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ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Дата засідання  
кафедри – розроб-

ника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін загаль-
ної підготовки та дисциплін професійної під-
готовки за спеціальністю) або завідувача ви-
пускової кафедри (для дисциплін професій-
ної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД 

розроблена не випусковою кафедрою) 
    
    
    
    
    

 
 

МЕТА, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 
Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з основними засадами 
побудови системи вищої освіти України та основами Болонського процесу. 
Результати навчання – пов’язані з навичками знаходити інформацію на ресу-
рсах, слідувати принципу навчання протягом життя, дотримуватися принципів 
європейської демократії та поваги до прав громадян, дотримуватися принципів 
та правил академічної чесності в освітній та науковій діяльності. 
Компетентності – загальні компетентності, пов’язані зі здатністю до абстрактно-
го мислення, аналізу та синтезу, здатністю до пошуку, оброблення та аналізу ін-
формації з різних джерел, здатністю вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни. 
Дисципліна Вища освіта України та Болонський процес викладається незалежно 
від інших дисциплін. Вивчення цієї дисципліни сприяє набуттю загальних ком-
петентностей фахівця другого (магістерського) рівня  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу  
складає 53 % 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 Л 2 

Змістовий модуль № 1 Передісторія Болонського  
Процесу. Болонський Процес до Бергенського Саміту 
Тема 1. Передісторія Болонського Процесу. 
Чому виник Болонський процес? Короткий екскурс до 
історії університетів й розвитку вищої освіти в Європі 
та світі з середньовіччя до нашого часу.  
Прийняття Великої Хартії Університетів (Magna Charta 
Universitatum) - історична подія планетарного масштабу. 

 

2 CР 2 
Болонський процес як відповідь на створення Європей-
ського Союзу. Історія створення ЄС. Керівні органи ЄС. 
Європейський Союз та Рада Європи. 

 

4 СР 2 Велика Хартія Університетів в наш час. Observatory 
Magna Charta. Вересневі Болонські семінари 
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5 Л 2 

Прийняття Конвенції про визнання кваліфікацій  
з вищої освіти  в Європейському регіоні (Лісабонська 
конвенція з визнання) – крок до створення  
загальноєвропейського простору вищої освіти.  

 

6 Л 2 

Прийняття Спільної Декларації про гармонізацію архі-
тектури європейської системи вищої освіти (Сорбонсь-
ка декларація) – первинний поштовх до започаткування 
Болонського процесу. 

 

6 Л 2 

Тема 2. Старт Болонського процесу – завдання на 
десять років  
Саміт європейських міністрів, відповідальних за вищу 
освіту в 1999 р. Прийняття Болонської Декларації. 
Шість цілей Болонського процесу, проголошених  
у Декларації 

 

7 Л 2 

Створення Асоціації європейських університетів.  
Прийняття Саламанкського звернення. 
Празький саміт 2001 р. Три додаткових питання для  
обговорення в рамках Болонського Процесу. 

 

8 Л 2 Болонський процес та навчання впродовж життя  
(Life Long Learning – LLL). 

 

 СР 4 Life Long Learning: Аналіз матеріалів Болонського 
семінару в Нікопінгу. 

 

8 Л 2 

Берлінський саміт 2003 р. Третій цикл вищої освіти. 
Європейський простір вищої освіти та Європейський 
простір досліджень - дві основи суспільства, заснова-
ного на знаннях. Встановлення більш тісних зв’язків 
між ЕНЕА та ERA  

 

 СР 3 
Участь міжнародних організацій у Болонському  
процесі. Організаційні засади та керівні органи  
Болонського процесу. 

 

9 Л 2 Болонський процес: цикли, ступені, кредити.   
Додаток до диплому 

 

10 Л 2 

Змістовий модуль № 2. Болонський Процес після  
Бергенського саміту 2005 року 
Тема 3. Болонський процес між Бергеном та Льовеном 
Бергенський саміт 2005 р. Вступ України до  
Болонського процесу. 
Контрольна робота за матеріалами Змістового модулю 1. 

