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JEREVANSKÉ KOMUNIKÉ

My, ministri, ktorí sme stretli v Jerevane, dňa 14. - 15. mája 2015, si s pýchou uvedomujeme, že vízia, ktorá inšpirovala našich predchodcov v Bologni umožnila vznik európskeho priestoru vysokého školstva (EHEA), v ktorom spolupracuje 47 krajín s rozličnými politickými, kultúrnymi a akademickými tradíciami na báze otvoreného dialógu, spoločných cieľov a spoločných záväzkov. Spolu sme sa zapojili do procesu dobrovoľnej konvergencie a koordinovanej reformy našich vysokoškolských systémov. Tento krok je založený na verejnej zodpovednosti za vysoké školstvo, akademickú slobodu, inštitucionálnu autonómiu a záväzku k integrite. Spolieha sa na silné financovanie z verejných zdrojov a realizuje sa prostredníctvom spoločnej štruktúry titulov, spoločného porozumenia princípov a procesov zabezpečenia kvality a uznávania kvalifikácií, ako aj niekoľkých spoločných nástrojov.
Vďaka bolonským reformám sa podarilo dosiahnuť pokrok a umožniť študentom a absolventom, aby pri pohybe v rámci EHEA boli uznávané ich kvalifikácie a obdobia štúdia; študijné programy vybavujú absolventov potrebnými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia ďalej študovať alebo vstúpiť na európsky trh práce; inštitúcie sú aktívnejšie v medzinárodnom kontexte a akademici spolupracujú na spoločných výučbových a výskumných programoch. EHEA otvoril dialóg s ďalšími svetovými regiónmi a zvažuje model štruktúrovanej spolupráce.
Realizácia štrukturálnych reforiem je však napriek všetkému nevyrovnaná a nástroje sa niekedy používajú nesprávne alebo byrokraticky a povrchne. Treba pokračovať v zlepšovaní systémov vysokoškolského vzdelávania a viac zainteresovať akademické obce, pretože len tak sa podarí dosiahnuť plný potenciál EHEA. Chceme dokončiť prácu a uznávame potrebu nového stimulu pre našu spoluprácu.
EHEA dnes stojí pre vážnymi výzvami. Je konfrontovaný s pokračujúcou hospodárskou a sociálnou krízou, dramatickými úrovňami nezamestnanosti, stále ťaživejšou marginalizáciou mladých ľudí, demografickými zmenami, novými vzorcami migrácie a konfliktmi medzi aj vo vnútri krajín, extrémizmom a radikalizáciou. Na druhej strane, vyššia mobilita študentov a pracovníkov podporuje prehĺbenie vzájomného porozumenia a rýchly rozvoj poznatkov a technológií, ktorý ovplyvňuje spoločnosti a ekonomiky, zohráva stále významnejšiu úlohu v transformácii vysokoškolského vzdelávania a výskumu.
EHEA zohráva kľúčovú úlohu v riešení týchto výziev a maximalizácii príležitostí prostredníctvom európskej spolupráce a výmeny, v plnení spoločných cieľov a v dialógu s partnermi na celom svete.  Musíme obnoviť našu pôvodnú víziu a skonsolidovať štruktúru EHEA.
Obnovená vízia: naše priority
Do roku 2020 chceme vytvoriť EHEA, v ktorom budú naše spoločné ciele splnené vo všetkých členských krajinách, vďaka čomu sa prehĺbi vzájomná dôvera v systémy vysokoškolského vzdelávania; kde bude realitou automatické uznávanie kvalifikácií, ktoré umožní voľný pohyb študentom a absolventom; kde bude vysoké školstvo efektívne prispievať k budovaniu inkluzívnych spoločností založených na demokratických hodnotách a ľudských právach	 a kde vzdelávacie
príležitosti budú ponúkať kompetencie a zručnosti potrebné pre európske občianstvo, inovácie a zamestnanosť. Budeme podporovať a chrániť študentov a pracovníkov pri uplatňovaní ich práv na akademickú slobodu a zabezpečíme ich zastúpenie ako plnohodnotných partnerov v riadení autonómnych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Budeme podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v ich úsilí zameranom na podporu medzikultúrneho porozumenia, kritického myslenia, politickej a náboženskej znášanlivosti, rodovej rovnosti a demokratických a občianskych hodnôt s cieľom posilniť európske a globálne občianstvo a položiť základy inkluzívnych spoločností. Budeme tiež posilňovať prepojenia medzi EHEA a európskym výskumným priestorom.
