţii şi monitorizării datelor statistice referitoare la mobilitatea studenţilor.

Ei şi-au reafirmat intenţia de a înlătura toate obstacolele care stau în calea mobilităţii în
Spaţiul european de învăţământ superior. În scopul promovării mobilităţii studenţilor, Miniştrii
vor întreprinde paşii necesari pentru a asigura portabilitatea împrumuturilor şi granturilor
naţionale.

Implementarea sistemului de credite

Miniştrii au accentuat rolul important jucat de Sistemul European de Credite Transferabile
(ECTS) în facilitarea mobilităţii studenţilor şi în dezvoltarea curriculumului internaţional. Ei
apreciază faptul că ECTS devine, pas cu pas, o bază generalizată pentru sistemele naţionale
de credite. Ei susţin evoluţia către obiectivul ce prevede ca ECTS să devine nu doar un
sistem de transfer, ci şi unul acumulativ, care să fie aplicat consistent în întreg spaţiul
european al învăţământului superior.

Recunoaşterea titlurilor: Adoptarea unui sistem de titluri
comparabile şi bine definite

Miniştrii au subliniat importanţa Convenţiei de la Lisabona referitoare la recunoaşterea
titlurilor, convenţie care trebuie ratificată de către toate ţările participante la Procesul
Bologna, şi au făcut un apel la reţelele ENIC şi NARIC, la autorităţile naţionale  competente,
să continue implementarea Convenţiei.

Ei au stabilit ca obiectiv faptul că începând cu anul 2005 fiecare absolvent va primi
suplimentul la diplomă automat şi fără plată. Acest document trebuie emis într-o limbă larg
răspândită de circulaţie europeană.

Ei au chemat instituţiile şi angajaţii să asigure utilizarea pe deplin  a suplimentului la diplomă,
să profite de transparenţa avansată şi de flexibilitatea sistemelor de calificări ale
învăţământului superior, pentru stimularea capacităţii de angajare şi facilitarea recunoaşterii
academice pentru studiile ulterioare.



- 5 -

Instituţiile de învăţământ superior şi studenţii

Miniştrii au salutat angajamentul instituţiilor de învăţământ superior şi a studenţilor faţă de
Procesul Bologna şi au recunoscut necesitatea participării active şi directe a tuturor
partenerilor în procesul care va asigura succesul pe termen lung.

Fiind familiarizaţi cu faptul că contribuţia instituţiilor puternice poate spori dezvoltarea
economică şi socială, Miniştrii au remarcat faptul că instituţiile trebuie împuternicite să ia
decizii referitoare la organizarea  şi administrarea lor internă. Miniştrii au chemat instituţiile să
asigure faptul ca reformele să devină complet integrate în funcţiile şi procesele instituţionale
de bază.

Miniştrii au remarcat participarea constructivă a organizaţiilor de studenţi în Procesul
Bologna şi au subliniat necesitatea de a include studenţii încă de la stadiul incipient în
activităţile ulterioare.

Studenţii sunt participanţi cu drepturi depline la guvernarea învăţământului superior. Miniştrii
remarcă că măsurile naţionale legislative care au drept scop asigurarea participării
studenţilor sânt mai extinse în cazul Spaţiului european de învăţământ superior. Ei, de
asemenea, au chemat instituţiile şi  organizaţiile studenţeşti să identifice măsurile de
extindere a implicării studenţilor în guvernarea învăţământului superior.

Miniştrii au accentuat importanţa unor condiţii adecvate de studii şi de trai pentru studenţi,
pentru ca aceştia să-şi poată finisa cu succes studiile într-o perioadă rezonabilă de timp, fără
obstacole de ordin social sau economic. Ei, de asemenea, au accentuat necesitatea
colectării unor date mai comparabile referitor la situaţia economică şi socială a studenţilor.

Promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior

Miniştrii au remarcat faptul că, urmare a apelului formulat la Praga, continue să se dezvolte
modulele adiţionale, cursurile şi curriculumul cu conţinuturi, orientare şi organizare
europeană.

Ei au remarcat faptul că iniţiativele întreprinse de către Instituţiile de învăţământ superior din
numeroase ţări ale Europei au contribuit la mobilizarea resurselor academice şi tradiţiilor
culturale în favoarea promovării dezvoltării programelor integrat de studii şi de titluri comune
la nivelul unu, doi şi trei.
Mai mult ca atât, ei au accentuat necesitatea includerii în programele comune de calificare a
unei perioade substanţiale de studii peste hotare, precum şi o prevedere adecvată pentru
diversitatea lingvistică şi procesul de învăţare a limbilor, astfel încât studenţii să poată obţine
un potenţial deplin pentru competitivitatea pe piaţa muncii, identitatea şi cetăţenia
europeană.

