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POVZETEK

V magistrski nalogi sem obravnavala problematiko prenove visokošolskih sistemov v
evropskem prostoru, ki jo je sprožil bolonjski proces z namenom doseči večjo primerljivost
med dotlej zelo različnimi nacionalnimi visokošolskimi sistemi. Bolonjski proces je oznaka za
proces vzpostavitve skupnega evropskega visokošolskega prostora, katerega namen je
zagotoviti večjo učinkovitost in konkurenčnost evropskih visokošolskih sistemov, pospeševati
mobilnost študentov in akademskega osebja ter spodbujati zaposlovanje evropskega
prebivalstva. Ker pa dokumenti bolonjskega procesa niso pravno obvezujoči in ne določajo
jasnega načina in metod implementacije bolonjske reforme, se je vsaka država prenove svojih
visokošolskih sistemov lotila drugače. Posledica tega so velike razlike pri uspešnosti izvedbe
reforme, kar Evropo oddaljuje od zastavljenih ciljev. V nalogi sem predstavila tudi potek
slovenske implementacije bolonjske reforme in nekaj napak, za katere menim, da so odločilno
prispevale k njenemu neuspehu. Eden izmed glavnih razlogov za neuspeh reforme pri nas (in
v številnih drugih državah) je tudi finančna izčrpanost visokega šolstva, ki se v Sloveniji v
zadnjih letih še zaostruje, saj država vsako leto visokemu šolstvu nameni manj proračunskih
sredstev. Nekaj besed sem namenila tudi razmisleku o možnosti uvedbe šolnin, ki se v
javnosti občasno predlaga kot ena izmed možnih dopolnitev (nezadostnemu) javnemu
financiranju visokega šolstva.

KLJUČNE BESEDE: bolonjska reforma, bolonjski proces, Bolonjska deklaracija, reforma
visokega šolstva, evropski visokošolski prostor, financiranje visokega šolstva, implementacija
bolonjske reforme

SUMMARY

This master's thesis focuses on the issue of reforming higher education systems in Europe,
brought on by the Bologna Process with the intention of achieving a higher level of
comparability among previously vastly different national education systems. The Bologna
Process is a process of establishing a common European higher education system, the aim of
which is to ensure greater efficiency and competitiveness among European higher education
systems, encourage the mobility of students and academic staff and promote employment of
Europeans. Given, however, that the documents of the Bologna Process are not legally
binding and do not determine a clear system and implementation methods of the Bologna
reform, each country took a different approach to reforming their higher education systems.
The consequences are big differences in success in terms of the implementation of the reform,
which diverges Europe from its objective. The thesis presents the course of the Slovene
implementation of the Bologna reform and some of the mistakes that have most likely
contributed decisively to its failure. One of the main reasons for the reform’s failure in
Slovenia (and several other countries) is the exhausted financial resources of the higher
education system. This is getting progressively worse in Slovenia due to the country cutting
budget allocations for the higher education system every year. Some thought is also given to
the possibility of implementing tuitions, a solution presented in public as one of the possible
supplements to the (insufficient) public funding of the higher education system.

KEY WORDS: Bologna reform, Bologna process, Bologna declaration, higher education
reform, European Higher Education Area, funding of higher education, the implementation of
the Bologna Process
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1. SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
BDP – bruto domači proizvod
BFUG – Bologna Follow-up Group
ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System
ENIC – European Network of Information Centres in the European Region
ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education
EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education
ERP – evropski raziskovalni prostor
ESIB – The National Unions of Students in Europe
ESU – European Students’ Union
EU – Evropska unija
EUA – European University Association
EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education
EVP – evropski visokošolski prostor
NAKVIS – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
NARIC – National Academic Recognition Information Centres in the European Union
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO-CEPES – European Centre for Higher Education/Centre Européen pour
l’Enseignement Supérieur
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2. UVOD
Dostopno in kvalitetno visoko šolstvo danes predstavlja enega izmed najpomembnejših gonil
gospodarskega, kulturnega in socialnega razvoja sodobnih družb, ki lahko dolgoročno
vsestransko napredujejo le, če svojim članom zagotavljajo možnost vključitve v kvaliteten
izobraževalni proces, kjer lahko ti čim bolj optimalno razvijejo svoje talente in spretnosti.
Zaprti in izolirani visokošolski sistemi danes zaradi hitrega tehnološkega napredka,
globalizacije in s tem močne medsebojne povezanosti družb na različnih področjih ne morejo
več zadovoljevati potreb sodobnega časa. Zato je potrebno tudi na področju visokošolskega
izobraževanja zagotoviti mednarodno odprtost, sodelovanje in čim bolj svoboden pretok
akademskega znanja in dosežkov ter v ta namen ustrezno reformirati nacionalne visokošolske
sisteme. To je skušal v evropskem prostoru uresničiti t.i. bolonjski proces, ki se je uradno
začel leta 1999 s podpisom Bolonjske deklaracije. Ta je med drugim poudarila »da je treba
oblikovati popolnejšo in daljnosežno Evropo, še zlasti pa okrepiti njene intelektualne,
kulturne, socialne, znanstvene in tehnološke razsežnosti«. Nedvomno pozitivna ideja
bolonjskega procesa pa v veliko državah, tudi v Sloveniji, ni bila ustrezno realizirana, kar v
praksi povzroča številne težave in Evropo oddaljuje od zastavljenega cilja.
Prvi del magistrske naloge je namenjen predstavitvi temeljnih idej, ciljev in razvoja
bolonjskega procesa ter najpomembnejših dokumentov, sprejetih v njegovem okviru. V
nadaljevanju je predstavljen potek slovenske implementacije bolonjske reforme in razmislek o
tem, katere napake pri izvedbi reforme so po mojem mnenju odločilno prispevale k njeni
neuspešni implementaciji pri nas. V zadnjem delu naloge je opisan potek reforme v dveh
drugih državah, in sicer na Nizozemskem, ki velja za primer dobre prakse pri uresničevanju
bolonjskih ciljev in v Grčiji, ki je bila zaradi specifičnih kulturnih, političnih in finančnih
razmer pri tem neuspešna.
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3. BOLONJSKI PROCES IN NJEGOV NASTANEK
Bolonjski proces je oznaka za proces vzpostavitve skupnega evropskega visokošolskega
prostora (EVP), ki poteka ob združenem prizadevanju javnih organov, visokošolskih
institucij, učiteljev in študentov, delodajalcev ter mednarodnih organizacij in institucij.1
Spodbujen je bil s potrebo po medsebojnemu približevanju evropskih nacionalnih
visokošolskih sistemov, saj je med njimi dotlej obstajala velika strukturna in kvalifikacijska
raznolikost, ki je ovirala medsebojno komuniciranje, prehajanje in mobilnosti nasploh.2
Bolonjski proces je zato v sodelujočih državah sprožil vrsto reform, katerih cilj pa ni bil samo
večja združljivost in lažja primerljivost visokošolskih sistemov, ampak tudi zagotovitev večje
konkurenčnosti evropskih visokošolskih institucij in njihove privlačnosti za študente.3
Evropske države so namreč prišle do spoznanja o nujnosti reforme njihovih visokošolskih
sistemov, če želijo slediti praksi veliko bolj uspešnih ameriških univerz.4 Slednje so namreč
od evropskih univerz že sredi preteklega stoletja prevzele svetovni primat v univerzitetnem
izobraževanju, kar je evropske države spodbudilo k temu, da so skušale z reformo svojih
visokošolskih sistemov slediti ameriškemu modelu univerzitetnega študija.5
Eden izmed pomembnejših mejnikov v sodobnem razvoju visokega šolstva je bilo obdobje ob
koncu šestdesetih let preteklega stoletja, ko se je začelo v evropskem prostoru (pa tudi izven
njegovih meja) število študentov postopoma povečevati.6 Če se na tem mestu omejim zgolj na
slovenski visokošolski sistem, podatki kažejo, da je bilo v študijskem letu 1981/82 v
generaciji starih od 19 do 21 let vpisanih 16,8% študentov,7 v študijskem letu 2017/18 pa v
generaciji starih od 19 do 24 let že 46,5% študentov,8 kar nas uvršča med vodilne evropske
države po številu študentov na število prebivalcev iste starosti.9 Naraščajoče število študentov

1

Bolonjski proces in evropski visokošolski prostor, URL: http://ec.europa.eu/education/policy/highereducation/bologna-process_sl (2.6.2018)
2
P. Zgaga, 2004, Bolonjski proces, p. 9.
3
Statistični podatki o terciarnem izobraževanju, URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tertiary_education_statistics/sl#Statisti.C4.8Dni_podatki_o_terciarnem_izobra.C5.B
Eevanju (7.6.2018)
4
B. Bugarič, Kako daleč je od Bologne do Amerike, 2005, p. 15.
5
Prav tam, pp. 14-15.
6
P. Zgaga, 2004, Bolonjski proces, pp. 11-12.
7
Prav tam, p. 12.
8
T. Škrbec, Število študentov še naprej upada in je tudi v 2017/18 nižje kot v prejšnjem študijskem letu, URL:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7433 (7.6.2018)
9
V Sloveniji se je v zadnjih letih sicer ta trend obrnil v negativno smer. Število študirajočih je namreč od
študijskega leta 2010/11 dalje vsako leto manjše, vendar je ob tem potrebno upoštevati predvsem dejstvo, da v
zadnjih letih v terciarno izobraževanje vstopajo manj številčne generacije mladih.

3

in vse večja globalizacija sta evropske univerze soočila s številnimi novimi izzivi in odprtimi
vprašanji, ki so naposled vodila v nastanek bolonjskega procesa.
Prvi pomembnejši dokument v okviru bolonjskega procesa je bil sprejet 18. septembra 1988,
ko so rektorji evropskih univerz v Bologni podpisali akt, imenovan Magna Charta
Universitatum.10 V njem so zapisali, da so univerze tiste, ki zagotavljajo kulturni, znanstveni
in tehnološki razvoj družbe in širijo znanje med mlajše generacije. To poslanstvo pa lahko
univerze uspešno opravljajo samo, če jim je zagotovljena institucionalna avtonomija in če sta
raziskovanje in poučevanje medsebojno neločljiva ter svobodna. Poleg tega so tudi poudarili,
da morajo univerze zavračati nestrpnost in biti odprte za dialog, saj so lahko le tako središče
razvoja znanja in njegovega prenosa študentom. Univerze morajo pri uresničevanju svojega
poslanstva prehajati geografske in politične meje ter skrbeti za medsebojno sodelovanje
različnih kultur. Magna Charta Universitatum, ki letos obeležuje trideseto obletnico, je z
določitvijo teh izhodišč postavila idejno zasnovo kasnejšemu procesu oblikovanja EVP.
Pomembno vlogo v bolonjskem procesu ima tudi Konvencija o priznavanju visokošolskih
kvalifikacij v evropski regiji,11 ki je bila sprejeta pod skupnim pokroviteljstvom Sveta Evrope
in Unesca leta 1997 v Lizboni, zaradi česar se skrajšano imenuje Lizbonska konvencija. Gre
za enega najpomembnejših mednarodnih dokumentov na področju visokega šolstva. 12 V
preambuli Lizbonske konvencije je kot njen glavni cilj navedeno omogočanje prebivalcem
vsake države in študentom izobraževalnih zavodov dostop do izobraževanja v drugih državah,
zlasti s tem, da jim na visokošolskih zavodih olajšajo nadaljevanje izobraževanja ali končanje
študijskega obdobja. Konvencija določa tudi temeljna načela pri ocenjevanju kvalifikacij, med
katerimi je tudi zahteva, da mora vsaka pogodbenica, zato da bi bilo priznavanje kvalifikacij
olajšano, zagotoviti ustrezne in jasne informacije o svojem izobraževalnem sistemu.13
Pomembno načelo Konvencije je tudi, da morajo podpisnice medsebojno priznavati
kvalifikacije, v kolikor med njimi ni bistvenih razlik.14 Kot je zapisano v preambuli

10

Magna Charta Universitatum, URL: http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/slovenian
(8.6.2018)
11
Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, URL:
http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/165/index.html (9.6.2018)
12
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/lizbonska_konvencij
a/ (9.6.2018)
13
Znotraj posameznih držav je namreč visoko šolstvo postajalo vse bolj raznoliko, pojavljali so se novi
(predvsem skrajšani) programi, kar je oteževalo mednarodno primerljivost dosežene izobrazbe in priznavanje
kvalifikacij.
14
http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/lizbonska_konvencij
a/ (9.6.2018)
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Konvencije je namreč priznavanje kvalifikacij,15 pridobljenih v drugih državah evropske
regije, pomembno za pospeševanje akademske mobilnosti med pogodbenicami in temelj za
uresničevanje pravice do izobraževanja. Slovenija je Lizbonsko konvencijo ratificirala že dve
leti po njenem sprejemu, leta 1999.
Dobro leto dni po sprejetju Lizbonske konvencije, leta 1998, je bila na Sorboni v Parizu
sprejeta deklaracija z naslovom Skupna deklaracija o harmonizaciji arhitekture evropskega
visokošolskega sistema.16 Podpisali so jo visokošolski ministri Francije, Nemčije, Italije in
Združenega kraljestva. V njej pozivajo k odprtju evropskega akademskega prostora, pri čemer
se ne omejujejo le na univerze, ampak govorijo o celotnem sistemu visokošolskega
izobraževanja kot o ključnem področju za povečanje mobilnosti in zaposljivosti prebivalstva
ter za razvoj kontinenta v celoti.17 Sorbonska deklaracija poudarja, da odprt evropski prostor
prinaša bogastvo pozitivnih perspektiv in zahteva odpravo ovir, ki otežujejo uresničevanje teh
potencialov – te ovire so predvsem prevelike razlike v nacionalnih visokošolskih sistemih.18
Deklaracija mednarodno prepoznavnost in privlačnost povezuje s preglednostjo sistemov
visokošolskega izobraževanja, zato poziva k izvajanju izobraževanja v dveh stopnjah:
dodiplomski in podiplomski.19 Fleksibilnost sistemov naj bi zagotavljal kreditni sistem
(sistem ECTS20), ki bi omogočal razporejanje izobraževanja čez vse življenje oziroma vstop v
akademski svet kadarkoli v življenju, s tem pa bi se spodbujala tudi mobilnost študentov, ki
naj bi tekom študija vsaj en semester opravili izven svoje države.21 Tako je Sorbonska
deklaracija podala nekaj konkretnejših predlogov za ureditev skupnega evropskega
visokošolskega sistema in s tem presegla splošna načela, vsebovana v predhodnih
dokumentih, zlasti v Magni Charti.22