V nadchádzajúcich rokoch bude našou spoločnou ambíciou plnenie týchto rovnako významných cieľov v novom kontexte:
	Zvyšovanie kvality a relevantnosti učenia a výučby je hlavným poslaním EHEA. Budeme podporovať a povzbudzovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a ich pracovníkov v presadzovaní pedagogických inovácií vo vzdelávacích prostrediach zameraných na študenta a vo využívaní potenciálnych prínosov digitálnych technológií v učení a výučbe. Budeme podporovať silnejšie prepojenie medzi výučbou, učením a výskumom na všetkých úrovniach štúdia a poskytovať stimuly pre inštitúcie, učiteľov a študentov na zintenzívnenie aktivít, ktoré rozvíjajú tvorivosť, inováciu a podnikateľstvo. Študijné programy by mali prostredníctvom efektívnych vzdelávacích aktivít umožňovať študentom rozvíjať kompetencie, ktoré najlepšie uspokoja ich osobné ašpirácie a spoločenské potreby. Mali by ich podporovať transparentné opisy výstupov vzdelávania a pracovnej záťaže, flexibilné spôsoby učenia a vhodné metódy výučby a hodnotenia. Je nesmierne dôležité rozpoznať a podporovať kvalitnú výučbu a vytvárať príležitosti na zlepšovanie  pedagogických kompetencií akademických pracovníkov. Navyše aktívne zapojíme študentov, ako plnohodnotných členov akademickej obce, ako aj ďalších aktérov a zainteresované strany do tvory kurikula a zaistenia kvality.
	Podpora zamestnateľnosti absolventov v priebehu ich pracovného života na  rapídne sa meniacich trhoch práce – charakterizovaná technologickým pokrokom, stále novými pracovnými profilmi a zvyšovaním príležitostí na získanie zamestnania alebo na samostatné podnikanie – to je hlavným cieľom EHEA. Musíme zabezpečiť, aby na konci každého študijného cyklu absolventi disponovali kompetenciami vhodnými na vstup na trh práce, ktoré im zároveň umožnia rozvíjať nové kompetencie potrebné na to, aby si vedeli nájsť zamestnanie aj neskôr v priebehu svojho ďalšieho pracovného života. Budeme podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v skúmaní rozmanitých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov napr. posilnením ich dialógu so zamestnávateľmi, implementáciou programov, v ktorých budú dobre vyvážené teoretické a praktické komponenty, budú podporovať podnikateľské a inovačné zručnosti študentov a sledovať ďalší kariérny rozvoj absolventov. Budeme podporovať medzinárodnú mobilitu za štúdiom a umiestňovaním ako silný prostriedok na rozšírenie škály kompetencií a pracovných možností pre študentov.
	Základným cieľom EHEA je vytvoriť z našich systémov inkluzívnejšie systémy, keďže naše obyvateľstvo je stále rôznorodejšie a musíme riešiť otázky súvisiace s migráciou a demografickými zmenami. Zaväzujeme sa, že rozšírime účasť na vysokoškolskom vzdelávaní a budeme podporovať inštitúcie, ktoré poskytujú relevantné školiace činnosti v primeraných kontextoch pre jednotlivé typy študentov, vrátane celoživotného vzdelávania. Budeme zlepšovať prieniky a zrozumiteľnú komunikáciu medzi rôznymi sektormi vzdelávania. Budeme zlepšovať sociálny rozmer vysokoškolského vzdelávania, zlepšovať rodovú vyváženosť a rozširovať príležitosti na prístup a dokončenie štúdia, vrátane medzinárodnej mobility, pre znevýhodnených študentov. Budeme poskytovať mobilitné príležitosti študentom a pracovníkom z konfliktných oblastí a súčasne pracovať na tom, aby sa mohli opäť vrátiť domov, keď im to okolnosti budú umožňovať. Okrem toho chceme podporovať mobilitu študentov pedagogiky, najmä s ohľadom na významnú úlohu, ktorú budú zohrávať vo výchove a vzdelávaní budúcich generácií v Európe.
	Implementácia štrukturálnych reforiem je základným predpokladom pre konsolidáciu EHEA a, v dlhodobom horizonte, pre jej úspešnosť. Spoločná štruktúra akademických titulov a kreditného systému, spoločné štandardy a usmernenia na zaistenie kvality, spolupráca v oblasti mobility, spoločné programy a tituly – to všetko sú základy EHEA.  Vytvoríme efektívnejšie politiky pre uznávanie kreditov získaných v zahraničí, kvalifikácií na akademické a profesionálne účely a predchádzajúceho vzdelania. Úplná a koherentná implementácia dohodnutých reforiem na národnej úrovni si vyžaduje spoločný pocit vlastníctva a záväzku zo strany tvorcov politiky a akademických obcí a silnejšie zapojenie zainteresovaných strán. Skutočnosť, že niektoré krajiny reformy neimplementujú, podrýva fungovanie a dôveryhodnosť celého EHEA. Potrebujeme presnejšie merania výkonnosti, ktoré budú tvoriť základ správ pripravovaných členskými krajinami. Prostredníctvom politického dialógu a výmeny osvedčených postupov poskytneme cielenú podporu členským krajinám, ktoré sa boria s problémami pri implementácii dohodnutých cieľov a pomôžeme tým, ktoré si to želajú, pokračovať ďalej.

Splnenie týchto výziev si vyžaduje aj zmenu metód riadenia a práce EHEA . Žiadame skupinu BFUG, aby zrevidovala a zjednodušila metódy riadenia a práce tak, aby sa do pracovného programu zapojili aj vysokoškolskí pedagógovia z praxe, a na našom nasledujúcom zasadnutí predložila návrhy na riešenie problému neplnenia kľúčových záväzkov.
