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		REVIDOVANÝ BOLONSKÝ PROCES:
BUDÚCNOSŤ EURÓPSKEHO PRIESTORU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) sa dostal do zlomového bodu, kde je potrebné udať ďalší smer do budúcnosti. Aby sme boli schopní tak urobiť, musíme sa najprv obzrieť za uplynulými 15 rokmi konvergencie a následne si lepšie uvedomiť nové výzvy, ciele a stratégie.
Pohľad späť: 15 rokov konvergencie
Spoločná vízia
V roku 1999 v Bologni sa ministri školstva 29 krajín dohodli na spoločnej vízii európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Zistili, že táto vízia je politicky relevantná pre ich vlastné krajiny a pretavili ju do operačných cieľov uvedených v Bolonskej deklarácii.
V tom čase staval európsky priestor vysokoškolského vzdelávania na nasledujúcich kľúčových prvkoch:
	európske krajiny s rozmanitými politickými, kultúrnymi a akademickými tradíciami sa v spolupráci budú usilovať o dosiahnutie spoločného cieľa;
	európski študenti a absolventi sa budú môcť jednoducho presúvať z jednej krajiny do druhej, v plnej miere bude uznávané ich dosiahnuté vzdelanie a obdobia štúdia a budú mať prístup na európsky trh práce;
	európske vysokoškolské inštitúcie (HEI) budú môcť spolupracovať a vymieňať si študentov/pracovníkov na základe dôvery, transparentnosti a kvality;
	európske vlády začlenia reformy svojich vzdelávacích systémov do širšieho európskeho kontextu;
	vysoké školstvo v európskom regióne zvýši svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť a nadviaže dialóg s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami z iných regiónov, ktorého cieľom bude zlepšenie vzájomnej spolupráce.

Bolonský proces počas 15 rokov svojho trvania viedol prostredníctvom dobrovoľnej konvergencie a využívania medzivládneho prístupu k vytvoreniu hlavných pilierov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania:
	spoločný rámec, ktorý zahŕňa kvalifikačný rámec EHEA, spoločný kreditový systém (ETCS), spoločné princípy pre prípravu a rozvoj vzdelávania zameraného na študenta, európske normy a usmernenia pre zabezpečenie kvality, spoločný register agentúr QA, spoločný prístup k uznávaniu dosiahnutého vzdelania, spoločnú zbierku metodológií a udržateľných výsledkov dosiahnutých európskymi HEI;
	niekoľko spoločných nástrojov, menovite, Príručku pre používateľov ECTS, Doplnok k diplomu, Lisabonský dohovor o vzájomnom uznávaní kvalifikácií.

