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ДОДАТОК 1 

 

 

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM ВЕЛИКА ХАРТІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ 

  

Preamble  

The undersigned Rectors of European Universi-
ties, gathered in Bologna for the ninth centenary 
of the oldest University in Europe, four years 
before the definitive abolition of boundaries be-
tween the countries of the European Commu-
nity; looking forward to far-reaching co-
operation between all European nations and be-
lieving that people and States should become 
more than ever aware of the part that universities 
will be called upon to play in a changing and 
increasingly international society,  
Consider –  

1. that at the approaching end of this millen-
nium the future of mankind depends largely on 
cultural, scientific and technical development ; 
and that this is built up in centres of culture, 
knowledge and research as represented by true 
universities ;  

2. that the universities’ task of spreading 
knowledge among the younger generations im-
plies that, in today’s world, they must also serve 
society as a whole ; and that the cultural, social 
and economic future of society requires, in par-
ticular, a considerable investment in continuing 
education ;  

3. that universities must give future genera-
tions education and training that will teach them, 
and through them others, to respect the great 
harmonies of their natural environment and of 
life itself.  

The undersigned Rectors of European universi-
ties proclaim to all States and to the conscience 
of all nations the fundamental principles, which 
must, now and always, support the vocation of 
universities.  
   

Fundamental principles  
1. The university is an autonomous institution 
at the heart of societies differently organised be-
cause of geography and historical heritage; it 
produces, examines, appraises and hands down 
culture by research and teaching. 
 

Преамбула 

Ректори європейських університетів, що під-
писалися нижче, ті, що зібралися в Болоньї  
з нагоди з дев’ятисотріччя найстарішого  
в Європі університету, за чотири роки до ос-
таточного скасування кордонів між країнами 
Європейської Суспільства, сподіваючись на 
зростаючу співпрацю між всіма європейськими 
націями і вірячи, що люди і держави повинні 
більш, ніж або-коли усвідомлювати ту роль, 
яку університети покликані грати в суспільс-
тві, що змінюється та все більш інтернаціо-
налізується, вважають що: 

1 . на завершальному етапі цього тисячо-
річчя майбутнє людства значною мірою  
залежить від культурного, наукового  
і технічного розвитку, зосередженого  
в центрах культури, знання і досліджень, 
якими є справжні університети; 

2. завдання університетів по поширенню 
знань серед нових поколінь передбачає, що  
в сьогоднішньому світі вони також повинні 
служити суспільству в цілому і що культур-
не, соціальне й економічне майбутнє суспі-
льства вимагає, зокрема, значного внеску  
в подальшу освіту; 

3.  університети повинні давати майбутнім 
поколінням освіту і виховання, що навчать 
їх, а через них інших, поважати велику  
гармонію навколишнього середовища  
і самого життя. 

Ректори європейських університетів, що під-
писалися нижче, проголошують перед усіма 
державами і перед совістю всіх націй основні 
принципи, що повинні, відтепер і завжди,  
бути основоположними для університетів. 
 

Фундаментальні принципи 

1 .  Університет є самостійною установою 
усередині суспільств із різною організацією, 
що є наслідком розходжень у географічній  
та історичній спадщині. Він створює, вивчає, 
оцінює і передає культуру за допомогою  
досліджень і навчання. 



 3

To meet the needs of the world around it, its re-
search and teaching must be morally and intel-
lectually independent of all political authority 
and economic power. 
 

2. Teaching and research in universities must 
be inseparable if their tuition is not to lag behind 
changing needs, the demands of society, and ad-
vances in scientific knowledge. 
  

3. Freedom in research and training is the fun-
damental principle of university life, and gov-
ernments and universities, each as far as in them 
lies, must ensure respect for this fundamental 
requirement.  
 

Rejecting intolerance and always open to dia-
logue, a university is an ideal meeting-ground 
for teachers capable of imparting their knowl-
edge and well equipped to develop it by research 
and innovation and students entitled, able and 
willing to enrich their minds with that knowl-
edge.  
 

4. A university is the trustee of the European 
humanist tradition; its constant care is to attain 
universal knowledge; to fulfil its vocation it 
transcends geographical and political frontiers, 
and affirms the vital need for different cultures 
to know and influence each other.  
 

The means  

To attain these goals by following such princi-
ples calls for effective means, suitable to present 
conditions.  

1. To preserve freedom in research and teach-
ing, the instruments appropriate to realise that 
freedom must be made available to all members 
of the university community.  

2. Recruitment of teachers, and regulation of 
their status, must obey the principle that research 
is inseparable from teaching. 
 

3. Each university must – with due allowance 
for particular circumstances – ensure that its stu-
dents’ freedoms are safeguarded, and that they 
enjoy concessions in which they can acquire the 
culture and training which it is their purpose to 
possess. 

Для задоволення потреб навколишнього  
світу його дослідницька і викладацька діяль-
ність повинна бути морально й інтелектуально 
незалежною від будь-якої політичної  
та економічної влади. 

2.  Викладання і дослідницька робота  
в університетах повинні бути нероздільні для 
того, щоб навчання в них відповідало  
потребам, що змінюються, запитам суспільства 
і досягненням у науковому знанні. 

3.  Свобода в дослідницькій і викладацькій 
діяльності є основним принципом універси-
тетського життя. Керівні органи й універси-
тети, кожний у рамках своєї компетентності, 
повинні гарантувати дотримання цієї фунда-
ментальної вимоги. 

Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди 
відкритим для діалогу, університет є ідеаль-
ним місцем зустрічі викладачів, що здатні 
передавати свої знання і володіють необхід-
ними засобами для їхнього удосконалювання 
за допомогою досліджень і інновацій, і сту-
дентів, що мають право, здатність і бажання 
збагатити свій розум цими знаннями. 

4.  Університет є хоронителем традицій єв-
ропейського гуманізму. У здійсненні свого 
покликання він постійно прагне до досягнен-
ня універсального знання, перетинає геогра-
фічні і політичні кордони і затверджує нага-
льну потребу взаємного пізнання і взаємодії 
різних культур. 

Способи  

Для досягнення цих цілей у світлі вищеви-
кладених принципів вимагаються ефективні 
способи, що відповідають теперішнім умовам. 

1 .  Для забезпечення свободи в досліджен-
нях і викладанні всім членам університетсь-
кого суспільства мають бути надані необхід-
ні засоби для її реалізації. 

2.  Набір викладачів і визначення їхнього 
статусу повинні відбуватися відповідно до 
принципу невід’ємності дослідницької діяль-
ності від викладацької. 

3.  Кожен університет, з урахуванням конк-
ретних обставин, повинен гарантувати своїм 
студентам дотримання свобод і умов, при 
яких вони могли б досягти своїх цілей у 
культурі й освіті. 
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4. Universities – particularly in Europe – re-
gard the mutual exchange of information and 
documentation, and frequent joint projects for 
the advancement of learning, as essential to the 
steady progress of knowledge.  

Therefore, as in the earliest years of their his-
tory, they encourage mobility among teachers 
and students: furthermore, they consider a gen-
eral policy of equivalent status, titles, examina-
tions (without prejudice to national diplomas) 
and award of scholarships essential to the ful-
filment of their mission in the conditions pre-
vailing today. 
  

The undersigned Rectors, on behalf of their Uni-
versities, undertake to do everything in their 
power to encourage each State, as well as the 
supranational organisations concerned, to mould 
this policy sedulously on this Magna Charta, 
which expresses the universities’ unanimous de-
sire freely determined and declared. 

 
 
Bologna, 18 September 1988  

4. Університети, особливо європейські, 
розглядають взаємний обмін інформацією і 
документацією, а також збільшення кількості 
спільних проектів для розвитку освіти, як ос-
новний елемент постійного прогресу знань. 

Тому, як і в ранні періоди своєї історії, вони 
стимулюють мобільність викладачів і студе-
нтів, а також розглядають загальну політику 
в питанні рівного статусу, звань, іспитів (без 
упередженого ставлення до національних 
дипломів ) і присудження стипендій як необ-
хідний інструмент для здійснення своєї місії 
в переважних на сьогоднішній день умовах. 

Ректори, що підписалися нижче, від імені 
своїх університетів, беруть на себе зо-
бов’язання зробити усе від них залежне для 
того, щоб кожна держава, а також зацікавлені 
наднаціональні організації, формували свою 
політику, спираючись на положення цієї Ве-
ликої Хартії, що виражає одностайне бажан-
ня університетів, вільно визначене  
і проголошене. 
 

Болонья, 18 вересня 1988 року 
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ДОДАТОК 2 

CONVENTION  
ON THE RECOGNITION OF QUALIFICA-
TIONS CONCERNING HIGHER EDUCA-

TION IN THE EUROPEAN REGION 
(The European Treaty Series, n°165, Council of 

Europe - UNESCO joint Convention) 
Lisbon, 11 April 1997 

КОНВЕНЦІЯ  
ПРО ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ  

З ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РЕГІОНІ 

(Система європейських угод, n°165,  
спільна конвенція Ради Європи – ЮНЕСКО) 

Лісабон, 11.04.97 р. 
  

  

The Parties to this Convention, 

Conscious of the fact that the right to education 
is a human right, and that higher education, 
which is instrumental in the pursuit and ad-
vancement of knowledge, constitutes an excep-
tionally rich cultural and scientific asset for both 
individuals and society; 

Considering that higher education should play a 
vital role in promoting peace, mutual under-
standing and tolerance, and in creating mutual 
confidence among peoples and nations; 

Considering that the great diversity of education 
systems in the European region reflects its cul-
tural, social, political, philosophical, religious 
and economic diversity, an exceptional asset 
which should be fully respected; 
 

Desiring to enable all people of the region to 
benefit fully from this rich asset of diversity by 
facilitating access by the inhabitants of each 
State and by the students of each Party’s educa-
tional institutions to the educational resources of 
the other Parties, more specifically by facilitat-
ing their efforts to continue their education or to 
complete a period of studies in higher education 
institutions in those other Parties; 
 

Considering that the recognition of studies, cer-
tificates, diplomas and degrees obtained in an-
other country of the European region represents 
an important measure for promoting academic 
mobility between the Parties; 

Attaching great importance to the principle of 
institutional autonomy, and conscious of the 
need to uphold and protect this principle; 
 

Convinced that a fair recognition of qualifica-
tions is a key element of the right to education 
and a responsibility of society; 

Сторони цієї Конвенції,  

усвідомлюючи той факт, що право на освіту є 
одним із прав людини і що вища освіта, яка 
відіграє визначну роль у здобуванні і погли-
бленні знань, є виключно багатим культур-
ним і науковим надбанням як окремих осіб, 
так і суспільства,  

враховуючи, що вища освіта відіграє життєво 
важливу роль в утвердженні миру, взаєморо-
зуміння і терпимості, у формуванні взаємної 
довіри між народами та країнами,  

вважаючи, що велика різноманітність освіт-
ніх систем в європейському регіоні відбиває 
його культурні, соціальні, політичні, філо-
софські, релігійні та економічні особливості і 
є виключним надбанням, що варте глибокої 
поваги,  

бажаючи дати можливість усім мешканцям 
регіону повною мірою користуватися цією 
багатою різноманітністю шляхом полегшен-
ня громадянам кожної з держав та студентам 
закладів освіти кожної зі Сторін доступу до 
освітніх ресурсів інших Сторін, зокрема 
шляхом сприяння їхнім зусиллям, спрямова-
ним на продовження своєї освіти чи на закін-
чення певного періоду навчання у вищих за-
кладах освіти на території інших Сторін,  

враховуючи, що визнання курсів навчання, 
свідоцтв, дипломів і звань, отриманих в ін-
шій країні європейського регіону, є важли-
вим засобом сприяння академічній мобільно-
сті між Сторонами,  

надаючи важливого значення принципу са-
мостійності закладів освіти та усвідомлюючи 
необхідність підтримки і захисту цього 
принципу,  

впевнені, що справедливе визнання кваліфі-
кацій є ключовим елементом права на освіту 
та обов’язком суспільства,  
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Having regard to the Council of Europe and 
UNESCO Conventions covering academic rec-
ognition in Europe; 

European Convention on the Equivalence of Di-
plomas leading to Admission to Universities 
(1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS 
No. 49); 

European Convention on the Equivalence of Pe-
riods of University Study (1956, ETS No. 21); 
 

European Convention on the Academic Recog-
nition of University Qualifications (1959, ETS 
No. 32); 

Convention on the Recognition of Studies, Di-
plomas and Degrees concerning Higher Educa-
tion in the States belonging to the Europe Re-
gion (1979); 

European Convention on the General Equiva-
lence of Periods of University Study (1990, ETS 
No. 138); 

Having regard also to the International Conven-
tion on the Recognition of Studies, Diplomas 
and Degrees in Higher Education in the Arab 
and European States bordering on the Mediter-
ranean (1976), adopted within the framework of 
UNESCO and partially covering academic rec-
ognition in Europe; 

Mindful that this Convention should also be 
considered in the context of the UNESCO con-
ventions and the International Recommenda-
tioncovering other Regions of the world, and of 
the need for an improved exchange of  
information between these Regions; 

Conscious of the wide ranging changes in higher 
education in the European region since these 
Conventions were adopted, resulting in consid-
erably increased diversification within and be-
tween national higher education systems, and of 
the need to adapt the legal instruments and prac-
tice to reflect these developments; 
 

Conscious of the need to find common solutions 
to practical recognition problems in the Euro-
pean region; 

Conscious of the need to improve current recog-
nition practice and to make it more transparent 
and better adapted to the current situation of 
higher education in the European region; 

 

 

беручи до уваги конвенції Ради Європи та 
ЮНЕСКО з питань академічного визнання в 
Європі:  