15

Skladno s 1. členom Lizbonske konvencije pojem kvalifikacija zajema tako kvalifikacijo, ki omogoča dostop
do visokega šolstva (npr. matura) kakor tudi visokošolsko kvalifikacijo (npr. diploma).
16
Sorbonska deklaracija, URL:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proce
s/SORBONNE_DECLARATION.PDF (10.6.2018)
17
K. Mihelič, Evropske smernice za vodenje visokošolskih institucij, pp. 155-156, URL: http://www.fmkp.si/zalozba/ISBN/961-6268-83-x/151-160.pdf (10.6.2018)
18
P. Zgaga, 2004, Bolonjski proces, p. 25.
19
K. Mihelič, Evropske smernice za vodenje visokošolskih institucij, pp. 155-156, URL: http://www.fmkp.si/zalozba/ISBN/961-6268-83-x/151-160.pdf (10.6.2018)
20
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) je evropski sistem za nabiranje in prenos
kreditnih točk, s katerimi se vrednoti delo, ki ga v povprečju opravi študent. To omogoča priznavanje že
opravljenih študijskih obveznosti v tujini in s tem mobilnost študentov.
21
K. Mihelič, Evropske smernice za vodenje visokošolskih institucij, p. 156, URL: http://www.fmkp.si/zalozba/ISBN/961-6268-83-x/151-160.pdf (10.6.2018)
22
Prav tam.
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Sorbonska deklaracija je v strokovni javnosti poleg velikega zanimanja sprožila tudi dileme,
zlasti zaradi uporabljene terminologije, saj že v svojem naslovu uporablja pojem
»harmonizacija«, ki ima v kontekstu EU specifičen pomen.23 Označuje namreč proces, v
katerem država v nacionalno zakonodajo vnese nek pravni predpis iz zakonodaje EU.24
Uporaba tega termina na področju izobraževanja pa je sporna z vidika prava EU,25 ki v svojih
temeljnih dokumentih izrecno izključuje harmonizacijo na področju visokega šolstva, zato je
bila uporaba tega izraza v Sorbonski deklaraciji zelo polemizirana.26 Terminološkim dilemam
navkljub je Sorbonska deklaracija nedvomno postavila temelje za začetek bolonjskega
procesa, ki se uradno začenja s sprejemom osrednjega dokumenta na področju evropskega
visokega šolstva, tj. Bolonjske deklaracije.27

3.1.

BOLONJSKA DEKLARACIJA IN NJENI CILJI

Bolonjska deklaracija je bila sprejeta na konferenci o evropskem visokem šolstvu, ki je
potekala 18. in 19. junija 1999 v Bologni. Podpisali so jo visokošolski ministri iz 29 držav,28
tudi iz Slovenije.29 Gre za dvostransko listino, ki je začrtala smeri razvoja evropskega
visokega šolstva do leta 2010.30 Bolonjska deklaracija sicer ni pogodba (kar pomeni, da
določbe deklaracije za države podpisnice formalno niso zavezujoče31), ampak neke vrste
zaobljuba visokošolskih ministrov, da bodo države podpisnice reformirale lastni visokošolski
sistem, pri čemer bodo sledile ključnim točkam deklaracije.32

23

P. Zgaga, 2004, Bolonjski proces, pp. 24-25.
Harmonizacija zakonodaje, URL: https://www.finance.si/182658 (10.6.2018)
25
Natančneje gre za določila 149. in 150. člena Amsterdamske pogodbe, ki sta nadomestila prejšnja 126. in 127.
člen Maastrichtske pogodbe.
26
P. Zgaga, The Bologna Process and its role for transition countries, URL:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602009000200005 (10.6.2018)
27
Bolonjska deklaracija, URL:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proce
s/Bolonjska_deklaracija_slo.pdf (10.6.2018)
28
Poleg držav članic EU še Islandija, Norveška in Švica.
29
Pri njenem nastanku so poleg predstavnikov pristojnih ministrstev iz držav podpisnic sodelovali tudi Evropska
komisija, obe tedanji evropski univerzitetni zvezi, ki sta se kasneje združili v sedanjo Evropsko zvezo univerz
(EUA), predstavniki univerzitetnih vodstev, strokovnjaki za visoko šolstvo, predstavniki nekaterih mednarodnih
organizacij (Unesco, Svet Evrope) in predstavniki Zveze nacionalnih študentskih organizacij Evrope (ESIB) –
slednja se je kasneje preimenovala v Evropsko študentsko organizacijo (ESU). Povzeto po: P. Zgaga, 2004,
Bolonjski proces, p. 30.
30
V. Pirc, Bolonja od A do Ž, p. 6, URL:
https://www.mladina.si/media/objave/dokumenti/2011/11/17/izobrazevanje_avgust08.pdf (4.6.2018)
31
http://www.ehea.info/pid34248/history.html (15.6.2018)
32
K. Mihelič, Evropske smernice za vodenje visokošolskih institucij, p. 156, URL: http://www.fmkp.si/zalozba/ISBN/961-6268-83-x/151-160.pdf (10.6.2018)
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Temeljni cilj Bolonjske deklaracije je vzpostavitev t.i. evropskega visokošolskega prostora, s
čimer bi se spodbudilo mobilnost in zaposljivost državljanov ter vsesplošni razvoj Evrope.
Drugi pomemben cilj Deklaracije pa je povečati konkurenčnost evropskega visokega šolstva
tako, da se ga naredi bolj privlačnega tudi za neevropske študente. Hkrati z izrecno potrditvijo
splošnih načel iz Sorbonske deklaracije, so se države podpisnice zavzele, da bodo v prvem
desetletju tretjega tisočletja dosegle sledeče najpomembnejše cilje, ki so za vzpostavitev EVP
ključnega pomena. Ti cilji so v Deklaraciji opredeljeni v šestih alinejah, in sicer:

-

sprejetje sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih diplomskih stopenj, tudi z
obrazcem »Priloga k diplomi«, da bi se pospešilo zaposlovanje evropskih državljanov
in mednarodna konkurenčnost evropskega sistema visokega šolstva;

-

sprejetje sistema z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko in
podiplomsko, pri čemer dostop v drugo (podiplomsko) stopnjo zahteva uspešno
dokončanje prve (dodiplomske) stopnje, ki traja najmanj tri leta. Diploma, podeljena
po prvi stopnji, bo za evropski trg dela tudi relevantna kot ustrezna raven kvalifikacije.
Druga stopnja bo vodila do magisterija in/ali doktorata, tako kot v številnih evropskih
državah;

-

vzpostavitev kreditnega sistema – kot je ECTS sistem – kot primernega sredstva za
omogočanje čim širše mobilnosti študentov. Krediti bi bili lahko pridobljeni tudi izven
visokega šolstva, vključno z vseživljenjskim učenjem, v kolikor bi bili priznani s
strani univerz, ki študente vpisujejo;

-

pospeševanje mobilnosti z odpravljanjem ovir za učinkovito uresničevanje prostega
gibanja, s posebnim poudarkom na:
-

študentih – pri dostopu do študija, možnostih za usposabljanje in s tem
povezanimi storitvami;

-

učiteljih, raziskovalcih in administrativnem osebju – pri priznavanju in
vrednotenju obdobij raziskovanja, poučevanja in usposabljanja v Evropi, brez
da bi se vnaprej določalo njihove zakonite pravice;

-

pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti, in sicer z
vzpostavitvijo primerljivih meril in metodologij;
7

pospeševanje evropskih razsežnosti v visokem šolstvu, predvsem v zvezi s

-

kurikularnim razvojem, medinstitucionalnim sodelovanjem, mobilnostnimi načrti in
celostnimi programi študija, usposabljanja in raziskovanja.

3.2.

NADALJNJI RAZVOJ BOLONJSKEGA PROCESA

Glede na to, da so navedeni cilji precej abstraktni, so bile nadaljnje aktivnosti v okviru
bolonjskega procesa, ki so sledile podpisu Bolonjske deklaracije, bistvenega pomena za
njihovo konkretizacijo in uresničevanje. Avtorji Deklaracije so se zato že ob njenem podpisu
dogovorili, da se bodo ponovno sestali čez dve leti z namenom ovrednotenja doseženega
napredka in sprejetja nadaljnjih korakov za dosego ciljev Deklaracije.

3.3.

PRAŠKI KOMUNIKE

Napovedano srečanje se je maja 2001 v Pragi udejanjilo s prvo ministrsko konferenco po
podpisu Bolonjske deklaracije. Na srečanju, ki se je zaključilo s sprejemom Praškega
komunikeja,33 je sodelovalo 32 visokošolskih ministrov.34 Na njem so ministri ponovno
potrdili njihovo zavezo k vzpostavitvi EVP do leta 2010. Navedenih šest ciljev Bolonjske
deklaracije so še nadalje razčlenili in za dosego vsakega od njih navedli vrsto podrobnejših
ukrepov, poleg tega pa so že obstoječim šestim ciljem dodali še tri nove, in sicer
vseživljenjsko učenje, aktivna vloga visokošolskih institucij in študentov pri vzpostavljanju
EVP ter pospeševanje privlačnosti in konkurenčnosti EVP.35 Prvič dotlej se je izrecno
poudarila tudi socialna razsežnost bolonjskega procesa. Uradna srečanja ministrov so od
Praškega komunikeja dalje potekala vsaki dve ali tri leta.
S Praškim komunikejem je bila formalno ustanovljena tudi Skupina za spremljanje
bolonjskega procesa (BFUG),36 ki je ključno telo bolonjskega procesa v obdobju med dvema
33

Praški komunike je skrajšano ime za dokument z naslovom »Evropskemu visokošolskemu prostoru naproti:
Komunike s srečanja evropskih ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, v Pragi, 19. maja 2001«, URL:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proce
s/praski_komunike_slo.pdf (15.6.2018)
34
V bolonjski proces so se poleg podpisnic Bolonjske deklaracije vključile še Hrvaška, Ciper in Turčija, takoj po
zaključku konference v Pragi pa še Liechtenstein, s čimer se je število sodelujočih držav povečalo na 33.
35
L. S. Terry, The Bologna Process and Its Impact in Europe: It's So Much More than Degree Changes, pp. 160161, URL: https://www.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/sites/78/Terry-after-author-revisions-correct-final.pdf
(20.6.2018)
36
BFUG sestavljajo države članice bolonjskega procesa in Evropska komisija, poleg njih pa še Svet Evrope,
EUA, EURASHE, ESU, UNESCO-CEPES kot posvetovalne članice ter še nekaj drugih organizacij. Povzeto po:
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/EHEA2010/BolognaPedestrians_en.asp (16.6.2018)
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ministrskima konferencama.37 Bolonjska deklaracija neposredno sicer ni ustanovila ali
pooblastila nobenega posebnega organa, vendar je bila zaradi praktičnih potreb vzpostavitev
BFUG nujno potrebna.38 V dvoletnem obdobju, ki je sledilo Praškemu komunikeju, je bila
BFUG izredno aktivna.39 Organiziranih je bilo deset uradnih seminarjev, ki so zajemali šest
problemskih sklopov in obravnavali vsa ključna vprašanja bolonjskega procesa.40 Države
članice so pripravile tudi nacionalna poročila o uresničevanju zadanih ciljev.41 Te aktivnosti
so močno okrepile medsebojno sodelovanje vseh udeležencev bolonjskega procesa pri
vzpostavljanju EVP, vse bolj pa se je tudi širilo zanimanje ostalih držav za vključitev v
bolonjski proces.

3.4.