Rámec aj nástroje je potrebné konsolidovať a ďalej rozvíjať, bezpochyby však prispeli k definovaniu spoločných čŕt EHEA a zviditeľnili priestor aj v ostatných oblastiach sveta. Týmto výsledkom vytvoril Bolonský proces príklad úspešnej vnútroregionálnej spolupráce, ktorý s veľkým záujmom sledovali ostatné regióny sveta.
Pôvodná spoločná vízia je stále platná a atraktívna. V srdci európskej spolupráce spočíva kvalitná mobilita študentov a pracovníkov a uznávanie kvalifikácií/akademických titulov, ako aj zamestnanosť absolventov. Za kľúčové prvky EHEA sa považuje aj európsky prístup k zabezpečeniu kvality a správne používanie nástrojov transparentnosti.
EHEA vychádza z predpokladu, že v jednotlivých štátoch a HEI sa budú implementovať politiky a ciele dohodnuté na európskej úrovni. Je však nepopierateľné, že túto víziu vyznáva len obmedzený počet aktérov v oblasti vysokého školstva – tzv. bolonskí insideri – v niektorých prípadoch ju prekryli národné reformy a v jednotlivých zapojených krajinách pozorujeme veľké rozdiely v dosahovaní jej cieľov. Aj preto vládne všeobecná zhoda, že úplná implementácia spoločného rámca a nástrojov vo všetkých zapojených krajinách by mali byť jednou z priorít nadchádzajúcich rokov. Zároveň však vládne zhoda aj v tom, že sa treba pohnúť ďalej a aktualizovať spoločnú víziu tak, aby odrážala nové výzvy.
V priebehu procesu sme získali viaceré ponaučenia:
1.	Pôvodná európska vízia nebola dostatočne komunikovaná resp. všetky zainteresované strany (v HE a ďalší spoločenskí aktéri) ju dostatočne nepochopili. Často prichádzalo k jej rôznorodým interpretáciám, najmä ak išlo o podporu národných reforiem, alebo bola vnímaná jednoducho ako byrokratická požiadavka, ktorú bolo treba splniť.
Dnes vieme, že na to, aby zapojené krajiny a inštitúcie dobre spoznali prínosy vízie  a rozvinul sa u nich pocit vlastníctva sledovaných cieľov a dosiahnutých výsledkov je potrebná efektívnejšia komunikácia spoločnej európskej vízie a širšia účasť.
2.	Nerozlišovalo sa jednoznačne medzi dvoma hlavnými úrovňami implementácie vízie: národnou a inštitucionálnou úrovňou. Z odlíšenia je evidentné, že úplné prijatie štrukturálnych reforiem na základe politického rozhodnutia je len prvým krokom, ktorý je možné uskutočniť v pomerne krátkom čase a dá sa jednoducho kontrolovať. Druhý krok, implementácia na tej najzákladnejšej úrovni, si vyžaduje dlhý proces informovania a budovania konsenzu v každej jednej inštitúcii, fakulte a oblasti, a sústredí na kultúrnu zmenu. Tento krok si vyžaduje skutočné zapojenie a angažovanosť všetkých pracovníkov a študentov do kolegiálnych riadiacich štruktúr a aj v triedach. Dlhšie trvá a ťažšie sa vyhodnocuje.
Teraz už vieme, že je rozumnejšie posudzovať tieto dve úrovne samostatne, používať pre ne rôzne prístupy a vyhodnocovať ich inými metódami. Sme si vedomí aj toho, že implementáciu na inštitucionálnej úrovni môžu podporiť aj národné iniciatívy a stimuly.
3.	Učenie zamerané na študenta sa nie vždy uznávalo za plnohodnotný pilier európskej štruktúry titulov a nebolo dostatočne udomácnené a implementované v akademickej obci.
Dnes vieme, že učenie zamerané na študenta je treba implementovať aj do prípravy vzdelávacieho programu aj do jeho realizácie, a malo by ovplyvniť celý proces výučby/učenia, okrem iného aj vytvorením priaznivého prostredia na učenie. Sme si vedomí toho, že učenie zamerané na študenta je možné realizovať len vtedy, ak sú učitelia aj študenti ochotní zapojiť sa do konštruktívneho dialógu a procesu kooperatívneho učenia a rozvíjať jeho prostredníctvom užitočné kompetencie.
4.	V plnej miere sme si neuvedomili, že plnenie spoločných cieľov 47 krajinami prináša so sebou napätie medzi jednotlivými aspektmi procesu konvergencie. Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov:
•	Paneurópska v. národná rozmanitosť
Založenie EHEA je nadnárodným úsilím – výsledok spoločnej vízie, ktorú účastníci aj spoločne vytvorili. Pri príprave spoločných zásad, rámcov a nástrojov museli všetky zapojené krajiny do určitej miery zmeniť svoje národné systémy. Urobili tak, pretože si uvedomili pridanú hodnotu pôsobenia v širšom medzinárodnom priestore. Ale odpor voči zmene sa dal očakávať aj na národnej, aj na inštitucionálnej úrovni, najmä ak spoločná vízia nebola dostatočne komunikovaná a/alebo sa nestretla s pozitívnym prijatím. Národné akademické tradície, legitímne záujmy a priority častokrát prekážajú, spomaľujú alebo inak narúšajú tento európsky projekt. Riadiace orgány procesu musia zabezpečiť, aby si projekt udržal svoju nadnárodnú povahu a zároveň generoval dostatočnú pridanú hodnotu, aby jednotlivé krajiny boli ochotné v ňom pokračovať. Vieme, že rovnováha je pohyblivým cieľom a vzájomná dôvera je základným prvkom na jeho dosiahnutie. 
Treba podporiť paneurópsky charakter procesu, zviditeľniť jeho pridanú hodnotu pre národné politiky a prijať kroky na zapojenie celej akademickej obce – učiteľov, študentov a administratívnych pracovníkov – do prípravy konkrétnych ciest jeho realizácie. 
•	Proces v. výsledok
V priebehu predchádzajúcich 15 rokov koexistovali dve rôzne chápania spoločného úsilia: účasť v Bolonskom procese a vytvorenie EHEA. Tieto dve chápania často zdôrazňovali odlišné aspekty toho, čo sa robilo – proces a výsledky – a prinášali odlišné očakávania, ktoré sa darilo alebo nedarilo napĺňať. Základným rozdielom bolo, že pri procese určitý čas trvá, kým sa ho podarí dokončiť a často sa veľmi zložito presne popisuje, kým výsledky sú viditeľnejšie a veľmi ľahko sa dajú merať. Z toho vyplýva, že procesy sa nie vždy darí identifikovať a podporovať, kým výsledky sa dajú jednoduchšie rozpoznať a ľahšie sa aj oceňujú – alebo kritizujú.
Výsledky aj procesy sú základnými prvkami tvorby EHEA a mali by sa posudzovať ako prvky jedného celku.
•	Prístup zhora nadol v. zdola nahor
Prístup k reformám zhora nadol vo všeobecnosti zahŕňa používanie právnych a správnych predpisov, stimulov a sankcií na usmerňovanie činností vysokého školstva na akejkoľvek úrovni. Mal by sa však dať priestor aj uplatňovaniu prístupu zdola nahor, návrhom a iniciatívam, ktoré umožnia flexibilnejší prístup a atraktívnejšie zapojenie inštitúcií, pracovníkov z praxe a študentov do vykonávania uvedených reforiem. Na vzbudenie pocitu vlastníctva procesu by mali dostať priestor na to, aby mohli konať autonómne, na vlastnú zodpovednosť, ale zároveň treba zabezpečiť riadne monitorovanie a dohodnúť sa na prístupe k zabezpečeniu kvality.
Treba implementovať a podporovať oba prístupy (zdola nahor aj zhora nadol) a podporiť tak pozitívnu interakciu a dosiahnutie reforiem.