Європейську конвенцію про еквівалентність 
дипломів, які надають допуск до університе-
тів (1953 р., ETS N 15), та Протокол до неї 
(1964 р., ETS N 49);  

Європейську конвенцію про еквівалентність 
періодів навчання в університетах (1956 р., 
ETS N 21);  

Європейську конвенцію про академічне ви-
знання університетських кваліфікацій (1959 
р., ETS N 32);  

Конвенцію про визнання курсів навчання, 
дипломів і звань з вищої освіти в державах 
регіону Європи (1979 р.);  
 

Європейську конвенцію про загальну еквіва-
лентність періодів навчання в університетах 
(1990 р., ETS N 138),  

враховуючи також Міжнародну конвенцію 
про визнання курсів навчання, дипломів і 
звань з вищої освіти в арабських і середзем-
номорських європейських державах (1976 р.), 
що була прийнята в рамках ЮНЕСКО і част-
ково стосується академічного визнання  
в Європі,  

усвідомлюючи, що ця Конвенція має розгля-
датися також у контексті конвенцій та  
Міжнародної рекомендації ЮНЕСКО, що 
стосуються інших регіонів світу, а також  
необхідність поліпшення обміну  
інформацією між цими регіонами,  

усвідомлюючи, що у вищій освіті в європей-
ському регіоні з часу прийняття цих конвен-
цій відбулися глибокі зміни, внаслідок яких 
зросла диверсифікація як всередині націона-
льних систем вищої освіти, так і між ними, а 
також необхідність внесення змін у правові 
документи і практику з метою відображення 
цих змін,  

усвідомлюючи необхідність пошуку  
спільних рішень практичних проблем  
визнання в європейському регіоні,  

усвідомлюючи необхідність удосконалення 
існуючої практики визнання та надання їй 
більшої прозорості і кращої відповідності су-
часному стану вищої освіти в європейському 
регіоні,  
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Confident of the positive significance of a Con-
vention elaborated and adopted under the joint 
auspices of the Council of Europe and UNESCO 
providing a framework for the further develop-
ment of recognition practices in the European 
region; 

Conscious of the importance of providing per-
manent implementation mechanisms in order to 
put the principles and provisions of the current 
Convention into practice, 

Have agreed as follows: 

SECTION I. DEFINITIONS 

Article I 

For the purposes of this Convention, the follow-
ing terms shall have the following meaning: 

Access (to higher education) 
The right of qualified candidates to apply and to 
be considered for admission to higher education.
 

Admission (to higher education institutions and 
programmes) 
The act of, or system for, allowing qualified ap-
plicants to pursue studies in higher education at 
a given institution and/or a given programme. 
 

Assessment (of institutions or programmes) 
The process for establishing the educational 
quality of a higher education institution or pro-
gramme. 

Assessment (of individual qualifications) 
The written appraisal or evaluation of an indi-
vidual’s foreign qualifications by a competent 
body. 

Competent recognition authority 
A body officially charged with making binding 
decisions on the recognition of foreign qualifica-
tions. 

Higher education 
All types of courses of study, or sets of courses 
of study, training or training for research at the 
post secondary level which are recognized by 
the relevant authorities of a Party as belonging 
to its higher education system. 
 

Higher education institution 
An establishment providing higher education and 
recognized by the competent authority of a Party 
as belonging to its system of higher education. 

 

переконані в позитивному значенні розроб-
леної і прийнятої під егідою Ради Європи та 
ЮНЕСКО Конвенції, що створює підґрунтя 
для подальшого розвитку практики визнання 
в європейському регіоні,  
 

усвідомлюючи важливість забезпечення  
механізмів постійного впровадження  
у практику принципів і положень цієї  
Конвенції,  

погодились про таке:  

РОЗДІЛ I. ВИЗНАЧЕННЯ 

Стаття I.1 

Для цілей цієї Конвенції нижченаведені тер-
міни мають таке значення:  

Доступ (до вищої освіти)  
Право кандидатів, що мають відповідну квалі-
фікацію, на звернення із проханням про допуск 
до вищої освіти та на розгляд такого прохання.  

Допуск (до вищих закладів освіти та освітніх 
програм)  
Акт чи система, яка дає змогу кандидатам, 
що мають відповідну кваліфікацію, відвідувати 
курс навчання з вищої освіти в тому чи іншому 
закладі та/або тією чи іншою програмою.  

Оцінка (закладів або програм)  
Процедура встановлення якості навчання  
у вищому закладі або за програмою освіти. 
  

Оцінка (індивідуальних кваліфікацій)   
Письмова оцінка компетентним органом іно-
земних кваліфікацій, присвоєних окремій 
особі.  

Компетентний орган з визнання  
Орган, якому офіційно доручено ухвалювати 
обов’язкові рішення про визнання іноземних 
кваліфікацій.  

Вища освіта  
Всі види курсів навчання чи циклів курсів 
навчання, професійної підготовки або підго-
товки до наукових досліджень після серед-
ньоосвітнього рівня, які визнані відповідни-
ми органами Сторони такими, що належать 
до її системи вищої освіти.  

Заклад вищої освіти  
Заклад, що надає вищу освіту і визнаний 
компетентним органом Сторони як такий,  
що належить до її системи вищої освіти.  
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Higher education programme 
A course of study recognized by the competent 
authority of a Party as belonging to its system of 
higher education, and the completion of which 
provides the student with a higher education 
qualification. 

Period of study 
Any component of a higher education pro-
gramme which has been evaluated and docu-
mented and, while not a complete programme of 
study in itself, represents a significant acquisi-
tion of knowledge or skill. 

Qualification 
A. Higher education qualification  
Any degree, diploma or other certificate issued 
by a competent authority attesting the successful 
completion of a higher education programme. 
B.  Qualification giving access  

to higher education  
Any diploma or other certificate issued by a 
competent authority attesting the successful 
completion of an education programme andgiv-
ing the holder of the qualification the right to be 
considered for admission to higher education 
(cf. the definition of access). 

Recognition 
A formal acknowledgement by a competent au-
thority of the value of a foreign educational 
qualification with a view to access to educa-
tional and/or employment activities. 

Requirement 
A. General requirements 
Conditions that must in all cases be fulfilled for 
access to higher education, or to a given level 
thereof, or for the award of a higher education 
qualification at a given level. 
B. Specific requirements 
Conditions that must be fulfilled, in addition to 
the general requirements, in order to gain admis-
sion to a particular higher education programme, 
or for the award of a specific higher education 
qualification in a particular field of study. 

SECTION II. THE COMPETENCE  
OF AUTHORITIES 

Article II.1 

1  Where central authorities of a Party are 
competent to make decisions in recognition 
cases, that Party shall be immediately bound by 
the provisions of this Convention and shall take 
the necessary measures to ensure the implemen-
tation of its provisions on its territory. 

Програма з вищої освіти  
Курс навчання, визнаний компетентним ор-
ганом Сторони як такий, що належить до її 
системи вищої освіти, після закінчення якого 
слухачу присвоюється кваліфікація з вищої 
освіти.  

Період навчання  
Будь-яка частина програми з вищої освіти, 
оцінена і документально підтверджена, яка, 
не становлячи повного курсу навчання за 
програмою, є істотним набутком знань чи 
навичок.  

Кваліфікація  
A.  Кваліфікація з вищої освіти  
Будь-яке звання, диплом або інше свідоцтво, 
що видане компетентним органом і засвідчує 
успішне закінчення програми з вищої освіти.  
B.  Кваліфікація, що надає доступ  

до вищої освіти  
Будь-який диплом або інше свідоцтво, що 
видане компетентним органом, засвідчує ус-
пішне закінчення освітньої програми і надає 
власнику кваліфікації право брати участь у 
процедурі допуску до вищої освіти (пор. ви-
значення терміну «доступ»).  

Визнання  
Формальне підтвердження компетентним ор-
ганом якості іноземної освітньої кваліфікації 
для цілей доступу до навчання та/або здійс-
нення фахової діяльності.  

Вимоги  
A. Загальні вимоги  
Умови, які в усіх випадках повинні викону-
ватися для доступу до вищої освіти або пев-
ного рівня цієї освіти чи для здобуття певно-
го рівня кваліфікації з вищої освіти.  
B. Спеціальні вимоги  
Умови, які на додаток до загальних вимог 
повинні виконуватися для отримання допус-
ку до конкретної програми з вищої освіти чи 
для здобуття спеціальної кваліфікації з вищої 
освіти по конкретній навчальній дисципліні.  

РОЗДІЛ II. КОМПЕТЕНЦІЯ  
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

Стаття II.1 

1.  Якщо компетенція вирішувати питання 
визнання належить центральним органам 
Сторони, така Сторона безпосередньо керу-
ється положеннями цієї Конвенції і вживає 
всіх необхідних заходів для забезпечення ви-
конання її положень на своїй території.  
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Where the competence to make decisions in rec-
ognition matters lies with components of the 
Party, the Party shall furnish one of the deposi-
tories with a brief statement of its constitutional 
situation or structure at the time of signature or 
when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, or any time 
thereafter. In such cases, the competent authori-
ties of the components of the Parties so desig-
nated shall take the necessary measures to en-
sure implementation of the provisions of this 
Convention on their territory. 
 
 

2  Where the competence to make decisions in 
recognition matters lies with individual higher 
education institutions or other entities, each 
Party according to its constitutional situation or 
structure shall transmit the text of this conven-
tion to these institutions or entities and shall take 
all possible steps to encourage the favourable 
consideration and application of its provisions. 
 

3  The provisions of paragraphs 1 and 2 of this 
Article shall apply, mutatis mutandis, to the ob-
ligations of the Parties under subsequent articles 
of this Convention. 

Article II.2 

At the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession, or at any time thereafter, each 
State, the Holy See or the European Community 
shall inform either depository of the present 
Convention of the authorities which are compe-
tent to make different categories of decisions in 
recognition cases. 
 

Article II.3 

Nothing in this Convention shall be deemed to 
derogate from any more favourable provisions 
concerning the recognition of qualifications is-
sued in one of the Parties contained in or stem-
ming from an existing or a future treaty to which 
a Party to this Convention may be or may be-
come a party. 
 
 

 

 

 

Якщо компетенція вирішувати питання визна-
ння належить складовим частинам Сторони, 
така Сторона робить одному з депозитаріїв 
коротку заяву про свій конституційний чи ад-
міністративно-територіальний устрій під час 
підписання або здачі на зберігання своєї ра-
тифікаційної грамоти або свого документа 
про прийняття, затвердження чи приєднання 
або у будь-який інший час після цього. У та-
ких випадках компетентні органи таким чи-
ном визначених складових частин Сторін 
вживають всіх необхідних заходів для забез-
печення виконання положень цієї Конвенції 
на своїй території.  

2.  Якщо компетенція вирішувати питання 
визнання належить окремим вищим закладам 
освіти або іншим установам, кожна Сторона 
відповідно до свого конституційного чи ад-
міністративно-територіального устрою надає 
текст цієї Конвенції цим закладам або уста-
новам і докладає всіх можливих зусиль для 
заохочення до сприятливого розгляду і засто-
сування її положень.  

3.  Положення пунктів 1 і 2 цієї статті за-
стосовуються mutatis mutandis до зобов’язань 
Сторін, викладених у нижченаведених стат-
тях цієї Конвенції.  

Стаття II.2 

Під час підписання або здачі на зберігання 
своєї ратифікаційної грамоти або свого до-
кумента про прийняття, затвердження чи 
приєднання або у будь-який інший час після 
цього кожна держава, Святий престол або 
Європейське співтовариство інформують од-
ного з депозитаріїв цієї Конвенції про те, які 
органи мають право ухвалювати різні катего-
рії рішень щодо визнання.  

Стаття II.3 

Ніщо у цій Конвенції не може розглядатися 
як таке, що порушує будь-які більш сприят-
ливі положення про визнання кваліфікацій, 
присуджених однією зі Сторін, які містяться 
у будь-якому чинному договорі або випли-
вають з нього чи можуть міститися або ви-
пливати з будь-якого майбутнього договору, 
учасницею якого Сторона цієї Конвенції мо-
же бути або може стати. 
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SECTION III. BASIC PRINCIPLES RE-
LATED TO THE ASSESSMENT OF 

QUALIFICIATIONS 

Article III.1 

1  Holders of qualifications issued in one of 
the Parties shall have adequate access, upon re-
quest to the appropriate body, to an assessment 
of these qualifications. 

2  No discrimination shall be made in this re-
spect on any ground such as the applicant’s gen-
der, race, colour, disability, language, religion, 
political or other opinion, national, ethnic or so-
cial origin, association with a national minority, 
property, birth or other status, or on the grounds 
of any other circumstance not related to the mer-
its of the qualification for which recognition is 
sought. In order to assure this right, each Party 
undertakes to make appropriate arrangements 
for the assessment of an application for recogni-
tion of qualifications solely on the basis of the 
knowledge and skills achieved. 
 

Article III.2 

Each Party shall ensure that the procedures and 
criteria used in the assessment and recognition 
of qualifications are transparent, coherent and 
reliable. 

Article III.3 

1  Decisions on recognition shall be made on 
the basis of appropriate information on the 
qualifications for which recognition is sought. 

2  In the first instance, the responsibility for 
providing adequate information rests with the 
applicant, who shall provide such information in 
good faith. 

3  Notwithstanding the responsibility of the 
applicant, the institutions having issued the 
qualifications in question shall have a duty to 
provide, upon request of the applicant and 
within reasonable limits, relevant information to 
the holder of the qualification, to the institution, 
or to the competent authorities of the country in 
which recognition is sought. 

4  The Parties shall instruct or encourage, as 
appropriate, all education institutions belonging 
to their education systems to comply with any 
reasonable request for information for the pur-
pose of assessing qualifications earned at the 
said institutions. 
 

