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Deklaracja Bolo�ska 
Szkolnictwo wy�sze w Europie 

 
 

Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii 
w dniu 19 czerwca 1999. 

 
Proces europejski, dzi�ki nadzwyczajnym osi�gni�ciom z ostatnich kilku lat, staje si� dla 

Unii Europejskiej i jej obywateli coraz bardziej konkretn� i widoczn� rzeczywisto�ci�. Perspektywy 
rozszerzenia UE, wraz z pogł�biaj�c� si� współprac� z innymi krajami Europy, nadaj� tej 
rzeczywisto�ci jeszcze szerszy wymiar. Tymczasem w szerokich kr�gach akademickich, 
politycznych oraz w opinii publicznej pogł�bia si� �wiadomo�� tego, �e konieczne jest ustanowienie 
bardziej kompletnej i szerszej Europy, przede wszystkim poprzez wzmocnienie jej wymiaru 
intelektualnego, kulturalnego, społecznego, naukowego i technologicznego.  
 

"Europa Wiedzy" jest teraz powszechnie uznawana za niezast�piony czynnik rozwoju 
społecznego i ludzkiego oraz za niezb�dny element wzmocnienia i wzbogacania to�samo�ci 
europejskiej, daj�cej obywatelom Europy umiej�tno�ci niezb�dne do stawienia czoła wyzwaniom 
nowego tysi�clecia wraz ze �wiadomo�ci� wspólnych warto�ci oraz przynale�no�ci do wspólnej 
przestrzeni społeczno- kulturalnej.  
 

Znaczenie edukacji oraz współpracy edukacyjnej dla rozwoju i umocnienia stabilnych, 
pokojowych oraz demokratycznych społecze�stw jest powszechnie uznawane za bardzo wa�ne, 
szczególnie w �wietle sytuacji w Europie Południowo-Wschodniej.  
 

W Deklaracji Sorbo�skiej z 25 maja 1998 r., której podstaw� stanowiły te wła�nie 
przesłanki, zwrócono uwag� na centraln� rol� uczelni w rozwoju kulturalnym Europy. Podkre�lono 
w niej znaczenie stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy�szego jako klucza do 
zwi�kszenia mobilno�ci i zatrudnialno�ci obywateli oraz ogólnego rozwoju kontynentu.  
 

Kilka krajów europejskich zobowi�zało si� do osi�gni�cia celów postawionych w Deklaracji 
poprzez jej podpisanie lub wyra�enie ogólnej akceptacji dla jej tre�ci. Kierunek, jaki przyj�ło szereg 
uruchomionych tymczasem reform szkolnictwa wy�szego w Europie, �wiadczy o tym, �e wiele 
rz�dów jest zdecydowanych na podj�cie działa�.  
 

Uczelnie europejskie, ze swej strony, podj�ły to wyzwanie i zdecydowały si� odgrywa� 
główn� rol� w budowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wy�szego, równie� w zwi�zku z 
przyj�ciem podstawowych zasad okre�lonych w tzw. Karcie Bolo�skiej (Bologna Magna Charta 
Universitatum) z 1988 r. Ma to ogromne znaczenie, bior�c pod uwag�, �e niezale�no�� i autonomia 
uniwersytetów gwarantuj� ci�głe dostosowywanie systemów szkolnictwa wy�szego i nauki do 
zmieniaj�cych si� potrzeb, wymaga� społecze�stwa oraz post�pu wiedzy naukowej.  

 
W ten sposób wyznaczono wła�ciwy kierunek i konkretny cel działa�. Pełne osi�gni�cie 

celu, jakim jest wi�ksza kompatybilno�� i porównywalno�� systemów szkolnictwa wy�szego, 
wymaga jednak ci�głego podtrzymywania tempa zmian. Musimy wspiera� ten proces poprzez 
promowanie konkretnych rozwi�za� zapewniaj�cych wymierne efekty. W spotkaniu w dniu 18 
czerwca uczestniczyli ciesz�cy si� autorytetem eksperci i uczeni ze wszystkich naszych krajów, a 
jego efektem s� bardzo przydatne sugestie dotycz�ce inicjatyw, jakie nale�y podj��.  
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W szczególno�ci trzeba zwróci� uwag� na konieczno�� zwi�kszenia mi�dzynarodowej 
konkurencyjno�ci europejskiego systemu szkolnictwa wy�szego. Witalno�� i efektywno�� ka�dej 
cywilizacji mo�na mierzy� atrakcyjno�ci� jej kultury dla innych krajów. Musimy dopilnowa�, aby 
europejski system szkolnictwa wy�szego stał si� równie atrakcyjny dla całego �wiata jak nasze 
wyj�tkowe tradycje kulturalne i naukowe.  
 