 

11 СР 4 Болонський процес очима студентів. Звіт ESIB до  
Бергенського саміту 

 

12 Л 2 

Лондонський саміт 2007 р. Дискусія щодо Болонського  
процесу після 2010 року.  
Саміт у Бенілюксі 2009 р. Перший організаційний 
форум політики Болонського процесу 
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14 Л 2 

Змістовий модуль № 3. Болонський Процес після  
2010 року 
Тема 4. Болонський процес від Відня’2010  
до Єревану’2015 
Ювілейний саміт європейських міністрів, відповідаль-
них за вищу освіту у Будапешті та Відні в 2010 р. 
Другий організаційний форум політики Болонського 
процесу 
Контрольна робота за матеріалами Змістового модулю 2.

 

15 Л 2 

Матеріали саміту у Бухаресті в 2013 р. Матеріали  
Третього Форуму політики Болонського процесу 
Матеріали саміту у Єревані в 2015 р. Матеріали  
Четвертого Форуму політики Болонського процесу 

 

17 Л 2 

Болонський процес й мобільність студентів та викла-
дачів в Європейському просторі вищої освіти.  
Європейські фонди та програми, що сприяють  
розвитку мобільності 

 

18 Л 2 

Змістовий модуль № 4. Україна в Болонському  
Процесі  
Тема 5. Вища освіта України на початковому етапі 
участі у Болонському процесі  
Реформи у системі вищої освіти в 2005 – 2013 рр. 
Контрольна робота за матеріалами Змістового модулю 3.

 

 Л 2 

Тема 6. Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII  
Прийняття Закону № 1556-VII – поштовх до активі-
зації участі України у Болонському процесі 

 

 СР 6 

Аналітичний огляд національних нормативних доку-
ментів: Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014. 
 № 1556-VII; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 ли-
стопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рам-
ки кваліфікацій; Постанова Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2015 р. № 266 Про затвердження переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 року № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти 

 

 Л 2 

Тема 7. Якість та привабливість вищої освіти – 
наріжний камінь Болонського процесу.  
Побудова системи гарантування якості вищої освіти 
на міжнародному, національному та інституційному 
рівнях  
Контрольна робота за матеріалами Змістового модулю 4.

 

Разом 
(годин) 44 = 32 Л + 21 СР  
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САМОСТІЙНА РОБОТА  
№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Ознайомлення з робочою програмою 1 
2 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  21 

4 Виконання індивідуального завдання - 

65 Підготовка до контрольних робіт (4 контрольні роботи – за  
кількістю змістових модулів – 16 годин) та заліку (4 години) 20 

 Разом 58 
Ознайомлення з робочою програмою має на меті попереднє (на початку 

викладання), максимально повне усвідомлення студентом мети і завдання на-
вчальної дисципліни, а також її структури та змісту. 

Конспектування та опрацьовування лекційного матеріалу потребує воло-
діння студентом певним набором інструментарію: скоропису (зрозумілі у пода-
льшому скорочення слів, речень, фраз лектора); уміння уважно слухати, одно-
часно аналізуючи зміст лекційного матеріалу та записуючи лише основні дум-
ки, визначення і коментарі до них, чому в значній мірі допомагає попередня пі-
дготовка до прослуховування лекції. 

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних за-
няттях та підготовка до контрольних занять та заліку передбачає оптимальний ви-
бір необхідних джерел інформації, роботу з обраними джерелами інформації у бі-
бліотеках і в домашніх умовах. При цьому, слід мати на увазі, що запропонований 
список рекомендованих джерел інформації не є вичерпним і обов’язковим, а лише 
орієнтовним для студента. Студент має сам визначитися з тими джерелами, що  
є доступними для нього, корисними і цікавими для опрацювання у відповідності  
з темами і питаннями, що включені до планів лекцій. 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 При проведенні лекційних занять з метою активізації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів при вивченні дисципліни широко застосовуються 
інформаційно-комп’ютерні технології, а саме мультимедійна техніка для  
демонстрації на великому екрані презентацій PowerPoint, розроблених для кож-
ної з тем навчальної дисципліни.  