BERLINSKI KOMUNIKE

Tako se je na naslednjem ministrskem komunikeju, ki je potekal septembra 2003 v Berlinu,
bolonjskemu procesu pridružilo še sedem novih članic,42 s čimer se je proces razširil že na 40
držav. Na berlinskem srečanju, ki se je končal s sprejetjem Berlinskega komunikeja,43 so
visokošolski ministri pregledali doseženi napredek in določili prednostne naloge ter nove cilje
za prihodnja leta. Opaziti je, da je besedilo Berlinskega komunikeja precej daljše in bolj
podrobno kot besedila njegovih predhodnic (Sorbonske in Bolonjske deklaracije ter Praškega
komunikeja), kar potrjuje, da se je sprva precej abstraktna ideja bolonjskega procesa v tem
obdobju začela razvijati v kompleksen mednarodni proces.
Berlinski komunike je poudaril pomen zagotavljanja kakovosti visokega šolstva pri
vzpostavljanju EVP. Skladno z zavezo iz Bolonjske deklaracije, so se ministri obvezali, da
bodo do leta 2005 v visokem šolstvu pričeli izvajati sistem z dvema glavnima cikloma,
dodiplomskim in podiplomskim. Poleg tega so si zastavili cilj, da bo od leta 2005 dalje vsak

37

P. Zgaga, 2004, Bolonjski proces, p. 43.
P. Zgaga, 2004, Bolonjski proces, p. 69.
39
L. S. Terry, The Bologna Process and Its Impact in Europe: It's So Much More than Degree Changes, p. 161,
URL: https://www.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/sites/78/Terry-after-author-revisions-correct-final.pdf
(20.6.2018)
40
Bologna Process between Prague and Berlin, Report to the Ministers of Education of signatory countries, p.
15, URL: http://www.aic.lv/bolona/Bologna/Reports/Follow-up/zgaga.pdf (20.6.2018)
41
Prav tam, p. 25.
42
Dosedanjim članicam bolonjskega procesa so se pridružile še Albanija, Andora, Bosna in Hercegovina, Sveti
sedež, Makedonija, Rusija, Srbija in Črna Gora.
43
Berlinski komunike je skrajšano ime za dokument z naslovom »Uresničevanje Evropskega visokošolskega
prostora: Komunike konference ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, v Berlinu, 19. septembra 2003«, URL:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proce
s/Berlin_komunike_slo.pdf (21.6.2018)
38
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študent ob diplomi avtomatično prejel tudi t.i. Prilogo k diplomi.44 Predhodno opredeljenim
devetim ciljem bolonjskega procesa so dodali še desetega, in sicer pospeševanje tesnejših vezi
med EVP in evropskim raziskovalnim prostorom (ERP). Kot so zapisali v komunikeju, bi
namreč nastajajoči EVP v sinergiji z ERP okrepil temelje Evrope znanja. Z namenom
uresničevanja navedenega cilja je komunike dotedanjemu dvostopenjskemu študiju dodal še
tretjo, doktorsko stopnjo.45
Najpomembnejše aktivnosti po zaključku Berlinskega komunikeja so bile izvedene na
področju podrobnega spremljanja napredka bolonjskega procesa, tako po posameznih
področjih, kakor po posameznih državah članicah. Leta 2005 je bilo izdano Poročilo o stanju
bolonjskega procesa,46 ki je celovito popisalo in ocenilo stanje dotedanje uresničitve ciljev
bolonjskega procesa z namenom ugotovitve, kako ta dejansko napreduje.47 V njem je bila
Slovenija nekoliko slabše, z oceno »dobro«, ocenjena na področju zagotavljanja kakovosti
visokega šolstva, njena skupna ocena pri uresničevanju ciljev bolonjskega procesa pa je bila
»zelo dobro«.48 Poročilo je bilo pomembno izhodišče za razprave in sprejete nadaljnje ukrepe
na naslednjem ministrskem srečanju v Bergnu na Norveškem, ki je potekalo 19. in 20. maja
2005.

3.5.

BERGENSKI KOMUNIKE

Z bergenskim srečanjem se je krog sodelujočih držav še dodatno razširil.49 Na njem sprejeti
Bergenski komunike50 vsebuje tako načelne kot tudi bolj podrobne določbe. Med drugim je

44

To je javna listina, ki natančno opisuje znanja in kompetence diplomantov in s tem olajšuje priznavanje
kvalifikacij v tujini.
45
L. S. Terry, The Bologna Process and Its Impact in Europe: It's So Much More than Degree Changes, p. 166,
URL: https://www.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/sites/78/Terry-after-author-revisions-correct-final.pdf
(21.6.2018)
46
Originalni naslov dokumenta je »Bologna Process Stocktaking: Report from a working group appointed by the
Bologna Follow-up Group to the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen,
19-20 May 2005«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/WG_Stocktaking/96/1/BPStocktaking9May2005_578961.pdf
(22.6.2018)
47
Poročilo je z vidika različnih kriterijev ocenjevalo stanje napredka v posameznih državah na prioritetnih
področjih (zagotavljanje kakovosti, uvedba sistema z dvema študijskima obdobjema ter priznavanje stopenj in
krajših obdobij študija). Pri tej oceni so bile države ocenjene s petimi barvami: temno zelena je označevala
odlično oceno (excellent performance), svetlo zelena zelo dobro oceno (very good performance), rumena dobro
oceno (good performance), oranžna je označevala določeno stopnjo napredka (some progress has been made),
rdeča pa, da je bilo napredka malo (little progress has been made yet).
48
Bologna Process Stocktaking 2005, p. 99, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/WG_Stocktaking/96/1/BPStocktaking9May2005_578961.pdf
(22.6.2018)
49
Bolonjskemu procesu so se namreč pridružile še Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.
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bila v njem prvič dotlej poudarjena pomembnost partnerskega sodelovanja med
visokošolskimi zavodi, njihovim osebjem in študenti pri implementaciji bolonjskega
procesa.51 Ministri so sprejeli tudi splošno ogrodje kvalifikacij EVP, hkrati s tem pa so se
zavezali tudi k cilju, da se do leta 2010 razvijejo nacionalna ogrodja kvalifikacij za vsako
posamezno državo, ki bodo skladna s splošnim ogrodjem kvalifikacij EVP.52 Poleg tega so
sprejeli tudi standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem
sistemu ter zadolžili Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu
(ENQA) za implementacijo teh standardov in poročanje o napredku na tem področju.53
Pozdravili so tudi idejo o ustanovitvi Evropskega registra agencij za zagotavljanje kakovosti v
visokem šolstvu (EQAR), ki je bila dokončno udejanjena leta 2008 z njegovo ustanovitvijo.
Tudi v obdobju po bergenskem srečanju so v okviru BFUG potekale intenzivne aktivnosti in
bili izvedeni številni uradni seminarji o posameznih vprašanjih bolonjskega procesa.
Pripravljena so bila številna poročila in popisi stanja ter razvoja bolonjskega procesa, med
drugim sta več poročil o svojih aktivnostih pripravili tudi Evropska komisija54 in Svet
Evrope.55

3.6.

LONDONSKI KOMUNIKE

18. maja 2007 je sledilo ministrsko srečanje v Londonu.56 Za potrebe srečanja je bilo na
osnovi nacionalnih poročil sprejeto novo Poročilo o stanju bolonjskega procesa,57 v katerem
je bilo ponovno celovito popisano stanje in napredek procesa na posameznih področjih za
vsako državo članico. Poročilo je podalo sklepno ugotovitev, da je bil v obdobju od
50

Originalni naslov Bergenskega komunikeja je »The European Higher Education Area – Achieving the Goals:
Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May
2005«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2005_Bergen/52/0/2005_Bergen_Communique_english_580520.pdf
(23.6.2018)
51
L. S. Terry, The Bologna Process and Its Impact in Europe: It's So Much More than Degree Changes, p. 175,
URL: https://www.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/sites/78/Terry-after-author-revisions-correct-final.pdf
(23.6.2018)
52
Prav tam, p. 176.
53
Prav tam, p. 177.
54
Eden takšnih je na primer Poročilo z dne 7. maja 2007 o prispevku Evropske komisije v bolonjskem procesu,
URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2007_London/76/6/London2007_EuropeanCommission_contribution
_588766.pdf (24.6.2018)
55
Na primer Poročilo z dne 21. maja 2007 o prispevku Sveta Evrope v bolonjskem procesu, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2007_London/75/7/20070521_CouncilofEurope_contribution_588757
.pdf (24.6.2018)
56
Na londonskem ministrskem srečanju je bila v bolonjski proces sprejeta tudi Republika Črna Gora.
57
Originalni naslov dokumenta je »Bologna Process Stocktaking Report 2007: Report from a working group
appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in London, May 2007«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/WG_Stocktaking/16/7/Stocktaking_report2007_581167.pdf
(26.6.2018)
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bergenskega srečanja dosežen dober napredek, saj so države v splošnem dosegle boljše ocene
ter obenem navedlo številne predloge za nadaljnje uresničevanje zastavljenih ciljev. Na
londonskem srečanju so ministri sprejeli Londonski komunike58 in ponovno potrdili svojo
zavezanost k pospeševanju združljivosti in primerljivosti njihovih visokošolskih sistemov.
Izpostavili so pomen razvoja v smeri prehajanja k študentu usmerjenega visokega šolstva.
Enako kot na predhodnih srečanjih je bila tudi na tem ena izmed osrednjih usmeritev
zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in v namen uresničevanja tega cilja so ministri
pozdravili vzpostavljanje EQAR.59 Ministri so opredelili tudi prednostne naloge v nadaljnjem
dveletnem obdobju. Ob zavedanju, da se bo EVP razvijal tudi po letu 2010, ki sicer označuje
prelomnico v bolonjskem procesu, je bilo naslednje ministrsko srečanje napovedano za leto
2009 v mestih Leuven in Louvain-la-Neuve v Belgiji.

3.7.

LEUVENSKI KOMUNIKE

Napovedani ministrski komunike se je odvil 28. in 29. aprila 2009, deset let po podpisu
Bolonjske deklaracije. Prvič dotlej je bilo ministrsko srečanje v živo predvajano preko
spleta.60 Na srečanju je 46 visokošolskih ministrov ovrednotilo dotedanje dosežke
bolonjskega procesa in določilo prednostne naloge EVP do leta 2020.61 Ob zavedanju izziva,
ki ga predstavlja starajoče se evropsko prebivalstvo, so ministri poudarili pomen socialne
razsežnosti (z namenom vsem omogočiti enak dostop do izobraževanja), čim širše
udeleženosti v visokem šolstvu, vseživljenjskega učenja in mobilnosti. Z namenom
povečevanja mobilnosti so si zastavili cilj, da bi do leta 2020 vsaj 20% tistih, ki bodo
diplomirali v državah EVP, del študija ali usposabljanja opravili v tujini. Kot prednostno
nalogo so izpostavili javne investicije v visoko šolstvo, saj lahko Evropa le tako uspešno
rešuje izzive, s katerimi se srečuje.62 Ker je bolonjski proces do leta 2009 že močno presegel
meje evropske celine, je bila sprejeta tudi pomembna organizacijska sprememba. Dotlej je
58

Londonski komunike, URL:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proce
s/London_komunike_slo.pdf (26.6.2018)
59
Kot navedeno zgoraj, je bila ideja o vzpostavitvi EQAR sicer sprejeta že na bergenskem komunikeju. V
Londonskem komunikeju pa so ministri natančneje opredelili njegov namen, ki je v tem, da omogoči vsem
udeleženim partnerjem in splošni javnosti dostop do objektivne informacije o zaupanja vrednih agencijah za
zagotavljanje kakovosti in s tem krepitev zaupanja v visoko šolstvo, tako v Evropi, kakor drugod po svetu.
60
http://www.ehea.info/cid101040/ministerial-conference-leuven-louvain-la-neuve-2009.html (27.6.2018)
61
Svoje ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj so zapisali v komunike konference z naslovom »Bolonjski
proces 2020 – evropski visokošolski prostor v novem desetletju«, URL:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proce
s/Leuven-komunike_SI.pdf (27.6.2018)
62
Poleg staranja evropskega prebivalstva, hitro razvijajoče se sodobne družbe in spremenjenih potreb trga dela,
je ministrsko srečanje leta 2009 zaznamovala tudi svetovna finančna in ekonomska kriza.
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namreč bolonjskemu procesu predsedovala država nosilka predsedstva EU, na komunikeju
leta 2009 pa je bila sprejeta odločitev, da mu bosta odtlej sopredsedovali dve državi, poleg
države nosilke predsedstva EU še ena izmed držav nečlanic EU. Hkrati z ministrsko
konferenco se je prvič dotlej odvil tudi forum o bolonjski politiki, na katerem so poleg držav
članic bolonjskega procesa sodelovale tudi države z drugih delov sveta.63 Forumi so odtlej
potekali hkrati z ministrskimi konferencami in na njih so ministri EVP razpravljali o
vprašanjih visokošolskega izobraževanja s svetovnimi partnerji.64

3.8.