Potwierdzaj�c nasze poparcie dla ogólnych zasad okre�lonych w Deklaracji Sorbo�skiej, 
postanawiamy koordynowa� nasz� polityk�, aby osi�gn�� w krótkim okresie, a w ka�dym razie w 
ci�gu pierwszej dekady trzeciego tysi�clecia, poni�sze cele, które uwa�amy za niezwykle istotne dla 
utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy�szego oraz promowania europejskiego 
systemu szkolnictwa wy�szego na całym �wiecie: 

• Przyj�cie systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych/stopni, równie� 
poprzez wdro�enie Suplementu do Dyplomu, w celu promowania zatrudnialno�ci obywateli 
europejskich i mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci europejskiego systemu szkolnictwa wy�szego. 

• Przyj�cie systemu opartego zasadniczo na dwóch głównych cyklach kształcenia: studiach I 
stopnia (licencjackich/in�ynierskich) i studiach II stopnia (magisterskich). Dost�p do studiów II 
stopnia b�dzie wymaga� pomy�lnego uko�czenia studiów I stopnia, trwaj�cych co najmniej trzy 
lata. Tytuł zawodowy/stopie� przyznany po studiach I stopnia b�dzie równie� uznawany na 
europejskim rynku pracy jako odpowiedni poziom kwalifikacji. Studia II stopnia powinny 
prowadzi� do tytułu zawodowego magistra i/lub stopnia naukowego doktora – jak w wielu 
krajach europejskich. 

• Ustanowienie systemu punktów zaliczeniowych, takiego jak ECTS – jako odpowiedniego 
�rodka promowania jak najwi�kszej mobilno�ci studentów. Punkty b�dzie mo�na równie� 
uzyskiwa� poza szkolnictwem wy�szym, pod warunkiem, �e b�d� one uznawane przez 
przyjmuj�ce studentów uczelnie. 

• Promowanie mobilno�ci poprzez likwidowanie przeszkód utrudniaj�cych faktyczn� swobod� 
przemieszczania si�, ze szczególnym uwzgl�dnieniem nast�puj�cych aspektów: 
- w przypadku studentów: dost�p do mo�liwo�ci kształcenia i szkolenia oraz zwi�zanej z 

tym opieki, pomocy i �wiadcze� dla studentów; 
- w przypadku nauczycieli, naukowców i pracowników administracyjnych: uznawanie i 

„waloryzowanie” okresów prowadzenia bada�, nauczania i szkolenia w innym kraju 
europejskim, bez naruszania ich uprawnie� ustawowych. 

• Promowanie współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jako�ci, w celu opracowania 
porównywalnych kryteriów i metodologii. 

• Promowanie niezb�dnego wymiaru europejskiego w szkolnictwie wy�szym, szczególnie w 
pracach nad tworzeniem programów nauczania, współpracy mi�dzy-uczelnianej, programach 
wymiany, zintegrowanych programach studiów oraz szkoleniach i badaniach.  

 
Niniejszym zobowi�zujemy si� do osi�gni�cia powy�szych celów – w ramach naszych 

kompetencji instytucjonalnych i przy pełnym poszanowaniu ró�norodno�ci kultur, j�zyków, 
krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomii uczelni – z my�l� o wzmocnieniu Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wy�szego. W zwi�zku z tym b�dziemy prowadzi� współprac� 
mi�dzyrz�dow�, jak równie� współpracowa� z europejskimi organizacjami pozarz�dowymi, które 
zajmuj� si� szkolnictwem wy�szym. Ponownie wyra�amy nadziej�, �e uczelnie szybko i 
pozytywnie odpowiedz� na nasz� inicjatyw� i aktywnie przyczyni� si� do powodzenia naszych 
wysiłków. 
 

