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1. Šiandien oficialiai atveriama Europos aukštojo mokslo erdvė. Tuo mes pažymime, kad 

Bolonijos procesas, skirtas Europos aukštojo mokslo erdvei kurti ir toliau vystyti, padėjo 

naujai apibrėžti Europos aukštąjį mokslą. Šalys, nepriklausančios šiai erdvei, dabar galės 

veiksmingiau bendradarbiauti su Bolonijos proceso šalimis.

2. Mes, už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai ir antrajame Bolonijos politikos forume 

dalyvaujančių šalių, institucijų ir organizacijų delegacijų vadovai, diskutuojame apie siste-

minius ir institucinius aukštojo mokslo pokyčius kuriant globalią žinių visuomenę.

3. Savo diskusijoje mes sutelkiame dėmesį į tai, kaip aukštojo mokslo sistemos ir insti-

tucijos reaguoja į augančius reikalavimus ir įvairiausius lūkesčius, aptariame darbuotojų 

ir studentų mobilumą, įskaitant „protų cirkuliavimo“ iššūkius ir galimybes, ir pusiausvyrą 

tarp bendradarbiavimo ir konkurencijos tarptautiniame aukštajame moksle.

4. Siekiant atliepti didžiulius visuomenės reikalavimus, įvairių pasaulio regionų aukštojo 

mokslo ir mokslinių tyrimų sistemoms reikia labiau bendradarbiauti. Pripažindami aukš-

tųjų mokyklų, turinčių įvairiopą paskirtį, autonomiją, mes tęsime diskusiją ir kursime tokią 

bendruomenę, iš kurios visi galės pasisemti įkvėpimo ir į kurią visi galės įnešti indėlį.

5. Siekiant palengvinti politines diskusijas ir keitimąsi idėjomis bei patyrimu Europos 

aukštojo mokslo erdvėje ir tarp šalių, institucijų bei organizacijų, dalyvaujančių antrajame 

Bolonijos politikos forume, kiekvienas skirsime po kontaktinį asmenį ir informuosime Bo-

lonijos sekretoriatą iki 2010 m. gegužės 31 d. Šie kontaktiniai asmenys taip pat bus atstovai 
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ryšiams siekiant geriau keistis informacija ir atlikti bendrą veiklą, taip pat pasirengti kitam 

Bolonijos politikos forumui ministerijų lygiu.

6. Sveikiname Europos Bolonijos tolesnės veiklos grupės pasiryžimą atlikti Bolonijos 

proceso ir Europos aukštojo mokslo erdvės vertinimą.

7. Palaikome institucijų ir organizacijų, dalyvaujančių antrajame Bolonijos politikos 

forume, iniciatyvą skatinti aukštųjų mokyklų, jų darbuotojų, studentų ir kitų suinteresuotųjų 

grupių diskusiją ir bendradarbiavimą pasaulio mastu. Ypač pabrėžiame būtinumą skatinti 

pasaulinį studentų dialogą.

8. 2010 metų rugsėjo mėnesį EBPO surengs tarptautinę konferenciją apie krizės po-

veikį aukštajam mokslui ir vyriausybių, institucijų ir kitų grupių galimybes dirbti siekiant 

pažangos šiame sektoriuje. 2011 metais padedant Europos Sąjungai bus suorganizuotas 

kokybės užtikrinimo seminaras. 

9. Bendradarbiavimas, kylantis iš vyriausybių, aukštųjų mokyklų, jų darbuotojų, stu-

dentų ir kitų suinteresuotųjų grupių partnerystės, yra Europos aukštojo mokslo erdvės 

pagrindas. Ši partnerystė taip pat turėtų atsispindėti organizuojant kitą Bolonijos politikos 

forumą ministerijų lygiu 2012 metais.