LETO 2010 IN BUDIMPEŠKO-DUNAJSKA DEKLARACIJA

Marca 2010, ob deseti obletnici bolonjskega procesa, se je na Dunaju in v Budimpešti odvila
jubilejna ministrska konferenca, na kateri je sodelovalo že 47 visokošolskih ministrov.65
Takrat je že postalo očitno, da s potekom evropske visokošolske reforme mnogi niso
zadovoljni.66 Na konferenci so ministri podpisali Budimpeško-Dunajsko deklaracijo67 in
uradno vzpostavili EVP, kot ga je predvidela že Bolonjska deklaracija. V Deklaraciji so
ministri tudi zapisali, da nedavni protesti v nekaterih državah kažejo na dejstvo, da nekateri
cilji bolonjske reforme niso bili ustrezno implementirani ter izrazili svojo pripravljenost
upoštevati kritike bolonjskega procesa. Obletnico so namreč zaznamovali predvsem protesti
študentov, ki so v bolonjski reformi videli številne pomanjkljivosti, med drugim poskus
privatizacije visokega šolstva po vzoru ameriškega visokošolskega modela.68 Nemški študenti
so s protesti denimo zahtevali odpravo bolonjskega sistema, hrvaški pa povečanje sredstev za
visokošolsko izobraževanje.69 Do ugotovitev o neuspehu reforme in nevzdržnosti
visokošolskega sistema so v tem času prišli tudi v Sloveniji, zato je ob mejniku leta 2010

63

http://www.eua.be/policy-representation/higher-education-policies/the-european-higher-education-area-andthe-bologna-process (28.6.2018)
64
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-394_sl.htm (28.6.2018)
65
Bolonjskemu procesu se je na Budimpeško-Dunajskem komunikeju pridružil še Kazakhstan.
66
E. Pain, Ten Years of Bologna: Threats and Opportunities for Students, URL:
http://www.sciencemag.org/careers/2010/05/ten-years-bologna-threats-and-opportunities-students (29.6.2018)
67
Originalni naslov Budimpeško-Dunajske deklaracije je »Budapest-Vienna Declaration on the European
Higher Education Area«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2010_Budapest_Vienna/64/0/BudapestVienna_Declaration_598640.pdf (29.6.2018)
68
I. de Pommereau, European students protest US-style ‘capitalist education’, URL:
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2010/0827/European-students-protest-US-style-capitalist-education
(29.6.2018)
69
M. Nared, Ocena bolonjske reforme: bližje »cveku« kot petici?, URL: https://www.rtvslo.si/slovenija/ocenabolonjske-reforme-blizje-cveku-kot-petici/207323 (29.6.2018)
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pristojno ministrstvo začelo javno razpravo o razvoju visokega šolstva pri nas z namenom
pripraviti novo zakonodajo na tem področju.70

3.9.

BUKAREŠKI KOMUNIKE

Naslednje redno ministrsko srečanje je potekalo 26. in 27. aprila 2012 v Bukarešti. Za potrebe
bukareške konference je bilo pripravljeno Implementacijsko poročilo o bolonjskem procesu,71
ki se je odtlej izdajalo ob vsaki ministrski konferenci. Prisotni ministri so zaključili, da
poročilo ne dopušča velikega zadovoljstva, saj je iz njega izhajalo, da bolonjski proces še ni
bil implementiran v celoti, poleg tega še niso bile v vseh državah članicah vzpostavljene
strukture bolonjskega procesa.72 Zato so ministri v Bukareškem komunikeju73 poudarili, da je
potrebno bolj uskladiti politike držav, predvsem pri prehajanju na sistem treh študijskih
obdobij, uporabi ECTS sistema, izdajanju Prilog k diplomi in implementaciji ogrodij
kvalifikacij.
Glavno sporočilo bukareškega srečanja, ki je potekalo v luči svetovne ekonomske in finančne
krize, je bilo, da lahko učinkovita reforma visokega šolstva pomaga Evropi pri soočanju s
krizo, doseganju trajnostnega razvoja in večji zaposljivosti, predvsem mladih. Ministri so si
zato zastavili tri temeljne cilje, in sicer zagotavljati kakovost visokega šolstva za čim večje
število študentov, povečevati zaposljivost diplomantov in krepiti mednarodno mobilnost.74 Ti
temeljni cilji so bili izhodišče za določitev prednostnih nalog in ciljev v obdobju do
naslednjega ministrskega srečanja leta 2015, in sicer tako na nacionalnem kot evropskem

70

Z bolonjsko reformo študija le redki zadovoljni, URL: http://img.rtvslo.si/slovenija/z-bolonjsko-reformostudija-le-redki-zadovoljni/225729 (29.6.2018)
71
Implementacijsko poročilo je naslednik poročil o stanju bolonjskega procesa (angl. Stocktaking Reports).
Dokument je v originalu imenovan »The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process
Implementation Report«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2012_Bucharest/79/5/Bologna_Process_Implementation_Report_607
795.pdf (30.6.2018)
72
S. Sorčan, Poročilo iz sestanka BFUG, p. 1, URL:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiox8XLorcAhVF6KQKHe9VDOsQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww2.cmepius.si%2Ffiles%2Fcmepius%2
Fuserfiles%2Fbolonjski_eksperti%2F2012%2F6SEJA%2FPoro%25C4%258Dilo%2520iz%2520BFUG%252C
%2520Ciper_sept12.doc&usg=AOvVaw0-CcOAloq8ZqkC1fOYqBvN (30.6.2018)
73
Originalni naslov Bukareškega komunikeja je »Making the Most of Our Potential: Consolidating the European
Higher Education Area«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2012_Bucharest/67/3/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
(30.6.2018)
74
Z namenom pospeševanja mednarodne mobilnosti je bila na bukareškem komunikeju sprejeta tudi Strategija
za povečevanje mobilnosti, tj. poseben dokument, v katerem so visokošolski ministri potrdili svojo zavezanost
cilju, sprejetemu že na komunikeju leta 2009, in sicer da bi do leta 2020 vsaj 20% tistih, ki bodo diplomirali v
državah EVP, del študija ali usposabljanja opravili v tujini. Originalni naslov dokumenta je »Mobility for Better
Learning«, URL: https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/2012-EHEA-Mobility-Strategy.pdf
(30.6.2018)
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nivoju. Med prednostnimi cilji na evropskem nivoju novost predstavlja zlasti dolgoročni cilj
samodejnega priznavanja primerljivih stopenj.

3.10. EREVANSKI KOMUNIKE
Naslednja ministrska konferenca je potekala 14. in 15. maja 2015 v Erevanu, prestolnici
Armenije. Na njej se je bolonjskemu procesu kot zadnja pridružila še Belorusija, s čimer se je
proces razširil na današnjih 48 držav. Ministri so na srečanju sprejeli Erevanski komunike,75 v
katerem so (drugače kot v predhodnih komunikejih) zapisali, da je potrebno prvotno vizijo
bolonjskega procesa prenoviti in v ta namen ponovno opredelili prednostne naloge za
prihodnja leta. Bili so si namreč enotni, da se EVP sooča z resnimi izzivi.76 Kot glavno nalogo
EVP so navedli spodbujanje večje kakovosti in pomena poučevanja, med preostale pa
vključili še spodbujanje zaposljivosti diplomantov skozi njihovo celotno delovno dobo,
krepitev socialne dimenzije visokega šolstva in nadaljnje izvajanje dogovorjenih strukturnih
reform. Podobno kot leta 2012 je bilo tudi za potrebe te konference pripravljeno
Implementacijsko poročilo o bolonjskem procesu.77 V njem je bilo ugotovljeno, da je
struktura študija v EVP sicer postala veliko bolj enotna in razumljiva, vendar se na prvi
stopnji programi med državami še vedno precej razlikujejo.78 Večina držav namreč pozna
prvostopenjske programe bodisi v trajanju treh let (ovrednoteni s 180 ECTS) bodisi štirih
(ovrednoteni z 240 ECTS), v nekaterih državah pa poleg teh obstajajo tudi programi
ovrednoteni z 210 ECTS.79 Poročilo je tudi ugotovilo, da na področju uporabe orodij
bolonjske reforme (ECTS sistem, Priloga k diplomi in nacionalna ogrodja kvalifikacij) kljub
siceršnjemu napredku še vedno ostajajo številne pomanjkljivosti, težave pa prav tako še
naprej ostajajo tudi na področju priznavanja kvalifikacij.80 Ministri so na erevanski konferenci
tudi revidirali standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v EVP.
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Yerevan Communiqué, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf
(2.7.2018)
76
Kot so ministri zapisali v komunikeju, se EVP sooča s trajajočo ekonomsko in socialno krizo, visoko
brezposlenostjo, naraščajočo marginalizacijo mladih, demografskimi spremembami, novimi migracijskimi
vzorci, napetostmi znotraj držav in med njimi, pa tudi z ekstremizmom in radikalizacijo.
77
Originalni naslov poročila je »The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process
Implementation Report«, URL:
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2015_Yerevan/73/3/2015_Implementation_report_20.05.2015_61373
3.pdf (2.7.2018)
78
Prav tam, p. 17.
79
Prav tam.
80
Prav tam, p. 18.
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3.11. PARIŠKI KOMUNIKE IN NADALJNJI KORAKI
Zadnja ministrska konferenca v času pisanja te magistrske naloge je potekala 24. in 25. maja
2018 v Parizu. Na njej je bil sprejet Pariški komunike,81 v katerega so sodelujoči ministri
zapisali ključne usmeritve za razvoj EVP v prihodnjih treh letih.82 Ob ponovnem poudarku
pomena vseživljenjskega učenja, so se zavzeli tudi za več inovativnosti v poučevanju in
učenju.83 Zanimivo, a v luči sodobnih migracijskih tokov razumljivo je, da so ministri v
komunikeju izpostavili tudi poseben pomen priznavanja kvalifikacij beguncev in razseljenih
oseb. Naslednje ministrsko srečanje so napovedali za leto 2020, ki bo ponovno predstavljalo
pomemben mejnik v bolonjskem procesu. Ob tem so ministri za potrebe prihodnje konference
BFUG zadolžili za pripravo implementacijskega poročila o glavnih dosežkih v EVP vse od
začetka bolonjskega procesa do leta 2020.84 Na letošnji konferenci so sprejeli tudi izjavo ob
forumu o bolonjski politiki, v kateri so ponovno poudarili, da je potrebno EVP povezati z
državami ostalega sveta.85

4. BOLONJSKI PROCES V SLOVENIJI
4.1.

ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU IN NJEGOV RAZVOJ

Slovenija je bila podpisnica Bolonjske deklaracije med prvimi 29 državami, leta 1999. Že
konec leta 1999 je bila v spremembah Zakona o visokem šolstvu86 (ZViS-A87) dodana
dopolnitev 7. člena, ki izenačuje pogoje študija državljanov EU s pogoji slovenskih
državljanov, s čimer je že mogoče zaznati prve vplive bolonjskega procesa pri nas. 88 Pravno
podlago za implementacijo bolonjske reforme pa predstavljajo šele maja 2004 sprejete
81

Paris Communiqué, URL: http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018Communique-final.pdf (3.7.2018)
82
Sporočilo Pariškega komunikeja: več inovativnosti v poučevanju in učenju, URL:
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10419/ (3.7.2018)
83
Prav tam.
84
V poročilo bo vključena tudi ocena o uresničitvi zastavljenega cilja iz leta 2009, da bi do leta 2020 vsaj 20%
tistih, ki bodo diplomirali v državah EVP, del študija ali usposabljanja opravili v tujini.
85
Sporočilo Pariškega komunikeja: več inovativnosti v poučevanju in učenju, URL:
http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10419/ (3.7.2018)
86
Zakon o visokem šolstvu (ZViS), Ur. l. RS, št. 67/93, 39/95 – Odl.US, 18/98 – Odl.US, 35/98 – Odl.US,
99/99, 64/01, 100/03, 134/03, 63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – Odl.US, 64/08, 86/09, 62/10
– ZUPJS, 34/11 – Odl.US, 78/11, 32/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ,
65/17.
87
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-A), Ur. l. RS, št. 99/99.
88
V. Sulčič, P. Miklavc Valenčič, Študijski programi in bolonjski proces, p. 42, URL: http://www.fmkp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2/037-050.pdf (4.7.2018)
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spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D89).90 Novela ZViS-D je
visokošolske študijske programe skladno z zamislijo bolonjske reforme razvrstila v tri
študijske stopnje, ob tem pa predvidela tudi sprejem nacionalnega ogrodja kvalifikacij.91
Študijske programe za izpopolnjevanje je opredelila kot obliko vseživljenjskega učenja in
omogočila tudi različne oblike neformalnega učenja.92 V slovensko visokošolsko zakonodajo
je vpeljala tudi Prilogo k diplomi in določila ovrednotenje študijskih obveznosti s kreditnimi
točkami po ECTS ter uredila pogoje za prehode med študijskimi programi. Novela je
zagotovila tudi zakonsko podlago za ustanovitev Javne agencije za visoko šolstvo in Sveta
Republike Slovenije za visoko šolstvo.93
Leta 2006 sta bili sprejeti novela ZViS-E,94 ki je med drugim prinesla sporno izenačitev
»stare« univerzitetne izobrazbe z drugo bolonjsko stopnjo ter Uredba o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja95 s kratico KLASIUS.96 Oba akta sta
bila podvržena ustavni presoji Ustavnega sodišča, ki je z odločbo št. U-I-370/06-20 z dne
17.1.200897 odločilo, da je ZViS-E v neskladju z Ustavo v delu, kjer ne ureja pravnega
položaja diplomantov dotedanjih univerzitetnih programov, ki so z namenom pridobitve višje
izobrazbe nadaljevali izobraževanje na magistrskemu študiju druge bolonjske stopnje. Ti so
skladno z 49. členom ZViS-D, ki je veljal v času, ko so vpisali »bolonjski« magistrski študij,
utemeljeno pričakovali, da bodo z magistrskim študijem pridobili za eno stopnjo višjo
izobrazbo. Izpodbijana določba 15. člena ZViS-E pa je z novo ureditvijo razmerij med
dotedanjimi in novimi študijskimi programi določila, da izobrazba teh univerzitetnih
diplomantov že brez »bolonjskega« magistrskega študija ustreza izobrazbi, pridobljeni po
magistrskemu študiju druge bolonjske stopnje. Skladno s tem bi imeli ti posamezniki enako
stopnjo izobrazbe tudi, če ne bi nadaljevali študija na bolonjski drugi stopnji, kar pomeni, da
89