	Spoločné štandardy v. flexibilita

Keď sa 47 krajín s rozmanitým pozadím snaží dosiahnuť spoločný cieľ, je potrebné využiť benchmarking a hodnotenia na definovanie minimálnych štandardov nevyhnutných na plné zapojenie a identifikáciu úrovne konvergencie, ktorú jednotlivé krajiny dosiahli. Tu vyvstáva otázka, ako sa riešiť prípady, ktoré nespĺňajú minimálne štandardy. Keďže EHEA nie je regulačným orgánom, nie je možné ukladať pokuty. Aký druh flexibility by teda mal v oboch prípadoch existovať? Mali by sa okrem výsledkov zohľadňovať aj procesy? Malo by sa počítať s dlhším časom na dokončenie procesov a poskytnúť príležitosti na partnerské vzdelávanie zo strany iných partnerských krajín?
Bezpochyby treba definovať minimálne štandardy účasti v EHEA, ale treba hodnotiť aj prebiehajúce procesy a poskytnúť príležitosti na partnerské vzdelávanie.
Spolupráca v. súťaženie
V tradícii európskeho vysokého školstva spolupráca znamená vo všeobecnosti združenie síl s partnermi, rozvíjanie synergií a spoločné získavanie finančných prostriedkov na
poskytovanie lepšieho vzdelávania. Súťaženie sa zameriava na dosahovanie vyššej kvality a lepšej viditeľnosti v porovnaní s inými inštitúciami/fakultami, ktorého cieľom je pritiahnuť viac/lepších študentov a získať väčší podiel zo skromných finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Tieto dva aspekty si však nevyhnutne nemusia odporovať ako to demonštrujú napr. spoločné programy založené na európskej medziinštitucionálnej spolupráci.
Zdravé súťaženie v rámci EHEA nevylučuje nadviazanie silnej spolupráce a oba tieto prvky sú potrebné na zabezpečenie kvality, viditeľnosti a príťažlivosti v globálnom svete vysokého školstva.
	Globálne v. regionálne