Програма передбачає вивчення офіційних документів Болонського Про-
цесу (Декларації, Комюніке тощо) в англомовних оригіналах та у перекладі на 
українську мову, а також національних нормативних документів (Закони Укра-
їни, Постанови Кабінету Міністрів України), прийнятих з урахуванням участі 
України у Болонському Процесі. Для сприяння процесу вивчення відповідних 
тем на лекційних заняттях застосовуються засоби Інтернет для пошуку та аналі-
зу цих документів. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання знань студента здійснюється під час проведення контроль-

них заходів (контрольних робіт та заліку) та має на меті перевірку рівня воло-
діння теоретичними знаннями (знати, розуміти та вміти їх застосовувати).  
Оцінювання проводиться за 100-бальною системою за такими критеріями: 

1) ступінь засвоєння теоретичного матеріалу, винесеного на контрольний  
захід, його розуміння; 

2) ступінь вміння засвоювати набуті компетентності; 
3) рівень вивчення основної, додаткової рекомендованої літератури, а також 

сучасної літератури з проблематики певних тем навчальної дисципліни; 
4) логіка, стиль і структура відповідей на питання в письмовій роботі студе-

нта і при усних відповідях в аудиторії; 
5) вміння студента обґрунтовувати свою позицію з точки зору офіційних до-

кументів Болонського процесу та діючої нормативної бази (Закони України, 
Постанови КМУ, Накази МОНУ), узагальнювати інформацію та робити висновки. 

Оцінка знань здійснюється з урахуванням таких умов: 
100 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його 
усної відповіді всім п’яти зазначеним критеріям; 
90 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді всім п’яти зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями; 
80 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді тільки чотирьом зазначеним критеріям; 
75 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді тільки чотирьом зазначеним критеріям, але з незначними відхи-
леннями; 
70 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді трьом зазначеним критеріям; 
65 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді трьом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями; 
60 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді двом зазначеним критеріям; 
50 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді двом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями; 
40 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді двом зазначеним критеріям з відхиленнями; 
30 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді тільки одному з зазначених критеріїв; 
20 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді тільки одному зазначеному критерію з незначними відхиленнями; 
10 балів – відповідність виконаного письмового завдання студента або його  
усної відповіді тільки одному зазначеному критерію з відхиленнями; 
0 балів – виконане письмове завдання студента або його усна відповідь  
не відповідають жодному із зазначених критеріїв. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА  
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 Максимальні значення оцінки, яку може отримати студент за результатами 
кожної з контрольних робіт, наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Розподіл максимальної кількості балів при оцінюванні поточної  
успішності студента при успішному (100 балів) виконанні контрольних робіт 

Поточне тестування  Сума 
Змістовий  
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий  
модуль 3 

Змістовий  
модуль 4 

70 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

15 20 15 20 
Т1, Т2, ... , Т7 – номери тем змістових модулів. 
 Ще 30 балів студент може отримати при успішному (100 балів) складанні 
заліку.  
 Підсумкова оцінка має пропорційно враховувати кількість балів, отрима-
них студентом у кожному з контрольних заходів. Наприклад, студент за першу, 
другу та третю контрольні роботи отримав по 80 балів, за четверту контрольну 
роботу – 75 балів, а за залік – 85 балів. У цьому випадку його підсумкова оцінка 
за 100-бальною шкалою O100 складає: 

5,80
100
8530

100
7520

100
8015

100
8020

100
8015100 O балів 

 Підсумкова оцінка за шкалою ECTS OECTS та оцінка за національною 
шкалою OН визначається через оцінку O100 за шкалою, що наведена у таблиці 2. 
 Таким чином, якщо за 100-бальною шкалою студент набрав 80,5 балів, 
його оцінки за шкалою ECTS та за національною шкалою відповідно станов-
лять: 