S vďakou prijímame záväzok Francúzska byť hostiteľom nášho nasledujúceho zasadnutia v 2018 a sekretariátu EHEA od júla 2015 až do júna 2018.
Ministri vítajú žiadosť Bieloruska o prijatie do EHEA, a predovšetkým vítajú záväzok implementovať reformy, ktorý Bielorusko prijíma po 16 rokoch existencie Bolonského procesu a ktorým sa zaväzuje reformovať svoj vzdelávací systém tak, aby bol kompatibilný so systémami v krajinách EHEA. Na základe toho ministri vítajú Bielorusko ako člena EHEA a tešia sa na spoluprácu s národnými orgánmi a zainteresovanými stranami na implementácii reforiem identifikovaných skupinou BFUG a začlenených do dohodnutej cestnej mapy, ktorá bola súčasťou prístupových dohôd s Bieloruskom. Ministri žiadajú BFUG, aby ich informovala o implementácii cestnej mapy na ministerskej konferencii v 2018.
Na záver, berieme na vedomie a schvaľujeme správy pracovných skupín pre implementáciu, štrukturálne reformy, mobilitu a internacionalizáciu, sociálny rozmer a celoživotné vzdelávanie, ako aj skupiny Pathfinder pre automatické uznávanie kvalifikácií. Prijímame opatrenia uvedené v prílohe a využívame túto príležitosť na opätovné zdôraznenie významu účasti všetkých členov a konzultačných členov na práci skupiny BFUG a ich príspevku k pracovnému programu EHEA.
Príloha
I. Prijaté politické opatrenia
revidované štandardy a usmernenia pre zabezpečenie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA)
	európsky prístup na zabezpečenie kvality spoločných programov
	revidovaná Príručka pre používateľov ECTS – oficiálny dokument EHEA
II. Záväzky
začleniť kvalifikácie získané v krátkych študijných cykloch do celkového rámca kvalifikácií európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (QF EHEA), na základe dublinských deskriptorov pre kvalifikácie získané v krátkych študijných cykloch a zabezpečenia kvality podľa ESG, tak aby sa vytvorili podmienky na uznávanie kvalifikácií získaných v krátkych študijných cykloch vo vlastných systémoch, a to aj vtedy, ak tieto systémy nepoznajú koncepciu krátkych študijných cyklov,
	zabezpečiť, aby kompetenčné požiadavky pre štátnu službu umožňovali spravodlivý prístup aj absolventom vysokoškolského štúdia 1. stupňa a povzbudiť zamestnávateľov, aby riadne využívali všetky typy vysokoškolských kvalifikácií, vrátane kvalifikácií 1. stupňa,
	v spolupráci s inštitúciami zabezpečiť spoľahlivé a zmysluplné informácie o kariérnych vzorcoch absolventov a ich postupe na trhu práce, ktoré by mali byť poskytované vedúcim pracovníkom inštitúcií, potenciálnym študentom, ich rodičom a širokej verejnosti,
	preskúmať a revidovať právne predpisy tak, aby v plnom rozsahu odrážali Lisabonský dohovor o uznávaní kvalifikácií, podať do konca roka 2016 správu o revízii a požiadať Výbor dohovoru, aby v spolupráci so sieťami ENIC a NARIC pripravil analýzu správ do konca roka 2017, pri ktorej zohľadní výsledky monitorovania vykonávania dohovoru realizovaného Výborom dohovoru,
	odstrániť prekážky v uznávaní predchádzajúceho vzdelania za účelom poskytnutia prístupu k vysokoškolským programom a uľahčenia získania kvalifikácií na základe predchádzajúceho vzdelania, ako aj podpory vysokoškolských inštitúcií, aby zlepšovali svoje kapacity na uznávanie predchádzajúceho vzdelania,
	preskúmať a zrevidovať národné kvalifikačné rámce, tak aby vzdelávacie cesty v rámcoch primerane zohľadňovali predchádzajúce vzdelanie,
	vytvoriť skupinu dobrovoľníckych krajín a organizácií, ktorej cieľom bude podporovať uznávanie profesijných kvalifikácií,
	podporovať mobilitu pracovníkov s prihliadnutím na usmernenia pracovnej skupiny pre mobilitu a internacionalizáciu,
	podporovať prenosnosť grantov a pôžičiek  prihliadnutím na usmernenia pracovnej skupiny pre mobilitu a internacionalizáciu,
	pričiniť sa o to, aby sa naše vysokoškolské systémy stali sociálne inkluzívnejšími prostredníctvom implementácie stratégie sociálneho rozmeru EHEA,
	zabezpečiť, aby kvalifikácie z krajín EHEA boli automaticky uznávané na rovnakej úrovni ako relevantné domáce kvalifikácie,
	umožniť našim vysokoškolským inštitúciám, aby používali vhodnú registrovanú agentúru EQAR v externom procese zabezpečenia kvality, ktorá bude rešpektovať národné dohody o rozhodovaní o výstupoch zabezpečenia kvality.

