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Vyhlásenie štvrtého bolonského politického fóra 
Jerevan, 14. - 15. máj 2015
My, ministri zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie a vedúci delegácií štvrtého bolonského politického fóra, ktorých štátne orgány, vysokoškolské inštitúcie, študenti a pracovníci sú verní princípom demokracie, ľudských práv a zásadám právneho štátu, sme sa stretli v Jerevane, aby sme opätovne potvrdili a podporili našu spoluprácu na rozvoji vysokého školstva. Zdôrazňujeme náš záujem o európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a jeho princípy, na ktorý treba ako na úspešný príklad spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní prihliadať aj v ďalších regionálnych kontextoch. Okrem toho tiež uznávame príspevok k ďalšiemu rozvoju EHEA zo strany iných regiónov, ktorý tieto poskytujú v podobe svojich politických i praktických skúseností.
Politická nestabilita v mnohých krajinách, vysoká miera nezamestnanosti a migrácia vyplývajúca z hospodárskej a sociálnej krízy, ako aj nedostatočný prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu patria medzi výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme. Národná obroda mnohých krajín však zároveň vzbudzuje v ľuďoch nádej na vytvorenie demokratickejších a tolerantnejších spoločností, ktoré budú poskytovať príležitosť na osobný rozvoj aj na rozvoj kvalitného vysokého školstva. Vysokoškolské reformy by mali prehĺbiť demokratickú kultúru a vybaviť naše spoločnosti vedomosťami, porozumením a zručnosťami, ktoré pomôžu zvládnuť nadchádzajúce výzvy. Ochrana pracovníkov a študentov prostredníctvom zabezpečenia akademickej slobody, integrity a autonómie vysokoškolských inštitúcií je kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa.
Mobilita študentov a pracovníkov navyše uľahčuje výmenu a tvorbu nových poznatkov a pomáha budovať vzájomnú dôveru a porozumenie. Na vysoké školstvo a spôsob jeho reformy bude vplývať aj rýchly technologický rozvoj.
Z tohto dôvodu je potrebné pokračovať v politickom dialógu medzi EHEA a krajinami Stredného východu, severnej Afriky s Ázie (MENAAS), zintenzívniť ho a riadne zohľadniť rozmanitosť vysokoškolských vzdelávacích systémov, ako aj politickú a ekonomickú situáciu našich krajín a regiónov. Identifikovali sme niekoľko spoločných výziev, ktoré by mali stáť v popredí našej spolupráce v budúcnosti; patria medzi nich demografické zmeny, nezamestnanosť absolventov, hospodárske a politické krízy ovplyvňujúce situáciu v mnohých krajinách, pretrvávanie stereotypov, nedostatočný medzikultúrny dialóg a zvyšujúci sa extrémizmus a radikalizmus. Pri riešení týchto výziev a vytváraní spoločností, aké tu chceme mať, budeme spolupracovať s akademickou obcou na rozvoji kľúčovej úlohy vysokého školstva. Budeme sa okrem toho snažiť hľadať spôsoby ako reformovať vzdelávacie systémy tak, aby výsledkom boli spoločnosti, ktoré chceme.
Budeme budovať na tom, čo máme spoločné a zároveň umožníme jednotlivým vzdelávacím systémom čerpať z ich osobitných silných stránok a tradícií. Diverzita a rozmanité aspekty politického dialógu v sebe zahŕňajú zapojenie všetkých úrovní: regionálnej, národnej aj inštitucionálnej.
Štvrté bolonské politické fórum sa sústredí na posilnenie spolupráce medzi EHEA a krajinami MENAAS, ktoré susedia s krajinami EHEA. Je nesmierne dôležité zabezpečiť, aby bolo vysoké školstvo pripravené reagovať na výzvy dneška. Reformy vysokoškolských systémov prinesú zlepšenie kvality vzdelávania a pomôžu popasovať sa s nezamestnanosťou, najmä mladých ľudí, a predovšetkým mladých žien. Dôraz sa bude klásť aj na úlohu štrukturálnych reforiem, vrátane mobilitných schém a spoločných programov.