РОЗДІЛ III. ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОЦІНКИ  

КВАЛІФІКАЦІЙ 

Стаття III.1 

1.  Власники кваліфікацій, присуджених од-
нією зі Сторін, мають належний доступ до 
оцінки цих кваліфікацій, яка здійснюється 
відповідним органом на їхнє прохання.  

2.  У зв’язку з цим забороняється будь-яка 
дискримінація заявника за такими ознаками, 
як стать, раса, колір шкіри, фізичні вади, мова, 
релігія, політичні чи інші переконання, націо-
нальне, етнічне або соціальне походження, 
належність до національної меншини, майно-
вий стан, народження чи інші обставини, або 
на підставі будь-яких інших обставин, не по-
в’язаних із якістю кваліфікації, визнання якої 
запитується. Для забезпечення цього права 
кожна Сторона зобов’язується вжити відпо-
відних заходів для того, щоб заява про ви-
знання кваліфікацій оцінювалася тільки на 
основі набутих знань і навичок.  

Стаття III.2 

Кожна Сторона забезпечує прозорість, узго-
дженість та надійність процедур і критеріїв, 
які застосовуються під час оцінки та визнан-
ня кваліфікацій.  

Стаття III.3 

1.  Рішення про визнання ухвалюються на 
основі відповідної інформації про ті кваліфі-
кації, визнання яких запитується.  

2.  Відповідальність за надання належної 
інформації покладається насамперед на заяв-
ника, який має надати таку інформацію сум-
лінно.  

3.  Незважаючи на відповідальність заявни-
ка, установи, що присвоїли кваліфікацію, яка 
розглядається, мають надавати на запит заяв-
ника і упродовж розумного строку відповід-
ну інформацію власнику кваліфікації, уста-
новам або компетентним органам країни, в 
якій запитується визнання кваліфікації.  
 

4.  Сторони доручають всім закладам осві-
ти, що належать до їхніх освітніх систем, за-
довольняти будь-який обґрунтований запит 
щодо інформації, необхідної для оцінки ква-
ліфікацій, отриманих у цих закладах, або у 
відповідних випадках заохочують їх до цього.
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5  The responsibility to demonstrate that an 
application does not fulfil the relevant requirements 
lies with the body undertaking the assessment. 

Article III.4 

Each Party shall ensure, in order to facilitate the 
recognition of qualifications, that adequate and 
clear information on its education system is pro-
vided. 

Article III.5 

Decisions on recognition shall be made within a 
reasonable time limit specified beforehand by 
the competent recognition authority and calcu-
lated from the time all necessary information in 
the case has been provided. If recognition is 
withheld, the reasons for the refusal to grant 
recognition shall be stated, and information shall 
be given concerning possible measures the ap-
plicant may take in order to obtain recognition at 
a later stage. If recognition is withheld, or if no 
decision is taken, the applicant shall be able to 
make an appeal within a reasonable time limit. 

 
SECTION IV. RECOGNITION OF  

QUALIFICATIONS GIVING ACCESS  
TO HIGHER EDUCATION 

Article IV.1 

Each Party shall recognize the qualifications is-
sued by other Parties meeting the general re-
quirements for access to higher education in 
those Parties for the purpose of access to pro-
grammes belonging to its higher education sys-
tem, unless a substantial difference can be 
shown between the general requirements for ac-
cess in the Party in which the qualification was 
obtained and in the Party in which recognition of 
the qualification is sought. 

Article IV.2 

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to 
enable the holder of a qualification issued in one 
of the other Parties to obtain an assessment of 
that qualification, upon request by the holder, 
and the provisions of Article IV.1 shall apply 
mutatis mutandis to such a case. 

Article IV.3 

Where a qualification gives access only to spe-
cific types of institutions or programmes of 
higher education in the Party in which the quail-
fication was obtained, each other Party shall grant 
holders of such qualifications access to similar  

5.  Обов’язок доводити, що заява не відпо-
відає належним вимогам, покладається на 
орган, що здійснює оцінку.  

Стаття III.4 

Для полегшення визнання кваліфікацій кож-
на Сторона забезпечує надання належної і 
чіткої інформації про свою освітню систему.  

 

Стаття III.5 

Рішення про визнання кваліфікації ухвалюють-
ся впродовж розумного строку, який завчасно 
визначається компетентним органом з визнан-
ня кваліфікацій і обчислюється від часу отри-
мання всієї необхідної інформації по конкрет-
ному запиту. У випадку негативного рішення 
зазначаються причини відмови у визнанні ква-
ліфікації і заявникові надається інформація 
стосовно заходів, яких йому треба вжити для 
визнання його кваліфікації у подальшому. У 
разі негативного рішення або неприйняття рі-
шення заявник повинен мати можливість його 
оскарження впродовж розумного строку.  

РОЗДІЛ IV. ВИЗНАННЯ  
КВАЛІФІКАЦІЙ, ЩО НАДАЮТЬ  

ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття IV.1 

Для цілей доступу до програм, що належать 
до її системи вищої освіти, кожна Сторона 
визнає кваліфікації, що присвоєні іншими 
Сторонами і відповідають загальним вимо-
гам доступу до вищої освіти на території цих 
Сторін, якщо загальні вимоги доступу на те-
риторії Сторони, що присвоїла кваліфікацію, 
суттєво не відрізняються від загальних вимог 
доступу на території Сторони, у якої запиту-
ється визнання кваліфікації.  

Стаття IV.2 

Відповідним чином, Стороні достатньо надати 
власнику кваліфікації, присвоєної на території 
однієї з інших Сторін, можливість отримати 
оцінку такої кваліфікації на прохання її влас-
ника, і положення статті IV.1 у такому випа-
дку застосовуються mutatis mutandis.  

Стаття IV.3 

Якщо кваліфікація надає доступ лише до 
окремих видів вищих закладів чи програм 
освіти на території Сторони, в якій вона була 
присвоєна, кожна інша Сторона надає власни-
ку такої кваліфікації доступ до аналогічних 
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specific programmes in institutions belonging to 
its higher education system, unless a substantial 
difference can be demonstrated between the re-
quirements for access in the Party in which the 
qualification was obtained and the Party in 
which recognition of the qualification is sought. 
 

Article IV.4 

Where admission to particular higher education 
programmes is dependent on the fulfilment of 
specific requirements in addition to the general 
requirements for access, the competent authori-
ties of the Party concerned may impose the addi-
tional requirements equally on holders of quali-
fications obtained in the other Parties or assess 
whether applicants with qualifications obtained 
in other Parties fulfil equivalent requirements. 

Article IV.5 

Where, in the Party in which they have been ob-
tained, school leaving certificates give access to 
higher education only in combination with addi-
tional qualifying examinations as a prerequisite 
for access, the other Parties may make access 
conditional on these requirements or offer an 
alternative for satisfying such additional re-
quirements within their own educational sys-
tems. Any State, the Holy See or the European 
Community may, at the time of signature or 
when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, or at any time 
thereafter, notify one of the depositories that it 
avails itself of the provisions of this Article, 
specifying the Parties in regard to which it in-
tends to apply this Article as well as the reasons 
therefore. 
 

Article IV.6 

Without prejudice to the provisions of Articles 
IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a 
given higher education institution, or to a given 
programme within such an institution, may be 
restricted or selective. In cases in which admis-
sion to a higher education institution and/or pro-
gramme is selective, admission procedures 
should be designed with a view to ensuring that 
the assessment of foreign qualifications is carried 
out according to the principles of fairness and 
non-discrimination described in Section III. 

Article IV.7 

Without prejudice to the provisions of Articles 
IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to  

окремих програм у вищих закладах освіти, що 
належать до її системи вищої освіти, якщо  
вимоги доступу на території Сторони, що при-
своїла кваліфікацію, суттєво не відрізняються 
від вимог доступу на території Сторони, у 
якої запитується визнання кваліфікації. 
  

Стаття IV.4 

Якщо на додаток до загальних вимог доступу 
допуск до конкретних програм з вищої освіти 
залежить від виконання спеціальних вимог, 
компетентні органи відповідної Сторони мо-
жуть також висувати власникам кваліфікацій, 
присвоєних на території інших Сторін, дода-
ткові вимоги або перевіряти, чи відповідають 
аналогічним вимогам заявники з кваліфікаці-
ями, присвоєними на території інших Сторін. 

Стаття IV.5 

Якщо свідоцтва про закінчення школи надають 
доступ до вищої освіти на території тієї Сторо-
ни, в якій вони були отримані, лише після скла-
дання додаткових кваліфікаційних іспитів як 
однієї з передумов доступу, інші Сторони мо-
жуть зумовити доступ такими самими вимога-
ми або запропонувати альтернативу для задо-
волення таких додаткових вимог в їхніх освіт-
ніх системах. Будь-яка держава, Святий пре-
стол або Європейське співтовариство під час 
підписання або здачі на зберігання своєї рати-
фікаційної грамоти або свого документа про 
прийняття, затвердження чи приєднання або у 
будь-який інший час після цього може повід-
омити одного з депозитаріїв про застосування 
нею положень цієї статті із зазначенням Сторін, 
до яких вона має намір застосовувати цю стат-
тю, а також причин, що спонукали її до цього.  

Стаття IV.6 

Без шкоди для положень статей IV.1, IV.2, 
IV.3, IV.4 і IV.5 допуск до конкретного ви-
щого закладу освіти або конкретної програми 
у цьому закладі може бути обмеженим чи 
вибірним. У випадках, якщо допуск до вищо-
го закладу і/або програми освіти є вибірним, 
процедури допуску мають забезпечувати 
здійснення оцінки іноземних кваліфікацій 
згідно з принципами справедливості і недис-
кримінації, викладеними у розділі III. 
 

Стаття IV.7 

Без шкоди для положень статей IV.1, IV.2, 
IV.3, IV.4 і IV.5 допуск до конкретного вищого 
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a given higher education institution may be 
made conditional on demonstration by the appli-
cant of sufficient competence in the language or 
languages of instruction of the institution con-
cerned, or in other specified languages. 

Article IV.8 

In the Parties in which access to higher educa-
tion may be obtained on the basis of non-
traditional qualifications, similar qualifications 
obtained in other Parties shall be assessed in a 
similar manner as non-traditional qualifications 
earned in the Party in which recognition is 
sought. 

Article IV.9 

For the purpose of admission to programmes of 
higher education, each Party may make the rec-
ognition of qualifications issued by foreign edu-
cational institutions operating in its territory 
contingent upon specific requirements of na-
tional legislation or specific agreements con-
cluded with the Party of origin of such institu-
tions. 

SECTION V. RECOGNITION  
OF PERIODS OF STUDY 

Article V.1 

Each Party shall recognize periods of study 
completed within the framework of a higher 
education programme in another Party. This 
recognition shall comprise such periods of study 
towards the completion of a higher education 
programme in the Party in which recognition is 
sought, unless substantial differences can be 
shown between the periods of study completed 
in another Party and the part of the higher edu-
cation programme which they would replace in 
the Party in which recognition is sought. 

Article V.2 

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to 
enable a person who has completed a period of 
study within the framework of a higher educa-
tion programme in another Party to obtain an 
assessment of that period of study, upon request 
by the person concerned, and the provisions of 
Article V.1 shall apply mutatis mutandis to such 
a case. 

Article V.3 

In particular, each Party shall facilitate recogni-
tion of periods of study when: 
a  there has been a previous agreement between, 
on the one hand, the higher education institution 

закладу освіти може бути зумовлений необ-
хідністю володіння заявником достатньою 
мірою мовою або мовами навчання, що при-
йнята (прийняті) у відповідному закладі, або 
іншими визначеними мовами.  

Стаття IV.8 

На території Сторін, в яких доступ до вищої 
освіти може бути отриманий на основі нетра-
диційних кваліфікацій, аналогічні кваліфікації, 
присвоєні на території інших Сторін, оціню-
ються у такий самий спосіб, як і нетрадиційні 
кваліфікації, присвоєні на території Сторони, у 
якої запитується визнання кваліфікації.  

Стаття IV.9 

Для цілей допуску до програм з вищої освіти 
кожна Сторона може зумовити визнання ква-
ліфікацій, присвоєних іноземними закладами 
освіти, які функціонують на її території, кон-
кретними вимогами національного законо-
давства або окремими угодами, укладеними 
зі Стороною, якій належать такі заклади.  
 

РОЗДІЛ V. ВИЗНАННЯ ПЕРІОДІВ  
НАВЧАННЯ 

Стаття V.1 

Кожна Сторона визнає періоди навчання, за-
вершені в рамках програми з вищої освіти на 
території іншої Сторони. Це визнання охоп-
лює такі періоди навчання з метою закінчення 
програми з вищої освіти на території Сторо-
ни, у якої запитується визнання, якщо пері-
оди навчання, завершені на території іншої 
Сторони, суттєво не відрізняються від тієї 
частини програми з вищої освіти, яку вони 
мають замінити на території Сторони, у якої 
запитується визнання.  

Стаття V.2 

Відповідним чином, Стороні достатньо нада-
ти особі, яка завершила певний період на-
вчання в рамках програми з вищої освіти на 
території іншої Сторони, можливість отрима-
ти оцінку цього періоду навчання на прохан-
ня заінтересованої особи, і положення статті 
V.1 у такому випадку застосовуються mutatis 
mutandis.  

Стаття V.3 

Зокрема, кожна Сторона сприяє визнанню 
періодів навчання, якщо:  
a)  попередньо була укладена угода між, з 
одного боку, вищим закладом освіти або 
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or the competent authority responsible for the 
relevant period of study and, on the other hand, 
the higher education institution or the competent 
recognition authority responsible for the recog-
nition that is sought; and 
b  the higher education institution in which the 
period of study has been completed has issued  
a certificate or transcript of academic records 
attesting that the student has successfully com-
pleted the stipulated requirements for the said 
period of study. 