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D), Ur. l. RS, št. 63/04.
V. Sulčič, P. Miklavc Valenčič, Študijski programi in bolonjski proces, p. 42, URL: http://www.fmkp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2/037-050.pdf (4.7.2018)
91
Prav tam, pp. 43-44.
92
Prav tam, pp. 44-45.
93
G. Cerjak, Zagotavljanje kakovosti v evropskem visokem šolstvu: okvir in trendi, p. 103, URL: https://fei.uninm.si/uploads/revija_eb/vol2no2/revija_eb_2015_vol2_no2_8.pdf (4.7.2018)
94
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E), Ur. l. RS, št. 94/06.
95
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, Ur. l. RS, št. 46/06, 8/17.
96
Skladno s 1. odst. 1. člena Uredbe je KLASIUS obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju,
zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za
spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem področju v Republiki Sloveniji. Skladno
z 2. odst. 1. člena Uredbe se KLASIUS uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in
usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov,..) ter v
statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih. KLASIUS je namenjen zagotavljanju statističnih podatkov za
spremljanje vključenosti prebivalstva v izobraževanje in usposabljanje ter za spremljanje izobrazbene strukture
prebivalstva.
97
Odločba o oceni ustavnosti Zakona o visokem šolstvu, Ur. l. RS, št. 15/08.
90
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so tako rekoč zaman nadaljevali študij oziroma jim njihov trud ne bi bil priznan v obliki višje
stopnje izobrazbe. Z navedeno odločitvijo Ustavnega sodišča je bilo tako Državnemu zboru
naloženo »zgolj«, da zakonsko uredi pravni položaj teh študentov in jim zagotovi možnost, da
bodo lahko pridobili za eno stopnjo višjo izobrazbo od tiste, ki so jo imeli pred začetkom
magistrskega študija. Sicer pa je sporni 15. člen ZViS-E in s tem izenačitev »stare«
univerzitetne izobrazbe z drugo bolonjsko stopnjo ostal v veljavi in tako dolgoročno
zaznamoval proces implementacije bolonjske reforme pri nas. Sprejemanje novele so sicer
spremljale številne kritike predlagane ureditve. Izr. prof. dr. Slavko Gaber, takratni poslanec,
je denimo še pred sprejemom novele dejal, da se z novo ureditvijo, po kateri »bo za
univerzitetni naziv potreben vsaj petletni študij, 'zažiga' bolonjska reforma«.98 Do tega
zakonodajnega »zdrsa« je bil kritičen tudi prof. dr. Pavel Zgaga, ki velja za enega največjih
poznavalcev bolonjskega procesa pri nas in v Evropi, saj je dejal, da je novela iz leta 2006 »v
nasprotju z duhom in cilji bolonjske prenove«.99 Ustavno sodišče pa z navedeno ustavno
odločbo ni ugotovilo neskladja Uredbe z Ustavo. Leta 2008 je bila sprejeta novela ZViS-F,100
katere cilj je bil uskladiti zakon z zgoraj navedeno odločbo Ustavnega sodišča. Tudi novela iz
leta 2008 je naletela na kritike, med drugim zato, ker ni bila pripravljena v sodelovanju z
visokošolskimi partnerji in ker ni ustrezno uredila pravnega položaja »starih« diplomantov, ki
so se v pričakovanju pridobitve višje stopnje izobrazbe vpisali na magistrski študij druge
bolonjske stopnje pred sprejemom novele ZViS-E.101
Zakon je bil ponovno noveliran leta 2009 z novelo ZViS-G.102 Ta je prinesla zakonsko
podlago za ustanovitev Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS), katere temeljna naloga je zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu.103
Leta 2011 je Univerza v Ljubljani na Ustavno sodišče podala pobudo za ustavno presojo
nekaterih členov ZViS. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-156/08-16 z dne 14.4.2011104
odločilo, da je ZViS v neskladju z Ustavo v delu, kjer prepušča opredelitev javne službe v
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Bolonjska nesoglasja, URL: https://www.delo.si/novice/slovenija/bolonjska-nesoglasja.html (6.7.2018)
J. Kontler - Salamon, »Nam bo bolonjski vlak sploh še uspelo ujeti?«, URL:
https://www.delo.si/novice/slovenija/nam-bo-bolonjski-vlak-sploh-se-uspelo-ujeti.html (11.7.2018)
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-F), Ur. l. RS, št. 64/08.
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Mnenje Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu, URL: https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12565D400354E68C12574490031BE25&db
=kon_zak&mandat=IV&tip=doc (18.7.2018)
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G), Ur. l. RS, št. 86/09.
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T. Debevec, T. Horvat, D. Šumiga, 2013, Agencija spodbuja kakovost visokega šolstva, p. 2.
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prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu ter Uredba o javnem
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visokem šolstvu ureditvi v nacionalnem programu visokega šolstva (ki ni splošni pravni akt,
ampak politični in deloma tudi strokovni), saj bi moral po presoji Ustavnega sodišča to
materijo urejati zakon. Ker javna služba v visokem šolstvu v zakonu ni opredeljena, tudi ni
opredeljeno, ali je izredni študij del javne službe ali ne. Poleg tega je ZViS po presoji
Ustavnega sodišča v neskladju z Ustavo tudi zato, ker ne ureja načina financiranja visokega
šolstva oziroma so določbe v zvezi s tem vsebinsko prazne. Urejanje financiranja visokega
šolstva je zakon namreč prepustil izvršilni veji oblasti, ki je izdala Uredbo o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov,105 s čimer je izvirno uredila način
financiranja visokega šolstva, zaradi česar je Ustavno sodišče odločilo, da je tudi celotna
Uredba v neskladju z Ustavo. Skladno z napotilom Ustavnega sodišča bi moralo biti
ugotovljeno neskladje zakona z Ustavo odpravljeno v roku devetih mesecev po objavi ustavne
odločbe. Kljub temu je bil šele oktobra 2013106 objavljen predlog novega Zakona o visokem
šolstvu (ZViS-1),107 s katerim naj bi se odpravila ugotovljena neustavnost in temeljito
prenovila pravna ureditev visokega šolstva pri nas. Med ključnimi cilji, ki jih je zasledoval
predlog novega zakona, je bila določitev jasnih kriterijev za javno službo, zagotovitev
transparentnega in stabilnega financiranja visokega šolstva ter povečanje kakovosti in
avtonomije visokošolskih institucij.108 Predlog je vključeval tudi varovalko pred fiktivnimi
vpisi v obliki določbe, da tisti, ki v enem letu ne bi opravil niti enega predmeta, ne bi mogel
več nadaljevati študija brezplačno.109 Z novim zakonom bi se obstoječi sistem rednega
(brezplačnega) in izrednega (plačljivega) študija spremenil v sistem polnega in delnega
študija, v katerem bi bila oba, polni in delni, lahko bodisi brezplačna bodisi plačljiva.110 Tudi
t.i. polni študij, ki bi bil podoben dotedanjemu rednemu študiju, bi bil torej za nekatere111
plačljiv, saj bi posamezna fakulteta lahko iz šolnin zbrala do štirideset odstotkov svojih
sredstev oziroma šolnine zaračunavala štiridesetim odstotkom svojih študentov.112 Predvsem
v zvezi z ureditvijo šolnin je predlog novega zakona naletel na velik odpor strokovnjakov in
študentov. Predlogu so očitali komercializacijo visokega šolstva, ki briše mejo med rednim in
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področjih.
107
Predlog Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1), URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/ZVIS_30_10_13.
pdf (18.7.2018)
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R. Ivelja, Po novem polni in delni študij, URL: https://www.dnevnik.si/1042613623 (18.7.2018)
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izrednim študijem.113 Ocenili so, da takšna ureditev fakultete spodbuja v širjenje šolnin in
očitali predlogu zakona, pa tudi sami bolonjski reformi, da sta neoliberalna.114 Predlog ZViS1 naposled zaradi padca takratne vlade in razpustitve Državnega zbora ni bil sprejet.
Konec leta 2016 je bila sprejeta novela ZViS-K,115 ki je študentom med drugim zagotovila
boljšo socialno varnost v obdobju od zaključka študija na prvi bolonjski stopnji do
nadaljevanja študija na drugi stopnji. Dotlej so namreč študenti z dnem diplomiranja izgubili
študentski status in s tem pravice ter ugodnosti, ki iz njega izhajajo (osnovno zdravstveno
zavarovanje, pravico do subvencioniranega bivanja, prevoza in prehrane, štipendije, možnost
študentskega dela,..).116 Zato so mnogi z zagovorom diplomskega dela odlašali do septembra
z namenom, da bi status ohranili čim dlje, kar je fakultete v tem mesecu posebej
obremenjevalo.117 Z novelo ZViS-K pa se je študentski status podaljšal do konca tekočega
študijskega leta, ne glede na to, ali je študent diplomiral že prej.118 Poleg tega je novela
izboljšala tudi sistem zdravstvenega varstva študentov z določitvijo obveznega sistematskega
zdravstvenega pregleda za vse študente prvih letnikov dodiplomskega študija, vendar je bila
ta ureditev ponovno spremenjena že leta 2017.119 Z novelo ZViS-K je bila ponovno
zagotovljena tudi možnost financiranja doktorskega študija. To področje je bilo dotlej po
oceni Študentske organizacije Slovenije med slabše urejenimi, saj je bil doktorski študij prvim
generacijam sofinanciran, potem ko je zmanjkalo evropskih sredstev, pa je postal v celoti
plačljiv in s tem številnim nedostopen.120 Navedene spremembe so pomembno izboljšale
socialni položaj študentov in s tem okrepile socialno dimenzijo v visokošolskem prostoru, ki
je v okviru bolonjskega procesa posebej poudarjena. Poleg dobrodošlih sprememb na
področju socialnega položaja študentov, je bila zaradi preobremenjenosti NAKVIS-a121 z
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novelo sprejeta še ena novost. Gre za prehod s programske na institucionalno akreditacijo
visokošolskih zavodov, kar v praksi pomeni, da NAKVIS ne presoja več posameznih
študijskih programov, ampak le visokošolske institucije kot celote.122 Kljub temu, da sta
ukrep prehoda na institucionalno reakreditacijo Sloveniji priporočili tudi ENQA in EQAR,123
se je po mnenju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s tem odprla možnost
samovoljnega spreminjanja študijskih programov, kar bi lahko imelo negativen vpliv na
kakovost študija,124 ki je sicer osrednji cilj bolonjske reforme.
Z zadnjo novelo ZViS-L,125 sprejeto konec leta 2017, se je ponovno poseglo v del zakona, ki
je sistematske zdravstvene preglede določal kot obveznost, in sicer se je iz zakona črtalo, da
študenti »morajo« opraviti pregled,126 zaradi česar je po mnenju Študentske organizacije
Slovenije ta pravica oziroma dolžnost (ponovno) ogrožena.127

4.2.

DRUGI PREDPISI V ZVEZI Z BOLONJSKO REFORMO

Ker je ZViS krovni zakon na področju visokega šolstva, sem se nanj najbolj osredotočila in
podrobneje predstavila njegov razvoj. Vendar so na tem področju pomembni še nekateri drugi
zakoni ter številni podzakonski akti.128 V zvezi z uvajanjem bolonjske reforme pri nas pa naj
na tem mestu omenim še dva zakona. Prvi je leta 2004 sprejet Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju (ZVSI),129 ki je med drugim tudi v višješolsko strokovno izobraževanje uvedel
kreditno ovrednotenje študija (sistem ECTS), Prilogo k diplomi, sistem spremljanja in
zagotavljanja kakovosti in enakost dostopa za slovenske in tuje državljane.130 Leta 2013 je
KsOzcAhUKMewKHajlDI0QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nakvis.si%2FslSI%2FContent%2FGetFile%2F991&usg=AOvVaw0F0ymD9S19eM9d8GtfMODQ (19.7.2018)
122
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bila sprejeta novela ZVSI-A,131 ki je uvedla spremembe na področju akreditacij višješolskih
strokovnih programov in ukrepe za preprečevanje fiktivnih vpisov. Drugi zakon je Zakon o
vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI),132 ki je nadomestil prejšnji zakon na tem
področju iz leta 2004 in je začel veljati leta 2011. ZVPI ločuje dva postopka. Prvi je
priznavanje v tujini opravljenega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v
Republiki Sloveniji, za izpeljavo katerega so, enako kot po prejšnjem zakonu, pristojne
izobraževalne institucije.133 Drugi postopek je vrednotenje izobraževanja, ki je namenjen
predvsem zaposlovanju oziroma vstopu na trg dela v Republiki Sloveniji (pa tudi za druge
namene) in za katerega je pristojen ENIC/NARIC center.134 Postopek vrednotenja
izobraževanja ni obvezen, najpogosteje pa delodajalci vrednotenje izobraževanja zahtevajo,
kadar je potrebno prepoznati denimo stopnjo in smer izobraževanja za namen zaposlitve v
Republiki Sloveniji (posebej v javnem sektorju).135

5. ODPRTA VPRAŠANJA BOLONJSKE REFORME PRI NAS
Nekatere poglavitne težave v zvezi z izvedbo bolonjske reforme pri nas, predvsem sporna
izenačitev »stare« univerzitetne izobrazbe z drugo bolonjsko stopnjo leta 2006, so bile že
omenjene. V nadaljevanju bom obravnavala še nekatere druge vidike slovenske
implementacije bolonjske reforme. Pri tem se bom omejila zgolj na tiste, ki se mi zdijo
najbolj zanimivi, vendar pa ti predstavljajo le majhen del vseh odprtih vprašanj bolonjske
reforme, saj njihova vsestranska in celovita obravnava zaradi kompleksnosti in obsežnosti
bolonjskega procesa presega okvire te magistrske naloge.