OECTS = «С»;  OН = «добре» 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: ECTS та національна  

Сума балів за всі види  
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
 повторного складання 

0 … 34 F незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

До комплексу навчально-методичного забезпечення з навчальної дисцип-
ліни «Вища освіта України та Болонський процес» входить: 

• навчальний контент (конспект / розширений план лекцій); 
• перелік питань та завдань для самостійної роботи студентів; 
• перелік питань для поточного та підсумкового контролю (заліку); 
• перелік питань та завдань для комплексної контрольної роботи.   

Складові навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 
«Вища освіта України та Болонський процес» розташовані на сайті кафедри 
«Електричні апарати», де їх можна отримати за посиланням: 

http://web.kpi.kharkov.ua/ea 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
Базова література 

1 
Вища освіта України і Болонський процес // Навчальний посібник. /За редакцією Кре-
меня В.Г. // Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., 
Бабин І.І. – Київ – Тернопіль, 2004. – 286 с. 

2 Болонський процес і навчання впродовж життя //Упорядники Степко М.Ф., Клименко Б.В., 
Товажнянський Л.Л. – Харків, 2004. – 110 с. 

3 Болонський процес: цикли, ступені, кредити //Упорядники Клименко Б.В., Товажнян-
ський Л.Л., Сокол Є.І. – Харків, 2004. – 142 с. 

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про  
затвердження Національної рамки кваліфікацій» 

5 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

Допоміжна література 

6 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти 

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

8 Наказ МОН України № 48 від 23.01.2004 р. Про проведення педагогічного експериме-
нту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

9 
Наказ МОН України № 49 від 23.01.2004 р. Про затвердження Програми дій щодо  
реалізації положень Булонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 
2004-2005 роки 

10 Наказ МОН України № 812 від 20 жовтня 2004 р. Про особливості впровадження  
кредитно-модульної системи організації навчального процесу 

11 Наказ МОН України № 774 від 30.12.2005 р. Про впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу 

12 Наказ МОН України № 1050 від 17.09.2014 р. Про визнання таким, що втратив  
чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774 

13 
Наказ МОН України № 612 від 13.07.2007 р. «Про затвердження Плану дій щодо  
забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє 
співтовариство на період до 2010 року» 

14 Наказ МОН України 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих  
навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» 

http://web.kpi.kharkov.ua/ea
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
Офіційні документи Болонського процесу 

Передісторія 
 Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum)  

http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english 
 Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні  

(Lisbon Recognition Convention – LRC) 
http://www.bsun.org/userfiles/Lisbon_Recognition_Convention.pdf 

Декларації, Комюніке самітів 
 Спільна Декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти 

(Sorbonne Declaration) – http://www.uv.es/alfa-acro/documentos/documentosinteres/3.pdf 
 Болонська Декларація (Bologna Declaration) 

http://media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf 
 Саламанкське звернення (Message  from the Salamanca Convention) 

http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salamanca_declaration_en.1066755820788.pdf 
 Гетеборзька декларація студентів (Student Göteborg Declaration) 

http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/goteborg-bildirgesi 
 Празьке комюніке 2001 р. (Prague Communiqué’2001) 

http://media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague_Communique_English_553442.pdf 
 Берлінське комюніке 2003 р. (Berlin Communiqué’2003) 

http://media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf 
 Бергенське комюніке 2005 р. (Bergen Communiqué’2005) 

http://media.ehea.info/file/European_commission/85/0/050511_European_Commission_580850.pdf 
 Лондонське комюніке 2007 р. року (London Communiqué’2007).  