SECTION VI. RECOGNITION OF 
HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS

Article VI.1 

To the extent that a recognition decision is based 
on the knowledge and skills certified by the 
higher education qualification, each Party shall 
recognize the higher education qualifications 
conferred in another Party, unless a substantial 
difference can be shown between the qualifica-
tion for which recognition is sought and the cor-
responding qualification in the Party in which 
recognition is sought. 

Article VI.2 

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to 
enable the holder of a higher education qualifi-
cation issued in one of the other Parties to obtain 
an assessment of that qualification, upon request 
by the holder, and the provisions of Article VI.1 
shall apply mutatis mutandis to such a case. 
 

Article VI.3 

Recognition in a Party of a higher education 
qualification issued in another Party shall have 
one or both of the following consequences: 

a  access to further higher education studies, 
including relevant examinations, and/or to 
preparations for the doctorate, on the same con-
ditions as those applicable to holders of qualifi-
cations of the Party in which recognition is 
sought; 

b  the use of an academic title, subject to the 
laws and regulations of the Party or a jurisdic-
tion thereof, in which recognition is sought. 

In addition, recognition may facilitate access to 
the labour market subject to laws and regula-
tions of the Party, or a jurisdiction thereof, in 
which recognition is sought. 

 

компетентним органом, відповідальним за 
відповідний період навчання, і, з іншого бо-
ку, вищим закладом освіти або компетентним 
органом з визнання, відповідальним за ви-
знання, яке запитується; і  
b)  вищий заклад освіти, в якому був завер-
шений період навчання, видав свідоцтво чи 
виписку із залікової книжки, що підтверджує 
успішне виконання студентом вимог, які 
пред’являються до цього періоду навчання.  

 
РОЗДІЛ VI. ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ 

З ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття VI.1 

Враховуючи, що рішення про визнання грун-
тується на знаннях і навичках, які підтвер-
джуються кваліфікацією з вищої освіти, кож-
на Сторона визнає присвоєну іншою Сторо-
ною кваліфікацію з вищої освіти, якщо ква-
ліфікація, визнання якої запитується, суттєво 
не відрізняється від відповідної кваліфікації 
на території Сторони, у якої запитується ви-
знання.  

Стаття VI.2 

Відповідним чином, Стороні достатньо нада-
ти власнику кваліфікації, присвоєної на тери-
торії однієї з інших Сторін, можливість 
отримати оцінку цієї кваліфікації на прохан-
ня її власника, і положення статті VI.1 у та-
кому випадку застосовуються mutatis 
mutandis.  

Стаття VI.3 

Визнання на території Сторони кваліфікації з 
вищої освіти, присвоєної на території іншої 
Сторони, має один чи обидва із таких наслідків: 

a)  доступ до подальшого навчання в системі 
вищої освіти, включаючи складання відповід-
них іспитів, і/або до підготовки докторської 
дисертації на таких самих умовах, що висува-
ються власникам кваліфікацій, присуджених на 
території Сторони, у якої запитується визнання;  

b)  використання академічного звання відпо-
відно до законів і правил Сторони або юрис-
дикції Сторони, у якої запитується визнання.  

Крім того, визнання може полегшувати до-
ступ до ринку праці відповідно до законів і 
правил або юрисдикції Сторони, у якої запи-
тується визнання.  
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Article VI.4 

An assessment in a Party of a higher education 
qualification issued in another Party may take 
the form of: 
a  advice for general employment purposes; 
 
b  advice to an educational institution for the 
purpose of admission into its programmes; 
c  advice to any other competent recognition 
authority. 

Article VI.5 

Each Party may make the recognition of higher 
education qualifications issued by foreign edu-
cational institutions operating in its territory 
contingent upon specific requirements of na-
tional legislation or specific agreements con-
cluded with the Party of origin of such institu-
tions. 

SECTION VII. RECOGNITION OF 
QUALIFICATIONS HELD BY  

REFUGEES, DISPLACED PERSONS AND 
PERSONS IN A REFUGEE-LIKE  

SITUATION 

Article VII 

Each Party shall take all feasible and reasonable 
steps within the framework of its education sys-
tem and in conformity with its constitutional, 
legal, and regulatory provisions to develop pro-
cedures designed to assess fairly and expedi-
tiously whether refugees, displaced persons and 
persons in a refugee-like situation fulfil the rele-
vant requirements for access to higher educa-
tion, to further higher education programmes or 
to employment activities, even in cases in which 
the qualifications obtained in one of the Parties 
cannot be proven through documentary evi-
dence. 

SECTION VIII. INFORMATION ON THE 
ASSESSMENT OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS AND PROGRAMMES 

Article VIII.1 

Each Party shall provide adequate information 
on any institution belonging to its higher educa-
tion system, and on any programme operated by 
these institutions, with a view to enabling the 
competent authorities of other Parties to ascer-
tain whether the quality of the qualifications is-
sued by these institutions justifies recognition in 
the Party in which recognition is sought.  
Such information shall take the following form: 

Стаття VI.4 

Оцінка на території Сторони кваліфікації з 
вищої освіти, присвоєної на території іншої 
Сторони, може здійснюватися у таких формах:  
a)  загальна рекомендація для цілей праце-
влаштування;  
b)  рекомендація закладу освіти з метою до-
пуску до його програм;  
c)  рекомендація будь-якому іншому  
компетентному органу з визнання.  

Стаття VI.5 

Кожна Сторона може зумовити визнання 
кваліфікацій з вищої освіти, присвоєних іно-
земними закладами освіти, які функціонують 
на її території, конкретними вимогами націо-
нального законодавства або окремими уго-
дами, укладеними зі Стороною, якій нале-
жать такі заклади.  

РОЗДІЛ VII. ВИЗНАННЯ  
КВАЛІФІКАЦІЙ, ПРИСВОЄНИХ  

БІЖЕНЦЯМ, ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 
ТА ОСОБАМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ  

У СИТУАЦІЇ БІЖЕНЦІВ 

Стаття VII 

Кожна Сторона у межах своєї освітньої сис-
теми та згідно зі своїми конституційними, 
правовими і регулюючими положеннями 
вживає всіх можливих і обґрунтованих захо-
дів для розробки процедур справедливої та 
оперативної оцінки того, якою мірою біженці, 
переміщені особи та особи, що знаходяться у 
ситуації біженців, відповідають належним 
вимогам доступу до вищої освіти, до додат-
кових програм з вищої освіти чи до фахової 
діяльності, навіть якщо присвоєні їм на тери-
торії однієї зі Сторін кваліфікації не можуть 
бути документально підтверджені.  

РОЗДІЛ VIII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО  
ОЦІНКУ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ  

І ПРОГРАМ ОСВІТИ 

Стаття VIII.1 

Кожна Сторона надає належну інформацію про 
будь-який заклад, що належить до її системи 
вищої освіти, а також про будь-яку програму, 
що існує в таких закладах, з метою надання 
компетентним органам інших Сторін можливо-
сті встановити, чи виправдовує якість присвоє-
них цим закладом кваліфікацій їхнє визнання на 
території Сторони, в якій запитується визнання. 
Ця інформація надається у такій формі:  
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a  in the case of Parties having established a 
system of formal assessment of higher education 
institutions and programmes: information on the 
methods and results of this assessment, and of 
the standards of quality specific to each type of 
higher education institution granting, and to 
programmes leading to, higher education quali-
fications; 
b  in the case of Parties which have not estab-
lished a system of formal assessment of higher 
education institutions and programmes: informa-
tion on the recognition of the various qualifica-
tions obtained at any higher education institution, 
or within any higher education programme, be-
longing to their higher education systems. 

Article VIII.2 
Each Party shall make adequate provisions for 
the development, maintenance and provision of: 
a  an overview of the different types of higher 
education institutions belonging to its higher 
education system, with the typical characteristics 
of each type of institution; 
b  a list of recognized institutions (public and 
private) belonging to its higher education sys-
tem, indicating their powers to award different 
types of qualifications and the requirements for 
gaining access to each type of institution and 
programme; 
c  a description of higher education programmes;
d  a list of educational institutions located out-
side its territory which the Party considers as 
belonging to its education system. 

SECTION IX. INFORMATION  
ON RECOGNITION MATTERS 

Article IX.1 

In order to facilitate the recognition of qualifica-
tions concerning higher education, the Parties 
undertake to establish transparent systems for 
the complete description of the qualifications 
obtained. 

Article IX.2 
1 Acknowledging the need for relevant, accurate 
and up-to-date information, each Party shall es-
tablish or maintain a national information centre 
and shall notify one of the depositories of its es-
tablishment, or of any changes affecting it. 
 
2 In each Party, the national information centre 
shall: 
a  facilitate access to authoritative and accu-
rate information on the higher education system 

a)  у випадку Сторін, які мають систему 
офіційної оцінки вищих закладів і програм 
освіти: інформація про методи та результати 
такої оцінки і про стандарти якості, властиві 
кожному типу вищих закладів освіти, які 
присвоюють кваліфікації з вищої освіти, і 
програмам, після закінчення яких присвою-
ються кваліфікації з вищої освіти;  
b)  у випадку Сторін, які не мають системи 
офіційної оцінки вищих закладів і програм 
освіти: інформація про визнання різних ква-
ліфікацій, які присвоюються будь-яким ви-
щим закладом освіти або в рамках будь-якої 
програми з вищої освіти, що належить до їх-
ніх систем вищої освіти.  

Стаття VIII.2 
Кожна Сторона вживає належних заходів для 
підготовки, оновлення та поширення:  
a)  огляду різних видів вищих закладів осві-
ти, що належать до її системи вищої освіти, із 
зазначенням специфічних характеристик ко-
жного виду закладів;  
b)  переліку визнаних закладів (державних і 
приватних), що належать до її системи вищої 
освіти, із зазначенням їхніх повноважень що-
до присвоєння різних видів кваліфікацій та 
вимог отримання доступу до кожного виду 
закладів і програм;  
c)  опису програм з вищої освіти;  
d)  переліку закладів освіти, які розташовані 
за межами її території і які Сторона вважає 
такими, що належать до її системи освіти.  

РОЗДІЛ IX. ІНФОРМАЦІЯ  
З ПИТАНЬ ВИЗНАННЯ 

Стаття IX.1 

Для сприяння визнанню кваліфікацій з вищої 
освіти Сторони зобов’язуються запровадити 
прозорі системи вичерпного опису кваліфі-
кацій, що присвоюються. 
  

Стаття IX.2 
1. Визнаючи необхідність у відповідній, точній 
і найновішій інформації, кожна Сторона ство-
рює чи забезпечує функціонування національ-
ного центру інформації, а також повідомляє 
одному з депозитаріїв про його створення чи 
будь-які зміни, що його стосуються.  
2. На території кожної Сторони національний 
центр інформації:  
a) сприяє доступу до надійної і точної інфор-
мації про систему вищої освіти і кваліфікації  
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and qualifications of the country in which it is 
located; 
b  facilitate access to information on the 
higher education systems and 
qualifications of the other Parties; 
c  give advice or information on recognition 
matters and assessment of qualifications, in ac-
cordance with national laws and regulations. 
3  Every national information centre shall 
have at its disposal the necessary means to en-
able it to fulfil its functions. 

Article IX.3 

The Parties shall promote, through the national 
information centres or otherwise, the use of the 
UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement 
or any other comparable document by the higher 
education institutions of the Parties. 

SECTION X. IMPLEMENTATION 
MECHANISMS 

Article X.1 

The following bodies shall oversee, promote and 
facilitate the implementation of the Convention: 
a  the Committee of the Convention on the 
Recognition of Qualifications concerning Higher 
Education in the European Region; 
b  the European Network of National Informa-
tion Centres on academic mobility and recogni-
tion (the ENIC Network), established by decision 
of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on 9 June 1994 and the UNESCO Re-
gional Committee for Europe  
on 18 June 1994. 

Article X.2 

1  The Committee of the Convention on the 
Recognition of Qualifications concerning Higher 
Education in the European Region (hereafter 
referred to as «the Committee») is hereby estab-
lished. It shall be composed of one representa-
tive of each Party. 

2  For the purposes of Article X.2, the term 
«Party» shall not apply to the European Com-
munity. 

3  The States mentioned in Article XI.1.1 and 
the Holy See, if they are not Parties to this Con-
vention, the European Community and the 
President of the ENIC Network may participate 
in the meetings of the Committee as observers. 
Representatives of governmental and non-
governmental organizations active in the field of 
recognition in the Region may also be invited to 

країни, на території якої він знаходиться;  
 
b) сприяє доступу до інформації про системи 
вищої освіти і кваліфікації інших Сторін;  
 
c) надає із дотриманням національних зако-
нів і правил рекомендації чи інформацію з 
питань визнання та оцінки кваліфікацій.  
3.  Кожний національний центр інформації 
має у своєму розпорядженні засоби, необхід-
ні для виконання своїх функцій.  

Стаття IX.3 

За допомогою національних центрів інформа-
ції або в інший спосіб Сторони сприяють вико-
ристанню вищими закладами освіти Сторін 
Додатка до диплома ЮНЕСКО/Ради Європи 
чи будь-якого іншого порівнянного документа. 

РОЗДІЛ X. МЕХАНІЗМИ  
ЗАСТОСУВАННЯ 

Стаття X.1 

Застосування цієї Конвенції здійснюється під 
наглядом та зі сприянням таких органів:  
a)  Комітет Конвенції про визнання кваліфі-
кацій з вищої освіти в Європейському регіо-
ні;  
b)  Європейська мережа національних 
центрів інформації про академічні мобіль-
ність та визнання (Мережа ЄНЦІ), створена 
рішенням Комітету міністрів Ради Європи 
від 9 червня 1994 року та Регіонального ко-
мітету ЮНЕСКО для Європи від 18 червня 
1994 року.  