Miniştrii au convenit să facă tot posibilul ca la nivel naţional să fie depăşite toate obstacolele
legislative din calea stabilirii şi recunoaşterii unor astfel de titluri şi să susţină activ
dezvoltarea şi asigurarea adecvată a calităţii curricululmului integrat, fapt ce va duce la titluri
comune.



- 6 -

Promovarea caracterului atractiv al Spaţiului european de
învăţământ superior

Miniştrii au convenit asupra faptului că caracterul atractiv şi deschis al învăţământului
superior european trebuie intensificat. Ei au confirmat disponibilitatea de a dezvolta
programe de burse pentru studenţii din ţările lumii a treia.

Miniştrii au declarat că schimburile transnaţionale în învăţământul superior trebuie guvernate
în baza calităţii şi valorilor academice şi au convenit să activeze într-un format comun în
acest sens. În cazul existenţei unor circumstanţe adecvate, un astfel de format trebuie să
includă partenerii sociali şi cei din economie.

Ei au încurajat cooperarea regională din alte părţi ale globului prin deschiderea seminarelor
şi conferinţelor Bologna pentru reprezentanţii din aceste regiuni.

Învăţământul continuu

Miniştrii au subliniat contribuţia importantă a învăţământului superior în transformarea
instruirii continue într-o realitate. Ei au întreprins paşi pentru a alinia politica lor naţională la
realizarea acestui scop şi au impulsionat instituţiile de învăţământ superior să extindă
posibilităţile instruirii continue la treapta de învăţământ superior, inclusiv şi prin
recunoaşterea studiilor anterioare. Ei au accentuat că astfel de activităţi trebuie să devină o
parte integrantă a învăţământului superior.

Mai mult ca atât, miniştrii au chemat persoanele ce lucrează în domeniul elaborării normelor
de calificare pentru Spaţiul european de învăţământ superior, să prevadă mai multe trasee
flexibile de instruire, oportunităţi şi tehnici de învăţare şi, de asemenea, să folosească
eficient creditele ECTS.

Ei au accentuat necesitatea de a îmbunătăţi oportunităţile pentru toţi cetăţenii, în
concordanţă cu abilităţile şi aspiraţiile lor, pentru a urma traseele de instruire continuă în
cadrul învăţământului superior.

Acţiuni Adiţionale

Spaţiul european de învăţământ superior şi Spaţiul european de
cercetare - doi stâlpi ai societăţii bazate pe cunoştinţe

Conştienţi de necesitatea de a promova legături mai strânse între EHEA şi ERA într-o
Europă a cunoştinţelor şi importanţa cercetării ca o parte integrantă a învăţământului
superior din Europa, Miniştrii consideră necesar de a merge mai departe de actuala
configuraţie cu două cicluri a învăţământului superior şi de a include nivelul doctoral ca al
treilea ciclu al Procesului Bologna. Ei accentuează importanţa cercetării şi a pregătirii în
acest domeniu şi promovarea interdisciplinarităţii în menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii
învăţământului superior şi în asigurarea competitivităţii învăţământului superior european în
general. Miniştrii au chemat la o mobilitate crescândă la nivel doctoral şi postdoctoral şi au
încurajat instituţiile implicate să-şi intensifice cooperarea în sfera studiilor de doctorat şi în
pregătirea tinerilor cercetători.

Miniştrii vor întreprinde eforturile necesare pentru a face instituţiile de învăţământ superior
din Europa parteneri mai atractivi şi mai eficienţi. De aceea, miniştri roagă instituţiile
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superioare de învăţământ să sporească rolul şi relevanţa cercetării la nivel de evoluţie
tehnologică, socială şi culturală şi la necesităţile societăţii.

Miniştrii înţeleg faptul că există obstacole în realizarea acestor scopuri şi ele nu pot fi
rezolvate singure de către instituţiile de învăţământ superior. Se cere un suport puternic,
inclusiv financiar şi un set de decizii adecvate din partea Guvernelor naţionale şi
Organismelor Europene.

Şi, în sfârşit, Miniştrii au declarat faptul că reţelele de nivel doctoral trebuie susţinute pentru a
stimula dezvoltarea excelenţei şi pentru ca ele să devină unul din simbolurile Spaţiului
european de învăţământ superior.