Ak sa EHEA považuje za svetový región interagujúci s ďalšími svetovými regiónmi, existuje dynamické napätie medzi spoluprácou s týmito regiónmi a rozvíjaním prepojení s regiónmi za hranicami EHEA. Tieto dve tendencie je možné artikulovať tak, že sa vzájomne dopĺňajú. Podobne, niektoré inštitúcie sa považujú za globálnych hráčov a majú väčší záujem o spoluprácu s globálnymi partnermi, iné zas považujú za užitočnejšie sústrediť sa na regionálnu spoluprácu. Tieto dve úrovne síce nie sú vzájomne kompatibilné, ale môžu sa vzájomne posilňovať.
Je možné vytvoriť rôzne schémy na podporu globálnej/regionálnej spolupráce, ktoré budú vychádzať zo špecifických národných/inštitucionálnych potrieb, politík a misií.
Dnes vieme, že treba prihliadať na všetky tieto napätia a riadiť ich ako dynamické sily procesov.
Pohľad vpred: nové výzvy, nové ciele, nové stratégie
V súčasnej svetovej situácii zohráva vysoké školstvo kľúčovú úlohu v rozvoji nových spoločností. Naše úspechy v priebehu predchádzajúcich 15 rokov – vybudovanie základov EHEA a aktivácia dynamického procesu spolupráce – by nás mali povzbudiť v príprave novej spoločnej vízie: vízie, ktorá bude spoločnou odpoveďou na výzvy stojace pred vysokým školstvom v súčasnosti, bude využívať našu energiu, tvorivosť a zdroje na rozvoj spoločných prístupov potrebných na dosiahnutie našich spoločných cieľov.
V nasledujúcich bodoch uvádzame niektoré zo súčasných výziev stojacich pred EHEA spolu s navrhovanými prístupmi:
1.	Ako môže EHEA podporiť a uľahčiť implementáciu prístupu zameraného na študenta do všetkých systémov a inštitúcií?
Navrhované prístupy:
	zvyšovanie povedomia akademických pracovníkov o prínosoch takéhoto prístupu pre učenie a výučbu a poskytovanie príležitostí na partnerské učenie vo všetkých predmetových oblastiach;
	zabezpečenie, aby učenie a výučba, ako aj zapojenie študentov do prípravy vzdelávacích programov, boli riadne začlenené do interných aj externých procesov zvyšovania kvality;
	rozpoznávanie dobrých pedagogických výkonov a ich uznávanie ako kritéria pre kariérny postup;
	poskytovanie širokých možností na celoživotné vzdelávanie a uznávanie predchádzajúceho vzdelania sa s cieľom napĺňať individuálne potreby vzdelávajúcich sa.

2.	Ako môže EHEA zabezpečiť – prostredníctvom verejnej zodpovednosti a primeraného financovania z verejných a súkromných zdrojov, aby vysoké školstvo bolo verejným dobrom  a prínosom pre všetkých v našich moderných, komplexných a rýchlo sa meniacich spoločnostiach?
Navrhované prístupy:
	zdôraznenie zodpovednosti európskych politických a inštitucionálnych vodcov, akademikov a študentských organizácií za transfer globálnych hodnôt do vysokého školstva, výchovu zodpovedných občanov pre nové spoločnosti a zosúladenie ich kompetencií so spoločenskými potrebami,
	podpora otvorenej diskusie a spolupráce na otázkach týkajúcich sa globálnych problémov ako sú nezamestnanosť, chudoba, vylúčenie, konflikty atď.
	garantovanie zodpovednosti vysokoškolských inštitúcií vo vzťahu k zainteresovaným stranám a širokej verejnosti, kvality vzdelávania a spoľahlivosti, jednoznačnosti a relevantnosti informácií, s cieľom získať si dôveru v národné a európske vysoké školstvo,
	zlepšenie sociálneho začlenenia a príležitostí na prístup, úspech a medzinárodnú mobilitu pre nízko zastúpené a znevýhodnené skupiny študentov; monitorovanie pokroku v zabezpečovaní voľného prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu pre všetky skupiny študentov.

3.	Ako môže EHEA reagovať na demografické zmeny (napr. starnutie obyvateľstva), migračné pohyby a žiadosti o nové občianstvo?
Navrhované prístupy:
	podporovanie otvorenej diskusie a spolupráce v otázkach súvisiacich s demografickými zmenami a ich vplyvom na európske spoločnosti,
	poskytovanie relevantného vzdelávania rozmanitej študentskej populácii (napr. mladým a dospelým študentom) aj prostredníctvom aktivít celoživotného vzdelávania,
	uľahčovanie uznávania akademických/profesionálnych kvalifikácií, období štúdia a predchádzajúceho štúdia podľa transparentných kritérií,
	poskytovanie primeraných príležitostí na štúdium pre študentov prisťahovalcov s cieľom umožniť im plný rozvoj ich ľudského a intelektuálneho potenciálu a získanie občianstva.