Стаття X.2 

1.  Цією Конвенцією створюється Комітет 
Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої 
освіти в Європейському регіоні (далі «Комі-
тет»). До його складу входять по одному 
представнику від кожної Сторони.  
 

2.  Для цілей статті X.2 термін «Сторона»  
не застосовується до Європейського співто-
вариства.  

3.  Держави, зазначені у статті XI.1.1, і Свя-
тий престол, якщо вони не є Сторонами цієї 
Конвенції, Європейське співтовариство і Го-
лова Мережі ЄНЦІ можуть брати участь у 
засіданнях Комітету як спостерігачі. Представ-
ники урядових і неурядових організацій, що 
займаються питаннями визнання в регіоні, 
також можуть запрошуватися на засідання 
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attend meetings of the Committee as observers. 

4  The President of the UNESCO Regional 
Committee for the Application of the Convention 
on the Recognition of Studies, Diplomas and 
Degrees concerning Higher Education in the 
States belonging to the Europe Region shall also 
be invited to participate in the meetings of the 
Committee as an observer. 

5  The Committee shall promote the application 
of this Convention and shall oversee its implemen-
tation. To this end it may adopt, by a majority of 
the Parties, recommendations, declarations, proto-
cols and models of good practice to guide the 
competent authorities of the Parties in their im-
plementation of the Convention and in their con-
sideration of applications for the recognition of 
higher education qualifications. While they shall 
not be bound by such texts, the Parties shall use 
their best endeavours to apply them, to bring the 
texts to the attention of the competent authorities 
and to encourage their application. The Committee 
shall seek the opinion of the ENIC Network before 
making its decisions. 

6  The Committee shall report to the relevant 
bodies of the Council of Europe and UNESCO. 

7  The Committee shall maintain links to the 
UNESCO Regional Committees for the Application 
of Conventions on the Recognition of Studies, 
Diplomas and Degrees in Higher Education 
adopted under the auspices of UNESCO. 

8  A majority of the Parties shall constitute  
a quorum. 

9  The Committee shall adopt its Rules of Pro-
cedure. It shall meet in ordinary session at least 
every three years. The Committee shall meet for 
the first time within a year of the entry into force 
of this Convention. 

10  The Secretariat of the Committee shall be 
entrusted jointly to the Secretary General of the 
Council of Europe and to the Director-General 
of UNESCO. 

Article X.3 

1  Each Party shall appoint as a member of the 
European network of national information cen-
tres on academic mobility and recognition (the 
ENIC Network) the national information centre 
established or maintained under Article IX.2. In 
cases in which more than one national informa-
tion centre is established or maintained in a 
Party under Article IX.2, all these shall be mem-

Комітету як спостерігачі.  

4.  Голова Регіонального комітету ЮНЕСКО 
із застосування Конвенції про визнання кур-
сів навчання, дипломів і звань з вищої освіти 
в державах регіону Європи також запрошу-
ється на засідання Комітету як спостерігач.  
 
 

5.  Комітет сприяє застосуванню цієї Кон-
венції і здійснює нагляд за її виконанням. 
Для цього він може ухвалювати більшістю 
голосів Сторін рекомендації, заяви, протоко-
ли і моделі належної практики для викорис-
тання компетентними органами Сторін як 
керівні принципи при застосуванні ними 
Конвенції та розгляді заяв про визнання ква-
ліфікацій з вищої освіти. Хоча такі докумен-
ти не мають обов’язкової сили для Сторін, 
Сторони докладають всіх зусиль для їхнього 
застосування, доведення до відома компетен-
тних органів і для сприяння їхньому застосу-
ванню. До ухвалення своїх рішень Комітет 
запитує думку Мережі ENIC.  

6.  Комітет надає доповіді відповідним ор-
ганам Ради Європи та ЮНЕСКО.  

7.  Комітет підтримує зв’язки з регіональ-
ними комітетами ЮНЕСКО із застосування 
конвенцій про визнання курсів навчання, ди-
пломів і звань з вищої освіти, укладених під 
егідою ЮНЕСКО.  

8.  Кворум складається з більшості Сторін.  
 

9.  Комітет приймає свої Правила процеду-
ри. Він збирається на чергову сесію принай-
мні раз на три роки. Перший раз Комітет 
збирається впродовж року після набуття 
чинності цією Конвенцією.  

10.  Секретаріат Комітету забезпечується 
спільно Генеральним секретарем Ради Євро-
пи і Генеральним директором ЮНЕСКО.  

 
Стаття X.3 

1.  Кожна Сторона призначає членом Євро-
пейської мережі національних центрів інфо-
рмації про академічні мобільність та визнан-
ня (Мережа ЄНЦІ) національний центр інфор-
мації, створений або функціонуючий згідно 
зі статтею IX.2. Якщо на території Сторони 
згідно зі статтею IX.2 створено або функціо-
нує більше одного національного центру ін-
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bers of the Network, but the national informa-
tion centres concerned shall dispose of only one 
vote. 

2  The ENIC Network shall, in its composition 
restricted to national information centres of the 
Parties to this Convention, uphold and assist the 
practical implementation of the Convention by 
the competent national authorities. The Network 
shall meet at least once a year in plenary session. 
It shall elect its President and Bureau in accor-
dance with its terms of reference. 

3  The Secretariat of the ENIC Network shall 
be entrusted jointly to the Secretary General of 
the Council of Europe and to the Director-
General of UNESCO. 

4  The Parties shall cooperate, through the 
ENIC Network, with the national information 
centres of other Parties, especially by enabling 
them to collect all information of use to the na-
tional information centres in their activities re-
lating to academic recognition and mobility. 

SECTION XI. FINAL CLAUSES 

Article XI.1 

1  This Convention shall be open for signature by:
a  the member States of the Council of Europe; 
b  the member States of the UNESCO Europe 
Region; 
c  any other signatory, contracting State or 
party to the European Cultural Convention of 
the Council of Europe and/or to the UNESCO 
Convention on the Recognition of Studies, Di-
plomas and Degrees concerning Higher Educa-
tion in the States belonging to the Europe Re-
gion, which have been invited to the Diplomatic 
Conference entrusted with the adoption of this 
Convention. 

2  These States and the Holy See may express 
their consent to be bound by: 
 
a  signature without reservation as to ratifica-
tion, acceptance or approval; or 
b  signature, subject to ratification, acceptance 
or approval, followed by ratification, acceptance 
or approval; or 
c  accession. 

3  Signatures shall be made with one of the 
depositories. Instruments of ratification, accep-
tance, approval or accession shall be deposited 
with one of the depositories. 

 

формації, всі ці центри є членами Мережі, 
але такі національні центри інформації ма-
ють лише один голос.  

2.  Мережа ЄНЦІ, склад якої обмежується 
центрами інформації Сторін цієї Конвенції, 
сприяє практичному застосуванню Конвенції 
компетентними національними органами та 
заохочує їх до цього. Мережа збирається на 
пленарну сесію принаймні один раз на рік. 
Згідно зі своїми повноваженнями вона оби-
рає Голову та Президію.  

3.  Секретаріат Мережі ЄНЦІ забезпечуєть-
ся спільно Генеральним секретарем Ради Єв-
ропи і Генеральним директором ЮНЕСКО.  

4.  Сторони співпрацюють через Мережу 
ЄНЦІ з національними центрами інформації 
інших Сторін, зокрема шляхом надання їм 
можливостей збирати всю інформацію, необ-
хідну національним центрам інформації в їх-
ній діяльності, пов’язаній з академічними ви-
знанням і мобільністю.  

РОЗДІЛ XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття XI.1 

1.  Цю Конвенцію відкрито для підписання:  
a)  державами - членами Ради Європи;  
b)  державами - членами ЮНЕСКО регіону 
Європи;  
c)  будь-якою іншою державою, що підписала 
Європейську культурну конвенцію Ради Єв-
ропи і/або Конвенцію ЮНЕСКО про визнан-
ня курсів навчання, дипломів і звань з вищої 
освіти в державах регіону Європи, або будь-
якою Договірною Державою чи Стороною цих 
конвенцій, якій було запропоновано  
взяти участь у Дипломатичній конференції з 
прийняття цієї Конвенції.  

2.  Ці держави і Святий престол можуть ви-
словити свою згоду на обов’язковість для 
них цієї Конвенції шляхом:  
a)  підписання без застереження щодо ра-
тифікації, прийняття чи затвердження; або  
b)  підписання з умовою ратифікації, прий-
няття чи затвердження з подальшою ратифі-
кацією, прийняттям чи затвердженням; або  
c)  приєднання.  

3.  Конвенція підписується в одного з депози-
таріїв. Ратифікаційні грамоти або документи 
про прийняття, затвердження чи приєднання 
здаються на зберігання одному з депозитаріїв.  
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Article XI.2 

This Convention shall enter into force on the 
first day of the month following the expiration 
of the period of one month after five States, in-
cluding at least three member States of the 
Council of Europe and/or the UNESCO Europe 
Region, have expressed their consent to be 
bound by the Convention. It shall enter into 
force for each other State on the first day of the 
month following the expiration of the period of 
one month after the date of expression of its 
consent to be bound by the Convention. 
 

Article XI.3 

1  After the entry into force of this Convention, 
any State other than those falling into one of the 
categories listed under Article XI.1 may request 
accession to this Convention. Any request to this 
effect shall be addressed to one of the deposito-
ries, who shall transmit it to the Parties at least 
three months before the meeting of the Commit-
tee of the Convention on the Recognition of 
Qualifications concerning Higher Education in 
the European Region. The depository shall also 
inform the Committee of Ministers of the Council 
of Europe and the Executive Board of UNESCO. 

2  The decision to invite a State which so re-
quests to accede to this Convention shall be 
taken by a two-thirds majority of the Parties. 
 

3  After the entry into force of this Convention 
the European Community may accede to it fol-
lowing a request by its member States, which 
shall be addressed to one of the depositories. In 
this case, Article XI.3.2 shall not apply. 

4  In respect of any acceding States or the 
European Community, the Convention shall en-
ter into force on the first day of the month fol-
lowing the expiration of the period of one month 
after the deposit of the instrument of accession 
with one of the depositories. 
 

Article XI.4 

1  Parties to this Convention which are at the 
same time parties to one or more of the follow-
ing Conventions: 
European Convention on the Equivalence of Di-
plomas leading to Admission to Universities 
(1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS 
No. 49); 

Стаття XI.2 

Ця Конвенція набуває чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення одномі-
сячного періоду від дати, на яку п’ять дер-
жав, включаючи принаймні три держави – 
члени Ради Європи та/або ЮНЕСКО регіону 
Європи, висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цієї Конвенції. Стосо-
вно будь-якої іншої держави Конвенція набу-
ває чинності в перший день місяця, що настає 
після закінчення одномісячного періоду від 
дати висловлення цією державою своєї згоди 
на обов’язковість для неї цієї Конвенції.  

Стаття XI.3 

1.  Після набуття цією Конвенцією чинності 
будь-яка держава, що не належить до однієї з 
категорій, перелічених у статті XI.1, може 
подати прохання про приєднання до цієї 
Конвенції. Кожне таке прохання подається 
одному з депозитаріїв, який надсилає його 
Сторонам Конвенції не пізніше, ніж за три 
місяці до сесії Комітету Конвенції про ви-
знання кваліфікацій з вищої освіти в Євро-
пейському регіоні. Депозитарій інформує про 
таке прохання також Комітет міністрів Ради 
Європи та Виконавчу раду ЮНЕСКО.  

2.  Рішення запропонувати приєднатися до 
цієї Конвенції державі, яка звернулася з та-
ким проханням, ухвалюється більшістю у дві 
третини голосів Сторін.  

3.  Після набуття цією Конвенцією чинності 
Європейське співтовариство може приєднатися 
до неї на прохання його держав-членів, яке 
подається одному з депозитаріїв. У такому 
випадку стаття XI.3.2 не застосовується.  

4.  Стосовно будь-якої держави, що приєд-
налася до Конвенції, або Європейського спів-
товариства Конвенція набуває чинності в пе-
рший день місяця, що настає після закінчен-
ня одномісячного періоду від дати здачі на 
зберігання документа про приєднання одно-
му з депозитаріїв.  

Стаття XI.4 

1.  Сторони цієї Конвенції, які також є уча-
сницями однієї чи більше нижченаведених 
Конвенцій:  
Європейської конвенції про еквівалентність 
дипломів, які надають допуск до університе-
тів (1953 р., ETS N 15), та Протоколу до неї 
(1964 р., ETS N 49),  
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European Convention on the Equivalence of Pe-
riods of University Study (1956, ETS No. 21); 
 
European Convention on the Academic Recog-
nition of University Qualifications  
(1959, ETS No. 32); 
International Convention on the Recognition of 
Studies, Dipomas and Degrees in Higher Educa-
tion in the Arab and European States bordering 
on the Mediterranean (1976); 
Convention on the Recognition of Studies, Di-
plomas and Degrees concerning Higher Educa-
tion in the States belonging to the Europe Re-
gion (1979); 
European Convention on the General Equiva-
lence of Periods of University Study (1990, ETS 
138), 
a  shall apply the provisions of the present 
Convention in their mutual relations; 
b  shall continue to apply the above mentioned 
Conventions to which they are a party in their 
relations with other States party to those Con-
ventions but not to the present Convention. 
 

2 The Parties to this Convention undertake to 
abstain from becoming a party to any of the 
Conventions mentioned in paragraph 1, to which 
they are not already a party, with the exception 
of the International Convention on the Recogni-
tion of Studies, Diplomas and Degrees in Higher 
Education in the Arab and European States bor-
dering on the Mediterranean. 