5.1.

NOVA STRUKTURA ŠTUDIJA IN TEŽAVE S PREOBLIKOVANJEM
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Ker so imele države pred bolonjsko prenovo vsaka svoj visokošolski sistem, kar je oviralo
primerljivost študija in s tem mobilnost študentov ter priznavanje kvalifikacij, je bil eden
131
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izmed osrednjih ciljev (in kasneje dosežkov) bolonjskega procesa oblikovanje enotno
strukturiranega visokošolskega prostora.136 Sprva sta bili uvedeni dve študijski stopnji
(dodiplomska in podiplomska), kasneje pa je bil dodan še doktorski študij kot tretja študijska
stopnja. S tem se je bistveno povečala preglednost in primerljivost dotlej vsebinsko in
strukturno različno oblikovanih študijskih programov.137 Skladno s tem se je večina študijskih
programov v državah članicah bolonjskega procesa preoblikovala v strukturo s tremi
študijskimi stopnjami. Izjemo od »klasične« tri-stopenjske strukture študija predstavljajo
enoviti študijski programi, po zaključku katerih študent pridobi neposredno drugo bolonjsko
stopnjo izobrazbe.138 Gre za programe predvsem na področju medicine, veterine, farmacije in
še nekaterih drugih. Posebnost so tudi t.i. skrajšani programi, poznani v približno dveh
tretjinah držav bolonjskega procesa, ki so krajši kot tri leta in niso vselej priznani kot del
visokošolskega sistema.139 V nekaterih državah obstajajo tudi drugi posebni študijski
programi, ki niso strukturirani v obliki treh bolonjskih stopenj.140
Študijski programi so se z izjemo enovitih magistrskih programov za določene regulirane
poklice prenovili tudi pri nas, in sicer v strukturi 3+2 (+3) – triletni prvostopenjski in dveletni
drugostopenjski študij in 4+1 (+3) – štiriletni prvostopenjski in enoletni drugostopenjski
študij.141 Prav pri prenovi »starih« študijskih programov je bila po mnenju mnogih storjena
ena izmed največjih napak slovenske implementacije bolonjske reforme. Študijski programi
namreč niso bili ustrezno in celovito vsebinsko prenovljeni, ampak je večina fakultet svoje
programe le formalno preoblikovala, pri tem pa ni upoštevala niti morebitnega prekrivanja
vsebin niti prenatrpanosti programov.142 To je v praksi povzročalo, da so na posamezni
136
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fakulteti en predmet denimo razdelili na tri, pri čemer pa niso bili pozorni na to, kako se
vsebine novih predmetov prekrivajo, zato so študenti poslušali tri med seboj zelo podobne
predmete.143 Po oceni nekdanjega rektorja ljubljanske univerze, akad. zasl. prof. dr. Jožeta
Mencingerja, je pri nas reforma poleg problema podvajanja vsebin prinesla tudi drobitve
predmetov in nadomeščanje trdnih vsebin z »meglo«. 144 Problem prekrivanja vsebin je
nenazadnje očiten tudi na Pravni fakulteti v Ljubljani, saj se na drugi stopnji v veliki večini
obravnavajo vsebine, ki so že bile obravnavane na prvi stopnji.145 Takšna zasnova druge
študijske stopnje naj bi sicer gradila na ugotovitvi, da je treba ob koncu univerzitetnega
študija priti do ustrezne sinteze, ki se retroaktivno ozre na prehojeno študijsko pot.146 Vseeno
menim, da takšna zasnova ni primerna in je ponavljanje predmetov na drugi stopnji študija
odveč, še posebej ob upoštevanju dejstva, da večina pravnikov po končanem pripravništvu
opravlja še pravniški državni izpit. Ob pripravi na ta izpit pravnik namreč ponovno (torej že
tretjič) in zelo podrobno obravnava vsa temeljna pravna področja. Čeprav se zavedam
pomena obnavljanja in utrjevanja že osvojenega znanja, sem mnenja, da tovrstno podvajanje
predmetov na univerzitetni ravni po nepotrebnem obremenjuje mlade diplomante prava. Po
mojem mnenju bi bila zanje koristnejša čim hitrejša vključitev na trg dela, kjer bi znanja in
izkušnje pridobivali ob praktičnem delu, s čimer bi se prav tako (oziroma še bolj) poglobilo in
utrdilo teoretično znanje, ki so ga pridobivali tekom študija.
Tudi po mnenju prof. dr. Pavla Zgage je največja slabost izvedbe reforme pri nas prav
formalistično razumevanje bolonjskega procesa in omejevanje samo na formulo 3+2 ali 4+1,
kar je vodilo v golo »prepakiranje« starih programov na dve bolonjski stopnji.147 Da prenova
študijskih programov ni bila ustrezna potrjuje tudi leta 2012 opravljena Raziskava o
obremenjenosti študentov in pedagoških delavcev,148 ki je ugotovila, da so študentje na prvi
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stopnji študija v povprečju preobremenjeni, na drugi stopnji pa premalo.149 Poleg golega
prepakiranja starih

študijskih programov, neaktualnih

in

nezanimivih

vsebin

ter

preobremenjenosti študentov je bolonjska reforma pri nas po mnenju študentov povzročila
tudi razvrednotenje diplom in izobraževanja nasploh.150 Kljub temu, da smo imeli ob uvajanju
bolonjske strukture študija pri oblikovanju novih študijskih programov dobro priložnost za
njihovo posodobitev in s tem modernizacijo visokega šolstva, smo to priložnost torej slabo
izkoristili. Strinjam se s tistimi, ki bolonjsko reformo nasploh oziroma njeno zamisel
vrednotijo pozitivno, težave v praksi pa pripisujejo njeni slabi izvedbi pri nas. Iz dejanskega
sporočila bolonjske reforme namreč izhaja, da je njeno bistvo lahko dobro, saj zahteva
ponovno in temeljito presojo vsebine in načina prenašanja znanja na visokošolskih
institucijah.151 Eden izmed temeljnih ciljev reforme je prehod od poučevanja (t.i. ex cathedra
podajanja informacij) k aktivnemu učenju, pri katerem je naloga učitelja predvsem usmerjanje
sicer samostojnega dela študentov.152 Poleg tega želi reforma omogočiti tudi večjo
sproščenost študijskih programov, ki naj ne bodo več enaki za vse študente, ampak naj
omogočajo veliko izbirnost predmetov, tako da si lahko vsak študent oblikuje svoj predmetnik
glede na lastna zanimanja in nadarjenost.153 Namesto temeljite, premišljene in vsebinsko
kakovostne prenove študijskih programov, ki bi spodbujali samostojnost študentov in
omogočali večjo izbirnost predmetov, smo pri nas s togo in formalistično izvedbo reforme
popolnoma razvrednotili njen smisel in namen. Manj težav pri oblikovanju novih študijskih
programov so imeli novi visokošolski zavodi (torej tisti, ki so nastajali v času uvajanja
sprememb), saj ti niso bili obremenjeni s starimi vsebinami, temveč so s programi začenjali na
novo.154

5.2.

SPORNA IZENAČITEV NEKDANJE UNIVERZITETNE RAVNI
IZOBRAZBE S SEDANJO DRUGO BOLONJSKO STOPNJO

Na povsem napačno razumevanje smisla in namena nove strukture študija pri nas kaže tudi že
omenjena »ponesrečena« izenačitev nekdanje univerzitetne ravni izobrazbe z drugo bolonjsko
stopnjo. »Napaka«, nastala tako rekoč že ob začetku bolonjske prenove pri nas (leta 2006), je
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zmedla delodajalce, ki so za zasedbo delovnih mest večinoma zahtevali doseženo drugo
bolonjsko stopnjo, kar je v praksi povzročilo popolno razvrednotenje diplom prve bolonjske
stopnje. Zaradi močno omejene zaposljivosti diplomantov prve bolonjske stopnje večina
študentov nadaljuje študij na drugi stopnji, saj lahko šele po zaključku slednje pri iskanju
zaposlitve dejansko konkurirajo starejšim kolegom, ki so študij zaključili po »starih«
programih. Kljub temu, da je bil eden izmed poglavitnih ciljev nove strukture študija ravno
skrajšati dobo študija oziroma omogočiti diplomantu, da se sam odloči, ali se bo vključil na
trg dela ali nadaljeval študij na drugi stopnji, se je pri nas zaradi opisane anomalije študij v
primerjavi s »predbolonjskimi« programi celo podaljšal. Nekdanji enotni štiriletni študij sta
namreč nadomestila bodisi študij s formulo 3+2 bodisi formulo 4+1, kar pa pri obeh različicah
končno nanese pet let študija namesto nekdanjih štirih, saj se, kot pojasnjeno, večina
študentov odloči za nadaljevanje študija. To je bolonjske študente prikrajšalo za možnost
hitrejše vključitve na trg dela, ki jim jo je sicer »obljubljala« bolonjska reforma.

5.3.

PREHODNOST MED PROGRAMI 3+2 IN 4+1

V zvezi s strukturo študija je potrebno opozoriti še na problem otežene prehodnosti na drugo
bolonjsko stopnjo, do katerega prihaja pri prehodu iz študijskih programov po modelu 3+2 na
programe po modelu 4+1.155 Kot že navedeno, so bili študijski programi pri nas oblikovani
bodisi po formuli 3+2 bodisi po formuli 4+1. Obstoj obeh vrst programov v praksi povzroča
zmedo in težave pri prehajanju med študijskimi programi (ki je sicer eden izmed
pomembnejših ciljev bolonjske reforme), saj se študenti iz prvega modela ne morejo
neposredno vpisati na drugo bolonjsko stopnjo programa po drugem modelu, ampak morajo
pred tem opraviti dodatni letnik (uporabijo torej formulo 3+1+1). V vmesnem letniku takšni
študenti nimajo študentskega statusa, ponekod pa morajo plačati tudi šolnino.156

5.4.

FINANCIRANJE VISOKEGA ŠOLSTVA

Kljub temu, da tako celovita reforma visokošolskega sistema, kot jo je prinesel bolonjski
proces, nedvomno zahteva ustrezno povečanje finančnih sredstev za njeno učinkovito
izvedbo, pri nas tega nismo storili. Eden izmed glavnih razlogov za slabo implementacijo
bolonjske reforme v Sloveniji je tako tudi njeno nezadostno financiranje. Država namreč za
prenovo študijskih programov in tudi sicer za učinkovito izvedbo reforme ni namenila nič
155
156

Prav tam.
Prav tam.
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dodatnih finančnih sredstev v primerjavi s preteklimi leti.157 Situacija se je, kljub že sicer
prenizkemu financiranju visokega šolstva, dodatno poslabšala zaradi globalne ekonomske in
finančne krize ter sprejetih varčevalnih ukrepov. Leta 2012 je država univerzam odvzela med
šest in osem odstotkov njihovega letnega proračuna,158 od tega leta dalje pa so se sredstva,
namenjena visokemu šolstvu, vsako leto še dodatno zmanjševala.159 Prav v času krčenja
proračunov univerz, so bile te v kritični fazi bolonjske prenove, zaradi česar bi potrebovale
več sredstev.160 V novih in prenovljenih programih so namreč predvidele večjo angažiranost
pedagoškega kadra, višjo kakovost programov in odprle nekatere nove fakultete.161 Zato bi
celo enaka višina sredstev kot v preteklih letih pomenila zanje realno zmanjšanje sredstev.162
V času pomanjkanja javnih sredstev in vsesplošnega varčevanja univerze seveda ne morejo
biti izjema pri zniževanju dohodkov vsem, ki so odvisni od javnih sredstev.163 Vendar bi
morali biti varčevalni ukrepi pri financiranju visokega šolstva časovno kar se le da omejeni,
sicer se dolgoročno nedvomno poslabšuje njegova kvaliteta. Kljub temu je bilo pri nas z
vsakim naslednjim letom po letu 2012 za visoko šolstvo namenjenih manj sredstev. V letih
2015 in 2016 je delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje (kamor poleg visokošolskega
spada tudi višješolsko izobraževanje) padel celo pod en odstotek BDP,164 kar je bilo pod
povprečjem evropskih držav (EU 28), ki je znašalo 1,3 odstotka BDP.165 Glede na dejstvo, da
Slovenija že od leta 2014 dalje beleži relativno visoko gospodarsko rast,166 je takšno stanje
nesprejemljivo in zaskrbljujoče, saj vpliva na slabšanje kakovosti visokega šolstva, ki je
gonilo gospodarskega in kulturnega razvoja vseh modernih družb.
157
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Z uvedbo nove strukture študija se je pri nas (v nasprotju z idejo bolonjske reforme) njegovo
trajanje dejansko podaljšalo iz enotnih štirih na sedanjih pet let, kar je imelo tudi finančne
učinke. To je namreč študij še dodatno podražilo, vendar država za izvedbo petega letnika ni
zagotovila dodatnih finančnih sredstev, kar nekaterim fakultetam povzroča velike
likvidnostne težave.167 Zaradi takšne finančne situacije gre na fakultetah kar okoli 90
odstotkov vsega denarja za plače zaposlenih, za ostale stroške, povezane z izvedbo študijskih
programov, pa fakultetam zmanjka denarja (denimo za novo raziskovalno opremo, nove
študijske programe itd.).168 Finančni primanjkljaj fakultete krijejo iz sredstev, pridobljenih iz
raziskovalnih in razvojnih projektov, izrednega študija in drugih dejavnosti na trgu,169 pri
čemer so nekatere bolj, druge manj uspešne.