https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/bologna/London-Communique-18May2007.pdf 
 Комюніке саміту у Бенілюксі 2009 р. (Leuven and Louvain-la-Neuve Communique’2009) 

http://media.ehea.info/file/20090223-Ostend/54/2/BFUG_Board_CZ_19_4_draft_communique_200209_594542.pdf 
 Будапештсько-Віденська декларація 2010 р. (Budapest-Vienna Declaration’2010) 

http://media.ehea.info/file/2010_Budapest_Vienna/64/0/Budapest-Vienna_Declaration_598640.pdf 
 Бухарестське комюніке 2012 р. (Bucharest Communiqué’2012) 

http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/67/3/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf 
 Єреванське комюніке 2015 р. (Yerevan Communiqué’2015) 

http://media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf 
Комюніке Форумів Політики Болонського Процесу  
 Statement by the Bologna Policy Forum 2009 

http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/19/8/Bologna_Policy_Forum_Statement_29April2009_595198.pdf 
 Bologna Policy Forum Statement Vienna, 2010 

http://media.ehea.info/file/2010_Vienna/83/2/Vienna_BPF_Statement_597832.pdf 
 Statement of the Third Bologna Policy Forum Bucharest, 2012 

http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/63/8/Bucharest_BPF_Statement_610638.pdf 
 Statement of the Fourth Bologna Policy Forum Yerevan, 2015 

http://media.ehea.info/file/2015_Yerevan/74/8/Statement_of_the_Fourth_Bologna_Policy_Forum_final_613748.pdf 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)  &  Diploma Supplement (DS) 

http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf 
http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/higher-education/doc/ds_en.pdf 

Болонський процес та навчання впродовж життя (Life Long Learning – LLL) 
 European Council. A Memorandum on Lifelong Learning, 2000 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf 
 Communication From The Commission. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality’2001 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF 
 Report of a seminar involving the New Independent States and Mongolia, 2002  

http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/(getAttachment)/6F718A650E3B3809C1257013004A98E4/$File/EECA_LLL_NISMO_02_EN.pdf 

http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/english
http://www.bsun.org/userfiles/Lisbon_Recognition_Convention.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpcG9uajRAhVJjywKHTaaBmwQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ehea.info%2Fcid100203%2Fsorbonne-declaration-1998.html&usg=AFQjCNEd_OHCRI0YJZ9XfS5301lG9IMzoQ&sig2=dEbAwuwHaxdXeztSiqZRHw
http://www.uv.es/alfa-acro/documentos/documentosinteres/3.pdf
http://media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/abk/inter/ec_bologna.pdf
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salamanca_declaration_en.1066755820788.pdf
http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/goteborg-bildirgesi
http://media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague_Communique_English_553442.pdf
http://www.encore-edu.org/ENCoRE-documents/prague.pdf
http://media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English_577284.pdf
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/03/BerlinCommunique1.pdf
http://media.ehea.info/file/European_commission/85/0/050511_European_Commission_580850.pdf
https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/bologna/London-Communique-18May2007.pdf
http://media.ehea.info/file/20090223-Ostend/54/2/BFUG_Board_CZ_19_4_draft_communique_200209_594542.pdf
http://media.ehea.info/file/2010_Budapest_Vienna/64/0/Budapest-Vienna_Declaration_598640.pdf
http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/67/3/Bucharest_Communique_2012_610673.pdf
http://media.ehea.info/file/2015_Yerevan/70/7/YerevanCommuniqueFinal_613707.pdf
http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/19/8/Bologna_Policy_Forum_Statement_29April2009_595198.pdf
http://media.ehea.info/file/2010_Vienna/83/2/Vienna_BPF_Statement_597832.pdf
http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/63/8/Bucharest_BPF_Statement_610638.pdf
http://media.ehea.info/file/2015_Yerevan/74/8/Statement_of_the_Fourth_Bologna_Policy_Forum_final_613748.pdf
http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/higher-education/doc/ds_en.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf
http://media.ehea.info/file/2012_Bucharest/63/8/Bucharest_BPF_Statement_610638.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF
http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/(getAttachment)/6F718A650E3B3809C1257013004A98E4/$File/EECA_LLL_NISMO_02_EN.pdf
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