Aprecieri

În vederea realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2010, este de aşteptat să se ia măsuri
de analiză a progreselor obţinute în Procesul Bologna. Un exerciţiu de analiză pe termen
intermediar ar asigura informaţii utile referitoare la faptul cum are loc evoluţia procesului şi ar
oferi posibilitatea de a lua, în caz de necesitate, măsuri de rectificare.

Miniştrii au însărcinat Grupul de implementare cu organizarea unui proces de analiză până la
summit-ul din 2005 şi cu întreprinderea unor măsuri pentru pregătirea detaliată a rapoartelor
referitoare la progresele şi implementarea priorităţilor intermediare stabilite pentru următorii
doi ani:

•  asigurarea calităţii;
•  sistemul cu două cicluri;
•  recunoaşterea titlurilor şi a perioadelor de studii.

Mai mult ca atât, ţările participante vor fi pregătite să permită accesul la informaţia necesară
pentru analiza învăţământului superior prin prisma obiectivelor Procesului Bologna. Accesul
la bazele de date, în legătură cu cercetările respective, precum şi rezultatele acestor
cercetări, trebuie facilitate.

Continuitatea procesului

Noii membri

Miniştrii consideră necesar de a adapta clauza Comunicatului de la Praga în aplicare pentru
membri, ele conţinând următoarele:

Ţările, care fac parte din Convenţia Culturală Europeană trebuie să fie eligibile în calitate de
membru al Spaţiului european de învăţământ superior, cu condiţia că ele vor declara
disponibilitatea şi dorinţa de a urma şi implementa obiectivele Procesului Bologna în propriul
lor sistem de Învăţământ superior. Scrisorile de intenţie trebuie să conţină informaţii
referitoare la faptul cum va avea loc implementarea principiilor şi obiectivelor declaraţiei.

Miniştrii au decis să accepte cererile de a deveni membri, primite din partea Albaniei,
Andorei, Bosniei şi Herzegovinei, Sfântului Scaun, Rusiei, Serbiei şi Muntenegrului, �fostei
Republici Iugoslave a Macedoniei� şi să salute aceste state ca noi membri, extinzând
procesul la un număr de peste 40 de ţări europene.
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Miniştrii au recunoscut că calitatea de membru al Procesului Bologna implică schimbări şi
reforme substanţiale pentru toate ţările care au semnat. Ei au convenit să susţină toţi
semnatarii noi în efectuarea acestor schimbări şi reforme, incluzându-i în procesul de discuţii
şi  asistenţă mutuală, fapt pe care-l implică Procesul Bologna.

Structura de implementare

Miniştrii au încredinţat implementarea tuturor problemelor prevăzute în Comunicat,
conducerea generală a Procesului Bologna şi pregătirea următoarei întâlniri la nivel
ministerial Grupului de implementare, care trebuie să fie compus din reprezentanţii tuturor
membrilor Procesului Bologna şi ai Comisiei Europene, Consiliului Europei, EUA,
EURASHE, ESIB şi UNESCO/CEPES ca membri consultativi. Aceste grup, care trebuie
convocat cel puţin de două ori pe an, trebuie să fie prezidat de UE, avându-l  ca vice-
preşedinte pe reprezentantul statului unde va avea loc următoarea întâlnire.

Un Consiliu, prezidat, de asemenea, de UE, trebuie să supravegheze lucrul dintre întâlnirile
Grupului de implementare. Acest Consiliu va fi compus din preşedinte, vice-preşedinte −
reprezentantul statului unde va avea loc următoarea întâlnire −, ai precedentului şi viitorului
preşedinţi ai UE, reprezentanţii ai trei ţări participante, selectate de către Grupul de
implementare pentru un an, Comisia Europeană şi ca membri consultativi � Consiliul
Europei, EUA, EUDASHE şi ESIB. Grupul de implementare, ca şi Consiliul, pot convoca ad-
hoc, în caz de necesitate, grupuri de lucru.

În general, activitatea de implementare va fi susţinută de către un Secretariat numit de ţara
în care va avea loc următoarea Conferinţă Ministerială.

La prima sa întâlnire de după Conferinţa de la Berlin, Grupul de implementare este chemat
să definească responsabilităţile Consiliului şi sarcinile Secretariatului.

Programul de lucru  2003-2005

Miniştrii cer Grupului de implementare să coordoneze activităţile pentru progresul Procesului
Bologna aşa cum ele au fost stabilite în punctele şi măsurile Comunicatului şi să facă un
raport asupra lor până la următoarea întâlnire ministerială din anul 2005.

Următoarea conferinţă

Miniştrii au decis de a ţine următoarea conferinţă în oraşul Bergen (Norvegia), în luna mai,
anul 2005.

Traducere autorizata de SEE ECN