Article XI.5 

1  Any State may, at the time of signature or 
when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, specify the 
territory or territories to which this Convention 
shall apply. 

2  Any State may, at any later date, by a decla-
ration addressed to one of the depositories, ex-
tend the application of this Convention to any 
other territory specified in the declaration. In 
respect of such territory the Convention shall 
enter into force on the first day of the month fol-
lowing the expiration of a period of one month 
after the date of receipt of such declaration by 
the depository. 

3  Any declaration made under the two preced-
ing paragraphs may, in respect of any territory 
specified in such declaration, be withdrawn by a 
notification addressed to one of the depositaries. 

Європейської конвенції про еквівалентність 
періодів навчання в університетах (1956 р., 
ETS N 21),  
Європейської конвенції про академічне ви-
знання університетських кваліфікацій (1959 
р., ETS N 32),  
Міжнародної конвенції про визнання курсів 
навчання, дипломів і звань з вищої освіти в 
арабських і середземноморських європейсь-
ких державах (1976 р.),  
Конвенції про визнання курсів навчання, ди-
пломів і звань з вищої освіти в державах ре-
гіону Європи (1979 р.),  
 
Європейської конвенції про загальну еквіва-
лентність періодів навчання в університетах 
(1990 р., ETS N 138),  
a)  у своїх взаємовідносинах застосовують 
положення цієї Конвенції;  
b)  продовжують застосовувати вищезгадані 
конвенції, учасницями яких вони є, у їхніх 
відносинах з іншими державами - учасниця-
ми цих конвенцій, які не є Сторонами цієї 
Конвенції.  

2. Сторони цієї Конвенції зобов’язуються 
утримуватися від участі у будь-яких конвен-
ціях, згаданих у пункті 1, якщо вони ще не 
стали їхніми Сторонами, за винятком Міжна-
родної конвенції про визнання курсів на-
вчання, дипломів і звань з вищої освіти в 
арабських і середземноморських європейсь-
ких державах.  

Стаття XI.5 

1.  Будь-яка держава під час підписання або 
здачі на зберігання своєї ратифікаційної гра-
моти або документа про прийняття, затвер-
дження чи приєднання може визначити тери-
торію (території), до яких застосовувати-
меться ця Конвенція.  

2.  Будь-яка держава може в подальшому у 
будь-який час заявою на ім’я одного з депо-
зитаріїв поширити дію цієї Конвенції на 
будь-яку іншу територію, визначену в цій за-
яві. Щодо такої території Конвенція набуває 
чинності в перший день місяця, що настає 
після закінчення одномісячного періоду від 
дати отримання такої заяви депозитарієм.  

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до 
двох попередніх пунктів, може стосовно 
будь-якої території, визначеної в цій заяві, 
бути відкликана шляхом подання відповідного 
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The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expiration 
of a period of one month after the date of receipt 
of such notification by the depository. 
 

Article XI.6 

1  Any Party may, at any time, denounce this 
Convention by means of a notification addressed 
to one of the depositories. 
 

2  Such denunciation shall become effective 
on the first day of the month following the expi-
ration of a period of twelve months after the date 
of receipt of the notification by the depository. 
However, such denunciation shall not affect rec-
ognition decisions taken previously under the 
provisions of this Convention. 

3  Termination or suspension of the operation 
of this Convention as a consequence of a viola-
tion by a Party of a provision essential to the ac-
complishment of the object or purpose of this 
Convention shall be addressed in accordance 
with international law. 

Article XI.7 

1  Any State, the Holy See or the European 
Community may, at the time of signature or 
when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval or accession, declare that 
it reserves the right not to apply, in whole or in 
part, one or more of the following Articles of 
this Convention: 
 

Article IV.8 

Article V.3 

Article VI.3 

Article VIII.2 

Article IX.3 

No other reservation may be made. 

2  Any Party which has made a reservation 
under the preceding paragraph may wholly or 
partly withdraw it by means of a notification ad-
dressed to one of the depositories. The with-
drawal shall take effect on the date of receipt of 
such notification by the depository. 
 

3  A Party which has made a reservation in 
respect of a provision of this Convention may 
not claim the application of that provision by 
any other Party; it may, however, if its reserva-

повідомлення на ім’я одного з депозитаріїв. 
Відкликання набуває чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення одноміся-
чного періоду від дати отримання такого  
повідомлення депозитарієм.  

Стаття XI.6 

1.  Будь-яка Сторона може у будь-який час 
денонсувати цю Конвенцію шляхом подання 
відповідного повідомлення на ім’я одного  
з депозитаріїв.  

2.  Така денонсація набуває чинності в пер-
ший день місяця, що настає після закінчення 
дванадцятимісячного періоду від дати отри-
мання такого повідомлення депозитарієм. 
Проте така денонсація не зашкоджує  
рішенням про визнання, схваленим раніше 
відповідно до положень цієї Конвенції.  

3.  Припинення або зупинення дії цієї Кон-
венції внаслідок порушення Стороною будь-
якого положення, що має суттєве значення 
для досягнення об’єкта або мети цієї Конве-
нції, здійснюється відповідно до міжнарод-
ного права.  

Стаття XI.7 

1.  Будь-яка держава, Святий престол або 
Європейське співтовариство під час підписання 
або здачі на зберігання своєї ратифікаційної 
грамоти або свого документа про прийняття, 
затвердження чи приєднання може заявити, 
що вона залишає за собою право не застосо-
вувати повністю або частково одну чи більше 
з таких статей цієї Конвенції:  

стаття IV.8,  

стаття V.3,  

стаття VI.3,  

стаття VIII.2,  

стаття IX.3.  

Жодні інші застереження не дозволяються.  

2.  Будь-яка Сторона, яка зробила застере-
ження відповідно до попереднього пункту, 
може його зняти повністю або частково шля-
хом подання відповідного повідомлення на 
ім’я одного з депозитаріїв. Зняття набуває 
чинності з дати отримання такого повідом-
лення депозитарієм.  

3.  Сторона, яка зробила застереження щодо 
положення цієї Конвенції, не може вимагати 
застосування цього положення будь-якою 
іншою Стороною; однак, якщо її застереження 
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tion is partial or conditional, claim the applica-
tion of that provision in so far as it has itself ac-
cepted it. 

Article XI.8 

1  Draft amendments to this Convention may 
be adopted by the Committee of the Convention 
on the Recognition of Qualifications concerning 
Higher Education in the European Region by a 
two-thirds majority of the Parties. Any draft 
amendment so adopted shall be incorporated 
into a Protocol to this Convention. The Protocol 
shall specify the modalities for its entry into 
force which, in any event, shall require the ex-
pression of consent by the Parties to be bound 
by it. 

2  No amendment may be made to Section III 
of this Convention under the procedure of para-
graph 1 above. 

3  Any proposal for amendments shall be 
communicated to one of the depositaries, who 
shall transmit it to the Parties at least three 
months before the meeting of the Committee. 
The depository shall also inform the Committee 
of Ministers of the Council of Europe and the 
Executive Board of UNESCO. 

Article XI.9 

1 The Secretary General of the Council of Europe 
and the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion shall be the depositories of this Convention. 

2  The depository with whom an act, notifica-
tion or communication has been deposited shall 
notify the Parties to this Convention, as well as 
the other member States of the Council of 
Europe and/or of the UNESCO Europe Region 
of: 
a  any signature; 
b  the deposit of any instrument of ratification, 
acceptance, approval, or accession; 
 
c  any date of entry into force of this Conven-
tion in accordance with the provisions of Arti-
cles XI.2 and XI.3.4; 
d  any reservation made in pursuance of the 
provisions of Article XI.7 and the withdrawal of 
any reservations made in pursuance of the provi-
sions of Article XI.7; 
e  any denunciation of this Convention in pur-
suance of Article XI.6; 
f  any declarations made in accordance with 
the provisions of Article II.1, or of Article II.2; 

є частковим або умовним, вона може вимагати 
застосування цього положення у тому обсязі, 
в якому вона сама його прийняла.  

Стаття XI.8 

1.  Комітет Конвенції про визнання кваліфі-
кацій з вищої освіти в Європейському регіоні 
може приймати проекти поправок до цієї 
Конвенції більшістю у дві третини голосів 
Сторін. Будь-який прийнятий таким чином 
проект поправки включається до Протоколу 
до цієї Конвенції. У Протоколі визначаються 
умови набуття ним чинності, які у будь-
якому випадку вимагають висловлення згоди 
Сторонами, для яких Протокол буде обов’яз-
ковим.  

2.  Жодна поправка не може бути внесена 
до розділу III цієї Конвенції згідно з проце-
дурою, передбаченою у пункті 1 вище.  

3.  Будь-яка пропозиція про внесення по-
правок повідомляється одному з депозитарі-
їв, який надсилає її Сторонам не пізніше, ніж 
за три місяці до сесії Комітету. Депозитарій 
інформує про неї також Комітет міністрів 
Ради Європи та Виконавчу раду ЮНЕСКО.  
 

Стаття XI.9 

1. Депозитаріями цієї Конвенції є Генераль-
ний секретар Ради Європи і Генеральний ди-
ректор Організації Об’єднаних Націй з пи-
тань освіти, науки і культури.  

2. Депозитарій, якому було здано на збері-
гання будь-який документ, будь-яке повідом-
лення або сповіщення, повідомляє Сторони 
цієї Конвенції, а також інші держави - члени 
Ради Європи та/або ЮНЕСКО регіону Європи 
про:  
a)  будь-яке підписання;  
b)  здачу на зберігання будь-якої ратифіка-
ційної грамоти або будь-якого документа про 
прийняття, затвердження чи приєднання;  
c)  будь-яку дату набуття цією Конвенцією 
чинності відповідно до положень статей XI.2 
і XI.3.4;  
d)  будь-яке застереження, зроблене відпо-
відно до положень статті XI.7, і зняття будь-
якого застереження, зробленого відповідно 
до положень статті XI.7;  
e)  будь-яку денонсацію цієї Конвенції від-
повідно до статті XI.6;  
f)  будь-які заяви, зроблені відповідно до 
положень статті II.1 або статті II.2;  



 24

g  any declarations made in accordance with 
the provisions of Article IV.5; 
h  any request for accession made in accor-
dance with the provisions of Article XI.3; 
i  any proposal made in accordance with the 
provisions of Article XI.8; 
j  any other act, notification or communication 
relating to this Convention. 

3  The depository receiving a communication 
or making a notification in pursuance of the pro-
visions of this Convention shall immediately 
inform the other depository thereof. 

 
In witness thereof the undersigned representa-
tives, being duly authorized, have signed this 
Convention. 

 
Done at Lisbon on 11 April 1997, in the English, 
French, Russian and Spanish languages, the four 
texts being equally authoritative, in two copies, 
one of which shall be deposited in the archives 
of the Council of Europe and the other in the 
archives of the United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization. A certified 
copy shall be sent to all the States referred to in 
Article XI.1, to the Holy See and to the Euro-
pean Community and to the Secretariat of the 
United Nations. 
 

g)  будь-які заяви, зроблені відповідно до 
положень статті IV.5;  
h)  будь-яке прохання про приєднання, зве-
рнене відповідно до положень статті XI.3;  
i)  будь-яку пропозицію, зроблену відпові-
дно до положень статті XI.8;  
j)  будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення 
або сповіщення, які стосуються цієї Конвенції.  

3.  Депозитарій, що отримує сповіщення 
або надсилає повідомлення на виконання по-
ложень цієї Конвенції, без затримки інфор-
мує про це іншого депозитарія.  

 
На посвідчення чого нижчепідписані, належ-
ним чином на те уповноважені представники 
підписали цю Конвенцію.  

 
Вчинено у Лісабоні 11 квітня 1997 року  
англійською, іспанською, російською та фран-
цузькою мовами, причому всі чотири тексти 
є однаково автентичними, у двох примірни-
ках, один з яких зберігатиметься в архіві  
Ради Європи, а інший в архіві Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури. Засвідчена копія цієї Конвенції 
надсилається всім державам, згаданим у 
статті XI.1, Святому престолу, Європейсько-
му співтовариству і Секретаріату Організації 
Об’єднаних Націй. 
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ДОДАТОК 3 

JOINT DECLARATION  
ON HARMONISATION OF  

THE ARCHITECTURE OF THE EUROPEAN 
HIGHER EDUCATION SYSTEM 
by the four Ministers in charge for  

France, Germany, Italy  
and the United Kingdom 

Paris, the Sorbonne, May 25 1998 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ПРО ГАРМОНІЗАЦІЮ АРХІТЕКТУРИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
чотирьох міністрів, які представляють 

Францію, Германію, Італію  
та Велику Британію  

Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року 

  

The European process has very recently moved 
some extremely important steps ahead. Relevant 
as they are, they should not make one forget that 
Europe is not only that of the Euro, of the banks 
and the economy: it must be a Europe of knowl-
edge as well. We must strengthen and build 
upon the intellectual, cultural, social and techni-
cal dimensions of our continent. These have to a 
large extent been shaped by its universities, 
which continue to play a pivotal role for their 
development. 
Universities were born in Europe, some three-
quarters of a millenium ago. Our four countries 
boast some of the oldest, who are celebrating 
important anniversaries around now, as the Uni-
versity of Paris is doing today. In those times, 
students and academics would freely circulate 
and rapidly disseminate knowledge throughout 
the continent. Nowadays, too many of our stu-
dents still graduate without having had the bene-
fit of a study period outside of national bounda-
ries. 
We are heading for a period of major change in 
education and working conditions, to a diversifi-
cation of courses of professional careers with 
education and training throughout life becoming 
a clear obligation. We owe our students, and our 
society at large, a higher education system in 
which they are given the best opportunities to 
seek and find their own area of excellence. 
 