5.5.

RAZMERJE ŠTUDENTOV NA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA

Skladno z idejo bolonjske reforme naj bi nov način študija med drugim prinesel večjo
individualizacijo študija, kar terja manj t.i. ex cathedra poučevanja in več samostojnega dela
študenta, s tem pa tudi več neposrednega stika med profesorjem in študentom oziroma delo v
manjših skupinah.170 Da bi se ta cilj lahko uresničil, je potrebno zmanjšati razmerje študentov
na visokošolskega učitelja in v ta namen zaposliti nove pedagoške kadre. V Resoluciji o
Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020171 je zapisano, da se je v zadnjih letih
pred sprejetjem Resolucije (to je bilo leta 2011) povečalo število visokošolskih učiteljev, kar
naj bi pripomoglo k izboljšanju razmerja med številom študentov in visokošolskih učiteljev.
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije o številu pedagoškega osebja na
visokošolskih zavodih172 sicer potrjujejo povečanje števila visokošolskih učiteljev, in sicer je
bilo povečanje od leta 2007 do leta 2015 približno 22% (število visokošolskih učiteljev leta
2007 je bilo 4488, leta 2015 pa 5480). Razmerje med številom študentov in visokošolskih
učiteljev se je v zadnjih letih torej resda izboljšalo, vendar je še vedno pod povprečjem drugih
167
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držav EU. Leta 2015 je bilo v EU namreč v povprečju 15,6 študentov na visokošolskega
učitelja, v Sloveniji pa je to število znašalo 17,1.173 Ob tem je potrebno opozoriti na to, da
povprečje EU nekoliko »izkrivljajo« posamezne države, v katerih je število študentov na
visokošolskega učitelja izredno visoko (npr. na Hrvaškem 74,5 in v Grčiji 44,5). Kljub temu,
da smo v zadnjih letih na področju povečevanja števila visokošolskih učiteljev sicer naredili
napredek, bi bilo potrebno za dosego (vsaj) povprečja EU storiti še več in v namen
zaposlovanja novih pedagoških kadrov v visokem šolstvu zagotoviti več finančnih sredstev.
Potrebno je tudi omeniti, da pri nas niso bili nikoli sprejeti ustrezni standardi glede števila
študentov na visokošolskega učitelja,174 kar verjetno botruje temu, da je napredek na tem
področju (pre)počasen. Poleg tega se država ne sme zadovoljiti zgolj s kvantitativnim
povečanjem števila visokošolskih učiteljev, ampak bi si morala, upoštevajoč zavezo
spodbujanja in izboljševanja kakovosti študija, prizadevati predvsem za to, da v vrstah
visokošolskih učiteljev obdrži kar najbolj kvaliteten kader. To bi lahko država dosegla z
ustrezno stimulacijo visokošolskih učiteljev, katerih plača pri nas je trenutno bistveno nižja
kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. v Nemčiji in Avstriji, kjer je plača rednega
profesorja na javni univerzi vsaj dvakrat do trikrat višja kot pri nas175).

5.6.

ŠOLNINE KOT DOPOLNILO JAVNEMU FINANCIRANJU VISOKEGA
ŠOLSTVA

Ker nezadostno javno financiranje visokega šolstva dolgoročno poslabšuje njegovo kvaliteto
(zaradi zastarelosti opreme, nezmožnosti razpisa novih programov, poslabševanja
zaposlitvenih pogojev pedagoškim delavcem in posledično izgubljanjem kvalitetnega
visokošolskega kadra itd.), se v javnosti občasno pojavljajo razmisleki o možnostih novih
(zasebnih) virov financiranja visokega šolstva. Ena izmed najbolj polemiziranih možnosti
zapolnjevanja proračunskega primanjkljaja je uvedba šolnin, ki sproža trenja med dvema
nasprotujočima si skupinama – prvo predstavljajo zagovorniki brezplačnega študija, ki
šolninam strogo nasprotujejo, drugo pa zagovorniki šolnin. Menim, da je uvedba šolnin,
četudi zmernih, sicer finančno učinkovit ukrep pri soočanju s težavo finančne izčrpanosti
visokega šolstva, vendar socialno nepravičen. Poleg negativnih posledic, ki bi jih uvedba
šolnin povzročila posameznikom, bi tak ukrep po mojem mnenju povzročil veliko izgubo tudi
173
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družbi kot celoti. Ta bi z uvedbo šolnin nedvomno izgubila velik del potenciala v obliki
prikrajšanja za študij številnih mladih sposobnih ljudi, ki si študija ne bi mogli privoščiti.
Poleg tega bi imela uvedba šolnin tudi širše družbene posledice, saj bi vodila v čedalje večjo
socialno razslojenost, s čimer sčasoma neizogibno nastopijo tudi drugi negativni učinki:
nižanje življenjskega standarda prebivalstva in s tem povezana večja stopnja kriminala itd.
Zagovorniki šolnin v isti sapi sicer pogostokrat zatrjujejo, da bi bil študij za nadpovprečne
študente še vedno brezplačen (ti študenti bi npr. prejemali štipendijo), s čimer naj bi bilo
zagotovljeno, da družba ne bi bila prikrajšana za potencial, ki ga obetajo. Tudi takšna rešitev
se mi ne zdi ustrezna, saj menim, da jedra uspešne, napredujoče, demokratične, pravične in
solidarne družbe ne tvorijo otroci bogatejših in nekaj »genialnih« posameznikov, ampak
močan srednji sloj. Ta v državah, ki se pogosto omenjajo kot najboljši približek idealu
socialne države, znaša okrog 80 odstotkov populacije (denimo na Norveškem, Finskem,
Danskem).176 Kot enega izmed predpogojev za ohranjanje in krepitev močnega srednjega
sloja pa vidim ravno zagotavljanje enakega dostopa vsem ljudem do visokošolskega
izobraževanja. Nesporno je, da 80 odstotkov populacije pač ne more biti nadpovprečne, zato
bi bila velika večina populacije v sistemu, ki omogoča brezplačno visokošolsko izobraževanje
izključno po kriteriju nadpovprečnosti, izključena iz brezplačne udeležbe v visokem šolstvu.
S takšno izključitvijo pa bi bila družba prikrajšana za potencial, ki ga ima veliko delavnih,
znanja željnih in motiviranih mladih. Številni izmed njih lahko namreč družbi ponudijo
veliko, kljub temu, da jih raznovrstni testi zmogljivosti ne uvrščajo med »zgornji procent«.
Uspešnost posameznika v kasnejšem poklicem udejstvovanju namreč ni odvisna le in zgolj od
inteligence, ampak tudi od iznajdljivosti, pridnosti, čustvene inteligence in drugih veščin, ki
morda sploh niso (formalno) merljive. S tem, ko je velik delež prebivalstva visoko
kvalificiran, je tudi omogočeno, da ta sloj posega po bolje plačanih službah in kasneje državi
stroške financiranja njegovega šolanja posredno vrača v obliki višjih davkov. Med državami
se pomena brezplačnosti in čim širše dostopnosti visokega šolstva zavedajo predvsem
skandinavske države (denimo Danska, Finska, Norveška), ki si z različnimi ukrepi
prizadevajo za povečanje udeležbe v visokem šolstvu.177
Po drugi strani pa se mi zdi smiselna uvedba zmernih finančnih obremenitev za študente, ki
študija ne zaključijo oziroma študirajo predolgo. Takšni študenti namreč predstavljajo
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»izgubljeno investicijo« države, zato se mi zdi učinkovita ureditev, po kateri bi morali takšni
posamezniki državi vrniti ustrezen del sredstev, ki jih je ta namenila za njihovo izobraževanje.
Študij bi tako v osnovi ostal brezplačen za vse, ki si želijo študirati (četudi niso izrazito
nadpovprečni), kljub temu pa bi se na ta način hkrati zagotavljala tudi učinkovitost in boljša
financiranost visokega šolstva. Obveznost vračila stroškov za nedokončano ali prepočasno
šolanje bi namreč nedvomno zmanjšala osip študentov in skrajšala povprečno dobo študija pri
nas. Menim, da bi se s takšno ureditvijo vzpostavil koristen selekcijski mehanizem, saj se
posamezniki, ki nimajo resnega namena študirati, za študij sploh ne bi odločili, ker se jim to
preprosto ne bi izplačalo. Pri razpravljanju o morebitni uvedbi takšne ureditve pa je potrebno
biti tudi realen in življenjski. Razlogi, zakaj posameznik ne dokonča študija so seveda lahko
različni, zato bi morali biti tisti izmed njih, ki so posebej utemeljeni (denimo rojstvo otroka,
posebno zdravstveno stanje itd.), upoštevani kot okoliščina, ki bi posameznika oprostila
vračila stroškov državi v posebnih primerih. Tovrstne primere bi lahko denimo presojale
posebne komisije, zoper odločitev katerih bi morala biti posamezniku omogočena tudi
pritožba.
Zavedam se, da je predstavljeno mnenje zelo posplošeno. Gre zgolj za zelo načelno
predstavitev lastnega pogleda na obravnavano problematiko, seveda pa bi vse podrobnosti in
možne različice tovrstne ureditve terjale veliko bolj natančno in poglobljeno razpravo ter
analizo. Ker je od Leuvenskega komunikeja leta 2009 dalje javno financiranje visokega
šolstva na ministrskih komunikejih opredeljeno kot ena izmed glavnih prednostnih nalog do
leta 2020, menim, da bodo javna sredstva tudi v bodoče ostala primarni vir financiranja
visokega šolstva v Evropi, zasebna sredstva pa zgolj njihovo dopolnilo - kljub občasnim
predlogom in idejam o uvedbi šolnin, ki se tu in tam pojavljajo v javnosti.

6. POTEK IMPLEMENTACIJE BOLONJSKE REFORME V
DRUGIH DRŽAVAH
Med državami je pri implementaciji bolonjske reforme in doseganju ciljev bolonjskega
procesa prišlo do precejšnjih razlik. Eden izmed najpomembnejših razlogov za takšno stanje
je po mojem mnenju ta, da bolonjski proces, čigar akti so pravno neobvezujoči, namesto na
enotnih in jasnih metodah in načinu implementacije temelji na zastavljenih ciljih in dokaj
ohlapnih smernicah. Zato se je vsaka država članica prenove svojega visokošolskega sistema
lotila nekoliko drugače, kar je privedlo do tega, da so bile nekatere države pri tem bolj
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uspešne (denimo Nizozemska in skandinavske države), druge pa manj (denimo Grčija in
Hrvaška). V nadaljevanju bom predstavila potek implementacije v dveh državah, izmed
katerih se ena uvršča v prvo, druga pa v drugo skupino, in sicer na Nizozemskem in v Grčiji.

6.1.