Przekonani, �e utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy�szego wymaga ci�głego 
wsparcia, nadzoru i adaptacji do stale zmieniaj�cych si� potrzeb, postanowili�my spotka� si� 
ponownie za dwa lata, aby oceni� osi�gni�ty post�p i ustali� dalsze etapy działania. 
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Caspar Einem 
Minister Nauki i Transportu  
(Austria) 
 
Gerard Schmit 
Dyrektor Generalny  
Ministerstwo Szkolnictwa Wy�szego i Nauki  
(Wspólnota Francuska, Belgia) 
 
Jan Ade 
Dyrektor Generalny 
Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej 
Departament Edukacji 
(Wspólnota Flamandzka, Belgia) 
 
Ana Maria Totomanova 
Wiceminister Edukacji i Nauki  
(Bułgaria) 
 
Eduard Zeman 
Minister Edukacji, Młodzie�y i Sportu  
(Republika Czeska) 
 
Margrethe Vestager 
Minister Edukacji  
(Dania) 
 
Toriis Lukas 
Minister Edukacji  
(Estonia) 
 
Maija Rask 
Minister Edukacji i Nauki  
(Finlandia) 
 
Claude Allegre 
Minister Edukacji Narodowej, Nauki i Techniki 
(Francja) 
 
Wolf-Michael Catenhusen 
Parlamentarny Sekretarz Stanu 
Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki 
(Niemcy) 
 
Ute Erdsiek-Rave 
Minister Edukacji, Nauki, Bada� i Kultury Landu Schlezwig-Holsztyn 
(Stała Konferencja Ministrów Kultury Landów Niemieckich) 
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Gherassimos Arsenis 
Minister Edukacji Publicznej i Spraw Religijnych 
(Grecja) 
 
Adam Kiss 
Z-ca Sekretarza Stanu ds. Szkolnictwa Wy�szego i Nauki 
(W�gry) 
 
Gudridur Sigurdardottir 
Sekretarz Generalny 
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury 
(Islandia) 
 
Pat Dowling 
Dyrektor Naczelny 
Ministerstwo Edukacji i Nauki 
(Irlandia) 
 
Ortensio Zecchino 
Minister Szkolnictwa Wy�szego, Bada� Naukowych i Post�pu Technicznego 
(Włochy) 
 
Tatiana Kokek 
Sekretarz Stanu ds. Szkolnictwa Wy�szego i Nauki 
(Łotwa) 
 
Kornelijus Platelis 
Minister Edukacji i Nauki 
(Litwa) 
 
Erna Hennicot-Schoepges 
Minister Edukacji Narodowej i Kształcenia Zawodowego 
(Luksemburg) 
 
Louis Galea 
Minister Edukacji 
(Malta) 
 
Loek Hermans 
Minister Edukacji , Kultury i Nauki 
(Holandia) 
 
Jon Lilletun 
Minister Edukacji, Nauki i Spraw Religijnych 
(Norwegia) 
 
Wilibald Winkler 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Polska) 
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Eduardo Marçal Grilo 
Minister Edukacji 
(Portugalia) 
 
Andrei Marga 
Minister Edukacji Narodowej 
(Rumunia) 
 
Milan Ftá�nik 
Minister Edukacji 
(Republika Słowacji) 
 
Pavel Zgaga 
Sekretarz Stanu ds. Szkolnictwa Wy�szego 
(Słowenia) 
 
D. Jorge Fernández Diaz 
Sekretarz Stanu ds. Edukacji, Uniwersytetów, Nauki i Rozwoju 
(Hiszpania) 
 
Agneta Bladh 
Sekretarz Stanu ds. Edukacji i Nauki 
(Szwecja) 
 
Charles Kleiber 
Sekretarz Stanu ds. Nauki i Bada� 
(Konfederacja Szwajcarska) 
 
Baronessa Tessa Blackstone of Stoke Newington 
Minister Edukacji i Zatrudnienia 
(Wielka Brytania) 
 