An open European area for higher learning car-
ries a wealth of positive perspectives, of course 
respecting our diversities, but requires on the 
other hand continuous efforts to remove barriers 
and to develop a framework for teaching and 
learning, which would enhance mobility and an 
ever closer cooperation. 
 
The international recognition and attractive po-
tential of our systems are directly related to their 
external and internal readabilities. A system, in 

У Європейському процесі зовсім нещодавно 
було зроблено декілька надзвичайно важливих 
кроків уперед. За всієї їхньої доречності не ва-
рто забувати, що Європа – це не тільки євро, 
банки й економіка: вона повинна стати також  
і Європою знань. Отже необхідно будувати  
і посилювати інтелектуальну, культурну,  
соціальну й технічну базу нашого континенту. 
Більшою мірою це стосується університетів, 
що продовжують відігравати переломну роль  
у такому розвитку. 
Університети з’явилися в Європі, окремі з них 
понад три чверті тисячоліття тому. Наші чоти-
ри країни пишаються деякими найстарішими 
університетами, що зараз повсюдно святкують 
свої важливі річниці, як це робить сьогодні 
Університет Парижа. У ті часи студенти і вчені 
могли вільно переміщатися і швидко поширю-
вати знання на цілім континенті. Сьогодні  
ж багато хто з наших студентів закінчує своє 
навчання, не отримуючи вигоди від часткового 
навчання поза національними кордонами. 
Ми йдемо до періоду істотних змін в освіті  
й умовах праці, до розмаїтості шляхів станов-
лення фахової кар’єри з очевидною необхідні-
стю навчання й підготовки протягом усього 
життя. Ми маємо борг перед нашими студен-
тами (і суспільством в цілому) щодо створення 
системи вищої освіти, яка б давала їм кращі 
можливості шукати й знаходити галузі, в яких 
вони мали б перевагу перед іншими людьми. 
Відкритий Європейський простір вищої освіти 
несе багатство позитивних перспектив, звісно 
ж, із повагою до наших розходжень, але потре-
бує, з іншого боку, продовження зусиль для 
ліквідації бар’єрів і розробки таких рамок для 
викладання й навчання, що розширили б мобі-
льність і зробили співробітництво більш бли-
зьким, ніж будь-коли досі. 
Міжнародне визнання і високий потенціал  
наших систем освіти безпосередньо пов’язані  
з їх зовнішньою і внутрішньою зрозумілістю. 
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which two main cycles, undergraduate and 
graduate, should be recognized for international 
comparison and equivalence, seems to emerge. 
 
Much of the originality and flexibility in this 
system will be achieved through the use of cred-
its (such as in the ECTS scheme) and semesters. 
This will allow for validation of these acquired 
credits for those who choose initial or continued 
education in different European universities and 
wish to be able to acquire degrees in due time 
throughout life. Indeed, students should be able 
to enter the academic world at any time in their 
professional life and from diverse backgrounds. 
 
 
 
Undergraduates should have access to a diver-
sity of programmes, including opportunities for 
multidisciplinary studies, development of a pro-
ficiency in languages and the ability to use new 
information technologies. 
International recognition of the first cycle degree 
as an appropriate level of qualification is impor-
tant for the success of this endeavour, in which 
we wish to make our higher education schemes 
clear to all. 
In the graduate cycle there would be a choice 
between a shorter master’s degree and a longer 
doctor’s degree, with possibilities to transfer 
from one to the other. In both graduate degrees, 
appropriate emphasis would be placed on re-
search and autonomous work. 
 
At both undergraduate and graduate level, stu-
dents would be encouraged to spend at least one 
semester in universities outside their own coun-
try. At the same time, more teaching and re-
search staff should be working in European 
countries other than their own. The fast growing 
support of the European Union, for the mobility 
of students and teachers should be employed to 
the full. 
Most countries, not only within Europe, have be-
come fully conscious of the need to foster such 
evolution. The conferences of European rectors, 
University presidents, and groups of experts and 
academics in our respective countries have en-
gaged in widespread thinking along these lines. 
A convention, recognising higher education 
qualifications in the academic field within 
Europe, was agreed on last year in Lisbon. The 
convention set a number of basic requirements 
and acknowledged that individual countries 

Здається, що з’являється необхідність у системі, 
в котрій для міжнародного порівняння й екві-
валентності повинні існувати два основних ци-
кли: undergraduate and graduate. 
У цій системі багато новизни і гнучкості може 
бути досягнуто через використання семестрів  
і кредитів (як це зроблено в схемі ECTS). Це 
забезпечить перевірку правильності отриманих 
кредитів для тих, хто вибирає початкову освіту 
або продовження навчання в різноманітних 
європейських університетах і тих, хто хотів би 
мати можливість одержати ступінь у будь-який 
зручний для себе час протягом життя. Дійсно, 
ті, котрі навчаються, повинні мати право 
ввійти в академічний світ у будь-який час  
їхнього фахового життя та незалежно від  
їхньої попередньої підготовки. 
Студенти першого циклу мусять мати доступ 
до різноманітних диверсифікованих програм, 
що залучають можливість міждисциплінових 
занять, розвитку знання іноземних мов і вико-
ристання нових інформаційних технологій. 
Міжнародне визнання ступеня першого цик-
лу, який відповідає сумірному рівневі квалі-
фікації, важливе для успіху цієї спроби,  
в якій ми хотіли б зробити наші схеми  
розвитку вищої освіти зрозумілими для усіх. 
У другому циклі мусить бути вибір між більш 
короткою за тривалістю програмою отримання 
ступеня магістра і більш тривалою програмою 
одержання докторського ступеня з можливістю 
переходу від однієї програми до іншої. В обох 
програмах відповідний акцент повинен бути 
зробленим на дослідницькій і самостійній роботі. 
Студенти як першого, так і другого циклів 
мають заохочуватися до навчання, принаймні 
один семестр, в університетах поза межами 
своєї власної країни. Водночас, усе більша 
кількість викладацького й дослідницького 
персоналу повинна працювати в європейських 
країнах, відмінних від своєї власної. Підтримка 
Європейським Союзом мобільності студентів і 
викладачів має використовуватися повністю. 
У більшості країн, не тільки в межах Європи, 
стала дуже відчутною потреба в такій еволю-
ції. Це спонукало до широкого обговорення 
даної проблеми на конференціях європейських 
ректорів, президентів університетів, груп  
експертів і вчених у деяких наших країнах. 
Торік у Лісабоні була узгоджена конвенція про 
визнання в Європі кваліфікацій вищої освіти 
для академічних цілей. Вона впровадила  
велику кількість базових вимог і підтвердила, 
що окремі країни можуть брати участь у більш 
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could engage in an even more constructive 
scheme. Standing by these conclusions, one can 
build on them and go further. There is already 
much common ground for themutual recognition 
of higher education degrees for professional 
purposes through the respective directives of the 
European Union. 
Our governments, nevertheless, continue to have 
a significant role to play to these ends, by en-
couraging ways in which acquired knowledge 
can be validated and respective degrees can be 
better recognised. We expect this to promote 
further inter-university agreements. Progressive 
harmonisation of the overall framework of our 
degrees and cycles can be achieved through 
strengthening of already existing experience, 
joint diplomas, pilot initiatives, and dialogue 
with all concerned. 
We hereby commit ourselves to encouraging a 
common frame of reference, aimed at improving 
external recognition and facilitating student mobil-
ity as well as employability. The anniversary of 
the University of Paris, today here in the Sor-
bonne, offers us a solemn opportunity to engage in 
the endeavour to create a European area of higher 
education, where national identities and common 
interests can interact and strengthen each other for 
the benefit of Europe, of its students, and more 
generally of its citizens. We call on other Member 
States of the Union and other European countries 
to join us in this objective and on all European 
Universities to consolidate Europe’s standing in 
the world through continuously improved and up-
dated education for its citizens. 

конструктивній схемі визнання. Приймаючи 
цю позицію, можна користуватися вимогами 
Конвенції і йти далі. Уже зараз є багато точок 
дотику у сфері взаємного визнання ступенів 
вищої освіти для фахових цілей із викорис-
танням перспективних директив Європейсь-
кого Союзу. 
Наші уряди, однак, продовжують відігравати 
визначальну роль у досягненні цих цілей, під-
тримуючи інструменти підтвердження надба-
них знань і кращого визнання відповідних сту-
пенів. Ми очікуємо, що це буде сприяти пода-
льшим міжуніверситетським угодам. Прогре-
сивна гармонізація всіх наших ступенів і цик-
лів навчання може бути досягнута через зміц-
нення вже існуючого досвіду, спільні дипломи, 
експериментальні ініціативи, і через діалог із 
усіма зацікавленими особами. 
Ми, тим самим, погоджуємося схвалити створен-
ня загальної системи, націленої на поліпшення 
зовнішнього визнання й полегшення мобільності 
студентів, а також і на розширення можливостей 
їх працевлаштування. Сьогодні тут у Сорбонні 
ювілей Університету Парижа дає нам прекрасну 
можливість брати участь у спробі створення 
Європейського простору вищої освіти, де націо-
нальні особливості й спільні інтереси можуть 
взаємодіяти й посилювати один одного на 
користь Європи, її студентів, та, в більш широ-
кому розумінні – її громадян. Ми закликаємо 
інші держави – членів Союзу та інші євро-
пейські країни приєднатися до нас для досяг-
нення цієї мети, а всі європейські університети 
об’єднатися для підсилення становища Європи 
у світі через постійне удосконалення й онов-
лення освіти для своїх громадян. 

  
Claude   Luigi  Tessa  Jürgen 
ALLEGRE BERLINGUER  BLACKSTONE  RÜTTGERS 
Minister for National Minister for Public  Minister Minister for Education, 
Education, Research Instruction, University for Higher Sciences, Research 
and Technology and Research Education and Technology 
(France) (Italy) (United Kingdom) (Germany) 
 
Клод  Луїджі  Тесса  Юрген 
АЛЛЕГРІ  БЕРЛІНГУЕР  БЛЕКСТОУН  РЮТТГЕРС 
Міністр у справах  Міністр громадської  Міністр Міністр у справах 
національної освіти, освіти, університетів вищої освіти, науки, досліджень 
досліджень і технологій  та досліджень  освіти і технологій 
(Франція)  (Італія)  (Велика Британія)  (Германія) 
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ДОДАТОК 4 

THE EUROPEAN  
HIGHER EDUCATION AREA 

Joint declaration  
of the European Ministers of Education 

Convened in Bologna on the 19th of June 1999 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

Спільна декларація Міністрів освіти  
європейських країн,  

що зібралися у Болонсьї 19 червня 1999 р. 

  

  

The European process, thanks to the extraordi-
nary achievements of the last few years, has be-
come an increasingly concrete and relevant real-
ity for the Union and its citizens. Enlargement 
prospects together with deepening relations with 
other European countries, provide even wider 
dimensions to that reality. Meanwhile, we are 
witnessing a growing awareness in large parts of 
the political and academic world and in public 
opinion of the need to establish a more complete 
and far-reaching Europe, in particular building 
upon and strengthening its intellectual, cultural, 
social and scientific and technological dimensions. 

A Europe of Knowledge is now widely recog-
nised as an irreplaceable factor for social and 
human growth and as an indispensable compo-
nent to consolidate and enrich the European citi-
zenship, capable of giving its citizens the neces-
sary competences to face the challenges of the 
new millennium, together with an awareness of 
shared values and belonging to a common social 
and cultural space. 

The importance of education and educational co-
operation in the development and strengthening 
of stable, peaceful and democratic societies is 
universally acknowledged as paramount, the more 
so in view of the situation in South East Europe. 

The Sorbonne declaration of 25th of May 1998, 
which was underpinned by these considerations, 
stressed the Universities’ central role in develop-
ing European cultural dimensions. It emphasised 
the creation of the European area of higher edu-
cation as a key way to promote citizens’ mobil-
ity and employability and the Continent’s over-
all development. 

Several European countries have accepted the 
invitation to commit themselves to achieving the 
objectives set out in the declaration, by signing 
it or expressing their agreement in principle. The 
direction taken by several higher education re-
forms launched in the meantime in Europe has 
proved many Governments’ determination to act. 

Європейський процес, завдяки видатним  
досягненням останніх кількох років, став все 
більш конкретною та суттєвою реальністю 
для Європейського Союзу та його громадян. 
Перспективи розширення разом з розвитком 
відносин з іншими європейськими країнами 
забезпечують поглиблення цього процесу. 
Тим часом, ми є свідками зростаючого розу-
міння в політичному і академічному світі та  
в громадській думці потреби створити більш 
досконалу Європу, зокрема,  засновуючись 
на її інтелектуальному, культурному, соціаль-
ному, науковому і технологічному потенціалі. 

Європа Знань широко визнана як незамінний 
чинник соціального і людського розвитку і як 
обов’язковий компонент консолідації і збага-
чення змісту європейського громадянства,  
здатного зробити громадян Європи більш ком-
петентними напередодні грядущих змін нового 
тисячоліття, разом з розумінням європейських 
цінностей і приналежності до загального  
соціального і культурного простору. 

Важливість освіти і співпраці в області осві-
ти в розвитку та зміцненні стабільних, мир-
них і демократичних суспільств загальнови-
знана першорядною, тим більше в зв’язку з си-
туацією в Південно-східній Європі. 

Сорбонська декларація від 25 травня 1998 р., 
яка була підкріплена цими міркуваннями, під-
креслила центральну роль університетів в роз-
витку європейської культури. Вона відзначила, 
що створення Європейського простору вищої 
освіти є ключовим засобом поліпшення мобі-
льності громадян і можливості їх працевлашту-
вання, а також розвитку континенту в цілому. 