NIZOZEMSKA

Nizozemska se pogostokrat omenja kot država, ki je bila pri uvajanju bolonjske reforme med
najuspešnejšimi. Njeno terciarno izobraževanje temelji na binarnem sistemu, v okviru
katerega se študenti izobražujejo bodisi na univerzah bodisi na t.i. politehničnih višješolskih
zavodih. Slednji za razliko od akademsko usmerjenih univerz dajejo več poudarka na
praktičnem usposabljanju in se zaključijo s pridobitvijo t.i. strokovne diplome. Že pred
podpisom Bolonjske deklaracije, leta 1998, je Nizozemska v okvir univerzitetnega
izobraževanja vključila tudi skrajšane programe (ki trajajo tri leta), po zaključku katerih
študent pridobi t.i. univerzitetno diplomo.178 Na ravni dodiplomske stopnje so tako lahko
študenti na Nizozemskem že pred bolonjskim procesom pridobili dve vrsti kvalifikacij,
univerzitetno in strokovno diplomo.179 Slednja diplomantom omogoča takojšnjo vključitev na
trg dela, univerzitetna diploma pa vpis na drugo, magistrsko stopnjo. Dejstvo, da je
Nizozemska že pred začetkom bolonjskega procesa uvedla podobno različico stopenjskega
študija kot jo predvideva bolonjska reforma, je nedvomno močno pripomoglo k temu, da je bil
prehod na bolonjsko strukturo študija hitrejši. Nizozemska je bolonjsko strukturo študija v
treh stopnjah namreč implementirala že leta 2002.180 Zaradi sistema binarnosti, ki omogoča
pridobitev dveh vrst diplom, je morala Nizozemska pri tem urediti predvsem vprašanje
prehodnosti med dodiplomskimi in podiplomskimi programi. To je uredila tako, da strokovna
diploma za razliko od univerzitetne diplomantom ne zagotavlja avtomatičnega dostopa do
druge stopnje. Če želi tak diplomant nadaljevati študij na drugi stopnji, mora pred tem
uspešno zaključiti poseben pripravljalni program, ki je plačljiv in traja od nekaj mesecev do
enega leta.181 Istočasno z uvedbo nove strukture študija je bil vpeljan tudi ECTS sistem, ki je
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zgolj nadomestil že obstoječi nacionalni kreditni sistem.182 Programi z bolonjsko strukturo in
ovrednoteni v ECTS so se tako začeli izvajati že v študijskem letu 2002/03,183 v celoti pa se je
ECTS sistem začel uporabljati leta 2004.184 Nizozemska je bila zato že v prvem poročilu o
stanju bolonjskega procesa iz leta 2005 ocenjena z najboljšo oceno.185 Uspešna je bila tudi pri
vzpostavitvi nacionalnega ogrodja kvalifikacij, saj je bila ena izmed prvih držav, ki je
dokončala njegovo implementacijo.186 Že od samega začetka bolonjskega procesa je bila med
najbolje ocenjenimi državami tudi pri zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, predvsem
zaradi dobrega mednarodnega sodelovanja na tem področju.187
Manj uspešna je bila pri ratifikaciji Lizbonske konvencije, ki jo je podpisala leta 2002,
ratificirala pa šele marca 2008188 in pri izdajanju Priloge k diplomi. Kljub temu, da je slednjo
uvedla že leta 2005189 in so jo visokošolske institucije začele uradno uporabljati januarja
2006,190 je bilo njeno izdajanje v praksi dolgo časa neenotno. Večina visokošolskih institucij
namreč Prilog k diplomi ni izdajala skladno s standardiziranim, evropskim vzorcem, ampak v
drugačnih oblikah,191 zato je bila ena izmed ključnih prednostnih nalog Nizozemske v letih
2009 in 2010 vpeljava enotne oblike Priloge k diplomi.192
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Za razliko od številnih drugih držav nizozemski študenti načeloma dajejo vtis, da so z
reformo zadovoljni.193 Kljub temu so se tudi na Nizozemskem pri uvajanju sprememb
pojavile nekatere kritike študentov in visokošolskih institucij glede izvedbe reforme. Očitki
študentov so se nanašali predvsem na posplošeno in vsebinsko premalo poglobljeno pretvorbo
iz starega kreditnega v nov ECTS sistem, neustrezno izdajanje Prilog k diplomi in
zanemarjanje socialne dimenzije procesa.194 Delež študentov, ki mora za visokošolsko
izobraževanje plačati šolnino, je namreč na Nizozemskem skoraj stoodstoten, vendar je ob
tem potrebno dodati, da država za štipendije in finančno podporo študentom namenja velik
odstotek sredstev za visoko šolstvo.195 Visokošolske institucije so državi očitale predvsem
nezadostno financiranje bolonjske reforme,196 čeprav Nizozemska za terciarno izobraževanje
namenja nadpovprečen odstotek svojega BDP v primerjavi s povprečjem držav EU.197 Hitrost
prenove visokega šolstva na Nizozemskem se sicer najpogosteje izpostavlja kot primer dobre
prakse, vendar je hitra prenova sistema obenem prinesla tudi težave. Nizozemska je namreč
ena izmed tistih držav (poleg npr. Italije in Norveške), ki je svojim visokošolskim institucijam
določila obvezujoč rok, v katerem so bile dolžne preiti na nov sistem.198 Zato so se, predvsem
iz akademskih vrst, pojavljali očitki, da jim za kvalitetno izvedbo reforme ni bilo dano dovolj
časa.199

6.2.

GRČIJA

Bolonjski proces je bil v Grčiji že od podpisa Bolonjske deklaracije dalje sprejet z veliko
mero skepticizma.200 Največji delež kritik se je nanašal predvsem na očitek, da bo reforma
povzročila privatizacijo dotlej ustavno varovanega javnega visokega šolstva. V 16. členu
grške ustave je namreč določeno, da je visokošolsko izobraževanje brezplačno dostopno vsem
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in da so visokošolske institucije osebe javnega prava, financirane s strani države, zaradi česar
so zasebni visokošolski zavodi po ustavi izrecno prepovedani.201 Poleg izključno javnih
visokošolskih institucij pa v Grčiji obstaja veliko število zasebnih t.i. kolidžev, ki izvajajo
študijske programe na podlagi franšiznih pogodb, sklenjenih s tujimi, predvsem angleškimi,
francoskimi in ameriškimi univerzami.202 Takšni zasebni izobraževalni zavodi zaradi
navedene ustavne omejitve niso priznani kot visokošolske institucije, ampak so registrirani
kot podjetja, zato niso podvrženi regulaciji s strani države (predvsem glede doseganja
standardov kvalitete programov in strokovne usposobljenosti pedagoškega osebja, kar je
vodilo v številne očitke o nizki kvaliteti teh zavodov).203 Na njih pridobljene kvalifikacije zato
v Grčiji sprva niso bile priznane kot visokošolska izobrazba, s čimer je bil »zasebnim«
diplomantom onemogočen dostop do vseh javnih služb. Zaradi takšne situacije so skušali leta
2006 odpraviti ustavno določbo o prepovedi ustanavljanja zasebnih visokošolskih institucij.204
To bi zasebnim izobraževalnim zavodom omogočilo »visokošolski« status in njihove diplome
izenačilo z diplomami javnih univerz. Do tega naposled ni prišlo zaradi množičnih protestov
študentov, ki so se zaradi že sicer težke zaposljivosti bali dodatne konkurence na trgu dela.205
Kljub temu je leta 2008 pod pritiskom EU prišlo do zakonodajnih sprememb, ki so sicer
omogočile priznavanje »zasebnih« diplom in njihovim imetnikom zagotovile dostop do služb
v javnem sektorju,206 vendar pa to ni vplivalo na samo prepoved zasebnih visokošolskih
zavodov. Ponovno neuspešen je bil tudi poskus spremembe ustave v letu 2012 in glede na to,
da je trenutno v Grčiji na oblasti levo usmerjena vlada, je sprememba ustave zaenkrat malo
verjetna.207
Bojazen pred privatizacijo visokega šolstva, ki je v Grčiji prisotna že od samega začetka
bolonjskega procesa, je nedvomno pripomogla k temu, da je bil odpor grške akademske sfere,
študentov in splošne javnosti precejšen tudi na drugih področjih uvajanja sprememb, denimo
pri uvajanju nove strukture študija. Ta je v Grčiji že od začetka osemdesetih let osnovana na
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treh ciklih.208 Na prvi stopnji lahko študenti pridobijo diplomo bodisi na univerzah bodisi na
t.i. tehničnih izobraževalnih zavodih, ki so bolj praktično usmerjeni. Prvostopenjski študij v
obeh primerih načeloma traja štiri leta in takšna ureditev ima v Grčiji močno podporo (tudi
študentov), zato se je že ob začetku bolonjskega procesa pojavilo nasprotovanje uvedbi
triletnega dodiplomskega študija.209 Glavni argument proti skrajšanju prvostopenjskega
študija iz štirih na tri leta je bil v tem, da bi to nujno zahtevalo preoblikovanje učnih načrtov
tako, da bi se krčili akademsko usmerjeni, ohranili pa zgolj praktično usmerjeni predmeti, kar
naj bi vodilo v profesionalizacijo študija.210 Zato so v Grčiji pri prehodu na bolonjsko
strukturo študija obdržali praviloma štiriletni prvostopenjski študij, ki obsega 240 ECTS.211
Ker pa je prevladujoči študijski model v EVP na prvi stopnji triletni in obsega 180 ECTS,212
to v praksi otežuje primerljivost grških diplom z diplomami iz drugih evropskih držav,
pridobljenimi po triletnem modelu. Posledica tega je onemogočanje priznavanja v tujini
pridobljenih kvalifikacij, s čimer se zavira enega izmed temeljnih bolonjskih ciljev, tj.
spodbujanje mobilnosti.
K slabi izvedbi bolonjske reforme v Grčiji je prispevalo tudi prenizko financiranje visokega
šolstva, ki se je zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov še dodatno skrčilo v letu 2010. Takrat se
je proračun univerz zmanjšal za kar 50 odstotkov v primerjavi z letom 2009,213 kar je
povzročilo, da se je število administrativnega in pedagoškega osebja na visokošolskih
institucijah močno zmanjšalo, ponekod celo prepolovilo.214 Na nekaterih univerzah ni bilo
dovolj sredstev niti za plačilo stroškov pisarniškega materiala, telefona in elektrike,215 kar je
vodilo celo v začasno zaprtje nekaterih univerz v letu 2013.216
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Vsesplošno nezaupanje v bolonjski proces in prenizko financiranje visokega šolstva sta
botrovala tudi zelo počasnemu uvajanju drugih elementov bolonjske reforme. Grčija je bila
tako med najpočasnejšimi državami tudi pri uvajanju ECTS sistema217 in izdajanju Prilog k
diplomi.218 Poleg tega je tudi edina država bolonjskega procesa, ki ni niti podpisala niti
ratificirala Lizbonske konvencije.219
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7. ZAKLJUČEK
Sprejem Bolonjske deklaracije leta 1999, s katerim se je uradno začel t.i. bolonjski proces,
ocenjujem kot najpomembnejšo prelomnico v sodobnem razvoju visokega šolstva. Z njim se
je namreč začela temeljita in obsežna prenova nacionalnih sistemov visokega šolstva z
namenom doseči njihovo večjo učinkovitost in medsebojno primerljivost ter s tem večjo
mednarodno konkurenčnost evropskega visokošolskega prostora.
Bolonjski proces se je od sprva dokaj načelnih in abstraktnih začetkov razvil v kompleksen
mednarodni pojav, ki danes vključuje že 48 držav članic. Te so se reforme svojih
visokošolskih sistemov lotile zelo različno, saj pravno neobvezujoči bolonjski dokumenti niso
postregli z jasnim odgovorom glede načina in metod implementacije reforme. Začetnemu
optimizmu, ki ga je mogoče razbrati iz prvih bolonjskih dokumentov, je zato kmalu sledila
ugotovitev, da pot do uresničitve bolonjskih ciljev ne bo tako preprosta in hitra, saj so med
državami obstajale velike razlike pri uspešnosti izvedbe reforme.
Tudi v Sloveniji smo se ob uvajanju sprememb, ki jih je prinesla bolonjska reforma, soočili s
težavami. Bolj kot z vsebinsko prenovo, torej premišljenim in kvalitetnim preoblikovanjem
študijskih programov, zagotovitvijo večje izbirnosti predmetov ter uvajanjem novih metod
dela na univerzah, smo se namreč ukvarjali s formalnostmi in prisiljeno delitvijo študijskih
programov na dva dela. Z zanemarjanjem vsebinskega elementa prenove študijskih
programov pa smo seveda popolnoma zgrešili bistvo bolonjske reforme, ki je tako pri nas
postala sama sebi namen. Poleg tega smo odločilno napako naredili tudi s formalno
izenačitvijo nekdanje univerzitetne ravni izobrazbe z drugo bolonjsko stopnjo. To je
povzročilo popolno razvrednotenje bolonjskih prvostopenjskih diplom, zato so bolonjski
študenti dejansko prisiljeni študij nadaljevati še na drugi stopnji. Zaradi tega se je študij v
primerjavi s »predbolonjskim« celo podaljšal, kar je v nasprotju s ciljem skrajšanja študija, ki
ga sicer vsebuje bolonjska reforma. Njena izvedba pri nas pa poleg navedenega tudi ni bila
ustrezno finančno podprta. Če država za uspešno izvedbo tako korenitih sprememb, kot jih je
prinesel bolonjski proces, ne zagotovi dovolj finančnih sredstev, je seveda iluzorno
pričakovati, da bodo te izpeljane kvalitetno. Finančna izčrpanost slovenskega visokega šolstva
pa ni bila težava le v ključnih letih uvajanja bolonjske reforme, ampak ostaja pereč problem
tudi danes. Sredstva za visoko šolstvo se namreč z vsakim letom bolj krčijo in to kljub temu,
da v Sloveniji od leta 2014 dalje beležimo relativno visoko gospodarsko rast. To po mojem
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mnenju dolgoročno neizogibno vodi v slabšanje kvalitete visokega šolstva, ki ima sicer
nedvomno osrednjo vlogo pri vsestranskem razvoju družbe, kar se bo slej kot prej odrazilo v
slabši kvalificiranosti prebivalstva in počasnejši gospodarski rasti.
Ideje in cilji, ki jih vsebuje bolonjska reforma, so pozitivni. Med osnovno idejo in njeno
končno izvedbo pa je včasih velika razlika in slovenska prenova visokošolskega sistema je žal
nazoren primer tega. Menim, da za učinkovito izvedbo bolonjske reforme pri nas še ni
prepozno, jasno pa je, da se to ne more zgoditi brez ustreznega financiranja in zadostne
politične volje.
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