Štrukturálne reformy EHEA spolu s transparentnými nástrojmi a podobné iniciatívy v iných regiónoch by mali poslúžiť ako základ na podporu regionálnej spolupráce, budujúc na výsledkoch súčasných projektov implementovaných rôznymi medzinárodnými organizáciami,  národnými orgánmi a vysokoškolskými inštitúciami. Patrí medzi nich používanie výstupov vzdelávania a spoločných referenčných bodov pri tvorbe a poskytovaní študijných programov, budovanie kapacít v oblasti zabezpečenia kvality, príprava kvalifikačných rámcov, mobilita a uznávanie kvalifikácií, ako aj kreditné systémy, spoločné tituly a doktorandské vzdelávanie.
V našej ďalšej spolupráci sa budeme prioritne zameriavať na:
	prípravu a rozvoj národných kvalifikačných rámcov, vrátane prípravy metodológií na stanovovanie kompatibility medzi národnými rámcami v EHEA – v súlade s QF EHEA – a národnými rámcami krajín MEENAS,
	rozvíjanie spolupráce v oblasti zabezpečenia kvality, s cieľom ďalšej prehlbovať vzájomnú dôveru vo vzdelávacie systémy a nimi udeľovanými kvalifikáciami. Budeme podporovať agentúry na zabezpečenie kvality zo zapojených krajín, aby pracovali na zaradení do Európskeho registra zabezpečenia kvality (EQAR),
	zlepšovanie vzájomného uznávania kvalifikácií prostredníctvom zlepšenia informovanosti, spoločnej prípravy a šírenia praxe a metodológie uznávania kvalifikácií. Povzbudzujeme UNESCO, aby iniciovala preskúmanie regionálnych dohovorov pre stredomorský región a arabské štáty s cieľom začleniť do nich kľúčové zásady a ustanovenia Lisabonského dohovoru Rady Európy/UNESCO o vzájomnom uznávaní kvalifikácií ako aj regionálnych dohovorov UNESCO, ktoré boli revidované v nedávnom čase, a vyzývame UNESCO, aby obnovila činnosť siete MERIC,
	spolupráca na príprave a implementácii systému transferu kreditov, ktorý bude riadne zohľadňovať ECTS a jeho nedávno revidovanú používateľskú príručku.

Na inštitucionálnej úrovni budeme podporovať akademickú spoluprácu pri príprave spoločných projektov na implementáciu politík a nástrojov potrebných na rozvoj vzdelávacích prostredí zameraných na študenta. Zapojenie akademickej obce, vrátane študentov, vedeckých pracovníkov a ďalších kľúčových aktérov je základnou podmienkou pre prípravu a implementáciu uvedených reforiem.
Vo svetle súčasnej politickej nestabilnosti a útokov na demokraciu a právny štát vo viacerých krajinách zdôrazňujeme význam pokračovania v spolupráci medzi vysokoškolskými inštitúciami a náš záväzok podporovať výmeny študentov a pracovníkov, ako aj spoločné projekty zamerané na posilnenie kapacity vysokoškolských inštitúcií v EHEA a partnerských krajinách ako príspevku k rozvoju demokracie na základe kvalitného vzdelávania a výskumu.
Úspešnosť ďalšej spolupráce medzi EHEA a našimi krajinami je podmienená zohľadnením ďalších regionálnych procesov.
My, ministri zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie a vedúci delegácií štvrtého bolonského politického fóra, sme si vedomí toho, že úspešný politický dialóg si vyžaduje používanie rozmanitých pracovných metód, vrátane seminárov, konferencií, pracovných skupín, pilotných projektov a partnerských vzdelávacích aktivít. Zaväzujeme sa, že budeme presadzovať a viesť takúto spoluprácu v našich krajinách a regiónoch a žiadame Bolonský sekretariát, aby v úzkej spolupráci so skupinou BFUG, Bolonskou radou a zástupcami krajín MEENAS dohliadal nad touto spoluprácou, definoval jej oblasti a do nasledujúceho zasadnutia BFUG pripravil časový harmonogram a plán aktivít.
Nasledujúce bolonské politické fórum sa uskutoční vo Francúzsku v roku 2018 súbežne s ministerskou konferenciou.