4.	Ako môže EHEA prispieť k vedeckému výskumu?
Navrhované prístupy:
	podpora prístupov k učeniu, výučbe a hodnoteniu zameraných na zlepšenie kritického a tvorivého myslenia,
	posilnenie prepojení medzi vzdelávaním a výskumom a podpora učenia založeného na výskume vo všetkých cykloch a disciplinárnych oblastiach,
	podpora tvorby doktorandských programov vhodných na rozvíjanie širokých transverzálnych a interdisciplinárnych kompetencií, ako aj potrebnej špecializácie, 
	podpora dialógu medzi vedou a spoločnosťou a spolupráce medzi vysokým školstvom a podnikmi. 

5.	Ako môže EHEA čo najlepšie využiť príležitosti ponúkané technologickými pokrokmi na učenie a výučbu?
Navrhované prístupy:
	zabezpečenie, aby si učitelia, študenti a administratívni pracovníci na primeranej úrovni osvojili technologické zručnosti,
	podpora prínosného používania technologických inovácií v učení a výučbe (zmiešané a diaľkové štúdium, OER, MOOC atď.), vrátane poskytovania príležitostí na celoživotné vzdelávanie,
	zabezpečenie, aby bolo používanie technických inovácií v učení a výučbe riadne začlenené do interných aj externých procesov zlepšovania kvality.

6.	Ako môže EHEA ako globálny hráč vo vysokom školstve reagovať na konflikty medzi krajinami a na politický extrémizmus v krajinách?
Navrhované prístupy:
	podpora priebežného dialógu a strategických partnerstiev s ďalšími regiónmi sveta, najmä s tými, ktoré vyvíjajú spoločné činnosti vysokoškolského vzdelávania,
	podpora vedeckej spolupráce v rámci EHEA a s ďalšími regiónmi sveta, pretože spoločná akademická kultúra uľahčuje porozumenie a prispieva k budovaniu dôvery,
	podpora internacionalizácie vysokoškolských inštitúcií prostredníctvom podpory nadväzovania kontaktov a stabilných partnerstiev, mobility akademických a administratívnych pracovníkov, ako aj spoločných programov na všetkých úrovniach (vrátane doktorandských programov),
	podpora študentskej mobility na všetkých úrovniach, najmä prostredníctvom predchádzania prílišnej regulácie a rigidnosti systémov a zvyšovania flexibility študijných programov; podpora mobility študentov pedagogiky s ohľadom na kľúčovú úlohu, ktorú budú zohrávať ako vychovávatelia nových generácií študentov  a potenciálni multiplikátori medzinárodných/medzikultúrnych kompetencií.

7.	Ako sa EHEA môže postaviť zoči-voči výzvam súčasnej hospodárskej krízy  premeniť ich na nové príležitosti?
Navrhované prístupy:
	podpora inovácií, tvorivosti, podnikania vo vysokom školstve, povzbudzovanie učiteľov a študentov k rozvoju takýchto kvalít a ich používaniu v nových oblastiach,
	zvyšovanie zamestnateľnosti absolventov prostredníctvom priebežného dialógu so zamestnávateľmi a implementácie programov založených na kompetenciách, ako aj sledovanie ich ďalšieho kariérneho rozvoja,
	rozvíjanie dialógu medzi vládami a vysokoškolskými inštitúciami o spôsoboch čo najlepšieho využitia dostupných finančných prostriedkov a o nových modeloch financovania,
	využívanie všetkého, čo sa podarilo dosiahnuť v predchádzajúcich rokoch – kontaktov, aktívnych akademických obcí, metodológií, výsledkov projektov, nástrojov atď.

Tieto zložité výzvy sa budú najlepšie riešiť na úrovni EHEA, kde sa nimi budú zaoberať vlády spolu so zainteresovanými stranami.  Nevyhnutným predpokladom pre prípravu spoločnej stratégie je politická angažovanosť ministrov EHEA, ktorá môže vytvoriť podmienky a naznačiť smerovanie ďalšieho pôsobenia a existencie vysokého školstva. V tomto kontexte treba rozvíjať všetky možné synergie a vyzvať všetkých európskych aktérov, aby konali vo vzájomnej súčinnosti. Spolu sme silnejší. A vďaka poučeniam, ktoré sme získali počas predchádzajúcich 15 rokov, sme dnes lepšie pripravení pracovať spoločne.