Декілька європейських країн  вже ухвалили 
рішення слідувати цілям, викладеним  
в декларації, підписавши її або виразивши 
свою згоду в принципі. Напрям реформ  
вищої освіти, що проводяться в Європі,  
підтвердив готовність багатьох урядів діяти  
в цьому напрямі. 
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European higher education institutions, for their 
part, have accepted the challenge and taken up a 
main role in constructing the European area of 
higher education, also in the wake of the funda-
mental principles laid down in the Bologna 
Magna Charta Universitatum of 1988. This is of 
the highest importance, given that Universities’ 
independence and autonomy ensure that higher 
education and research systems continuously 
adapt to changing needs, society’s demands and 
advances in scientific knowledge. 

The course has been set in the right direction 
and with meaningful purpose. The achievement 
of greater compatibility and comparability of the 
systems of higher education nevertheless requires 
continual momentum in order to be fully ac-
complished. We need to support it through pro-
moting concrete measures to achieve tangible 
forward steps. The 18th June meeting saw par-
ticipation by authoritative experts and scholars 
from all our countries and provides us with very 
useful suggestions on the initiatives to be taken. 

We must in particular look at the objective of 
increasing the international competitiveness of 
the European system of higher education. The 
vitality and efficiency of any civilisation can be 
measured by the appeal that its culture has for 
other countries. We need to ensure that the 
European higher education system acquires a 
world-wide degree of attraction equal to our ex-
traordinary cultural and scientific traditions. 

While affirming our support to the general prin-
ciples laid down in the Sorbonne declaration, we 
engage in co-ordinating our policies to reach in 
the short term, and in any case within the first 
decade of the third millennium, the following 
objectives, which we consider to be of primary 
relevance in order to establish the European area 
of higher education and to promote the Euro-
pean system of higher education world-wide: 
 Adoption of a system of easily readable and 
comparable degrees, also through the implemen-
tation of the Diploma Supplement, in order to 
promote European citizens employability and the 
international competitiveness of the European 
higher education system. 
 Adoption of a system essentially based on 
two main cycles, undergraduate and graduate. 
Access to the second cycle shall require success-
ful completion of first cycle studies, lasting a 
minimum of three years. The degree awarded 
after the first cycle shall also be relevant to the 

Європейські заклади вищої освіти, в свою 
чергу, прийняли виклик і зіграли провідну 
роль в побудові Європейського простору ви-
щої освіти, дотримуючись також основних 
принципів, викладених в Болонській Magna 
Charta Universitetum 1988 р. Це дуже важли-
во, якщо врахувати, що незалежність і авто-
номія університетів дають можливість вищій 
освіті і науковим дослідженням безперервно 
пристосовуватися до зміни потреб суспільст-
ва і наукового прогресу. 

Курс був визначений правильно та зі значу-
щою метою. Досягнення більшої сумісності  
і порівнянності систем вищої освіти, однак, 
вимагає безперервного впливу на цей процес. 
Ми повинні підтримати цей процес, вживаючи 
конкретні заходи для досягнення відчутного 
просування уперед. На зустрічі, що відбулася 
18 червня 1999 р. з участю авторитетних  
фахівців і вчених європейських країн, були 
вироблені дуже корисні пропозиції для  
майбутніх ініціатив. 

Ми повинні, зокрема, розглянути можливість 
підвищення міжнародної конкурентноздатності 
європейської системи вищої освіти. Мірилом 
життєздатності і ефективності будь-якої цивілі-
зації може бути привабливість її культури для 
інших країн. Ми повинні дати гарантію, що  
європейська система вищої освіти стане прива-
бливою в усьому світі, відповідною нашим  
унікальним культурним і науковим традиціям. 

Підтверджуючи нашу прихильність до зага-
льних принципів, закладених Сорбонською 
декларацією, ми координуємо нашу політику 
для досягнення в найкоротші терміни, принай-
мні, в межах першого десятиріччя нового ти-
сячоліття, наступних цілей, які ми розглядаємо 
як першорядні для розбудови Європейського 
простору вищої освіти і просування європей-
ської системи вищої освіти у всьому світі: 
 Прийняття системи прозорих та порівнян-
них ступенів, зокрема, за допомогою додатку 
до диплома, з метою полегшення працевлаш-
тування громадян Європи і міжнародної кон-
курентоспроможності європейської вищої 
освіти. 
 Прийняття системи, заснованої на двох 
основних циклах: undergraduate and graduate. 
Доступ до другого циклу повинен вимагати 
успішного завершення першого циклу навчан-
ня тривалістю мінімум 3 роки. Ступінь, що здо-
бувається після першого циклу, повинна відпо-
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European labour market as an appropriate level 
of qualification. The second cycle should lead to 
the master and/or doctorate degree as in many 
European countries. 
 Establishment of a system of credits - such as in 
the ECTS system - as a proper means of promoting 
the most widespread student mobility. Credits could 
also be acquired in non-higher education contexts, 
including lifelong learning, provided they are rec-
ognised by receiving Universities concerned. 
 Promotion of mobility by overcoming obsta-
cles to the effective exercise of free movement 
with particular attention to: 

-  for students, access to study and training 
opportunities and to related services; 

-  for teachers, researchers and administrative 
staff, recognition and valorisation of periods 
spent in a European context researching, 
teaching and training, without prejudicing 
their statutory rights. 

 Promotion of European co-operation in qual-
ity assurance with a view to developing compa-
rable criteria and methodologies. 
 Promotion of the necessary European dimen-
sions in higher education, particularly with regards 
to curricular development, inter-institutional  
co-operation, mobility schemes and integrated  
programmes of study, training and research. 

We hereby undertake to attain these objectives - 
within the framework of our institutional compe-
tences and taking full respect of the diversity of cul-
tures, languages, national education systems and of 
University autonomy - to consolidate the European 
area of higher education. To that end, we will pur-
sue the ways of intergovernmental co-operation, 
together with those of non-governmental European 
organisations with competence on higher education. 
We expect Universities again to respond promptly 
and positively and to contribute actively to the suc-
cess of our endeavour. 

Convinced that the establishment of the European 
area of higher education requires constant support, 
supervision and adaptation to the continuously 
evolving needs, we decide to meet again within 
two years in order to assess the progress achieved 
and the new steps to be taken. 

відати європейському ринку праці, як достатній 
рівень кваліфікації. Другий цикл повинен за-
кінчуватися ступінню магістра і/або ступінню 
доктора, як в багатьох європейських країнах. 
 Запровадження системи кредитів – такої 
як ECTS система – як засобу підвищення мо-
більності студентів. Кредити можуть також 
набуватися поза сферою вищої освіти, вклю-
чаючи навчання впродовж життя, якщо це 
визнано відповідними університетами. 
 Сприяння мобільності через усунення  
перешкод ефективному здійсненню свободи 
пересування, приділяючи особливу увагу: 

- студентам, щоб вони мали доступ до  
навчання та інших освітніх послуг;  

- викладачам, дослідникам і адміністративним 
працівникам, щодо визнання та підвищення 
цінності досліджень, викладання та навчан-
ня, проведених в європейському контексті, 
без ураження своїх законних прав. 

 Сприяння європейській співпраці в забез-
печенні якості освіти з метою порівнянних 
критеріїв і методологій. 
 Сприяння розвитку європейських аспектів у 
вищій освіті, особливо відносно удосконалення 
освітніх програм, міжінституційної кооперації, 
розробки схем мобільності та інтегрованих 
програм навчання, тренінгів й досліджень. 

Таким чином, ми, в межах нашої компетенції 
і, виказуючи повну повагу до відмінності 
культур, мов, національних систем освіти, 
прагнемо досягнути автономії університетів, 
для консолідації Європейського простору 
вищої освіти. Для цього ми будемо слідувати 
шляхом міжурядової співпраці, співпраці  
з неурядовими європейськими організаціями, 
які мають відношення до вищої освіти. Ми 
сподіваємося на швидку позитивну реакцію 
університетів та на їх вагомий внесок в дося-
гнення успіху нашої ініціативи. 

Оскільки ми переконані в тому, що розбудова 
Європейського простору вищої освіти вимагає 
постійної підтримки, керування і адаптації до 
потреб, що безперервно змінюються, ми  
вирішили зустрітися знов через два роки, щоб 
оцінити прогрес і визначити наступні кроки. 
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ДОДАТОК 5 

MESSAGE  
from the Salamanca Convention  

of European higher education institutions 
SHAPING THE EUROPEAN HIGHER 

EDUCATION AREA 
29 – 30 March, 2001 

ЗВЕРНЕННЯ 
Саламанкської конференції  

європейських закладів вищої освіти  
 ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
29 – 30 березня 2001 р. 

  

  

Over 300 European higher education institutions 
and their main representative organisations, 
gathered in Salamanca on 29-30 March 2001 to 
prepare their input to the Prague meeting of the 
Ministers in charge of higher education in the 
countries involved in the Bologna process, have 
agreed on the following goals, principles and 
priorities. 

Shaping the future 

European higher education institutions reaffirm 
their support to the principles of the Bologna 
Declaration and their commitment to the crea-
tion of the European Higher Education Area by 
the end of the decade. They see the establishing 
of the European University Association (EUA) 
in Salamanca as of symbolic and practical value 
to convey their voice more effectively to gov-
ernments and society and thus to support them in 
shaping their own future in the European Higher 
Education Area. 

PRINCIPLES  

Autonomy With Accountability 

Progress requires that European universities be 
empowered to act in line with the guiding prin-
ciple of autonomy with accountability. As 
autonomous and responsible legal, educational 
and social entities, they confirm their adhesion 
to the principles of the Magna Charta Universi-
tatum of 1988 and, in particular, academic free-
dom. Thus, universities have to be able to shape 
their strategy, choose their priorities in teaching 
and research, allocate their resources, profile 
their curricula and set their criteria for the accep-
tance of professors and students. European 
higher education institutions accept the chal-
lenges of operating in a competitive environ-
ment at home, in Europe and in the world, but to 
do so they need the necessary managerial free-
dom, less rigid regulatory frameworks and fair 
financing or they will be placed at a disadvan-
tage in co-operation and competition. The dy-
namics needed for the completion of the Euro-

Більш ніж 300 європейських вищих навчаль-
них закладів і їх основних представницьких 
організацій зібралися 29 – 30 березня 2001 р.  
в Саламанці для підготовки Празької зустрічі 
міністрів, відповідальних за вищу освіту в кра-
їнах, залучених у Болонський процес, і пого-
дилися з такими цілями, принципами й пріори-
тетами.  

Формування майбутнього 

Європейські вищі навчальні заклади знову під-
тверджують свою підтримку принципів Болон-
ської декларації і свої зобов’язання зі створен-
ня до кінця десятиліття Європейського просто-
ру вищої освіти. Вони бачать у заснуванні  
в Саламанці Асоціації європейських універси-
тетів (EUA) як символічне, так і практичне 
значення для більш ефективного донесення 
свого голосу урядам і суспільству і, тим самим, 
для підтримки формування свого майбутнього 
в Європейському просторі вищої освіти. 

ПРИНЦИПИ 

Автономія з відповідальністю 

Можливість діяльності європейських універси-
тетів відповідно до провідного принципу авто-
номії у поєднанні з відповідальністю є вимогою 
їх прогресу. Як автономні і відповідальні 
юридичні, освітні й соціальні об’єкти, вони 
підтверджують свою прихильність принципам 
Magna Charta Universitatum 1988 року і, зокрема, 
академічній свободі. Тому університети повинні 
мати право формувати свою стратегію, вибира-
ти свої пріоритети в навчанні й провадженні 
наукових досліджень, розподіляти свої ресурси, 
профілювати свої програми й встановлювати 
свої критерії для прийому професорів і студентів. 
Європейські вищі навчальні заклади готові до 
конкуренції вдома, у Європі й у світі, але для 
цього вони мають потребу в необхідній органі-
заційній свободі, ясних і доброзичливих рамках 
регулювання й достатньому фінансуванні. За 
протилежного випадку вони не будуть мати 
можливості співпрацювати й змагатися. Плани 
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pean Higher Education Area will remain unful-
filled or will result in unequal competition, if the 
current over-regulation and minute administra-
tive and financial control of higher education in 
many countries is upheld. 
Competition serves quality in higher education, 
is not exclusive of co-operation and cannot be 
reduced to a commercial concept. Universities in 
some countries in Europe are not yet in a posi-
tion to compete on equal terms and are in par-
ticular faced with unwanted brain drain within 
Europe. 
 

Education as a public responsibility 

The European Higher Education Area must be 
built on the European traditions of education as 
a public responsibility; of broad and open access 
to undergraduate as well as graduate studies; of 
education for personal development; and of citi-
zenship as well as of short and long-term social 
relevance. 

Research-based higher education 

As research is a driving force of higher educa-
tion, the creation of the European Higher Educa-
tion Area must go hand in hand with that of the 
European Research Area. 
 

Organising diversity 

European higher education is characterised by 
its diversity in terms of languages, national sys-
tems, institutional types and profiles and cur-
ricular orientation. At the same time its future 
depends on its ability to organise this valuable 
diversity to effectively produce positive out-
comes rather than difficulties and flexibility 
rather than opacity. 
Higher education institutions wish to build on 
convergence – in particular on common denomi-
nators shared across borders in a given subject 
area - and to deal with diversity as assets, rather 
than as reasons for non-recognition or exclusion. 
They are committed to creating sufficient self-
regulation to ensure the minimum level of cohe-
sion needed to avoid that their efforts towards 
compatibility are undermined by too much vari-
ance in the definition and implementation of  
credits, main degree categories and quality criteria. 

KEY ISSUES 

Quality as a fundamental building stone 

The European Higher Education Area needs to 
build on academic core values while meeting 

завершення створення Європейського простору 
вищої освіти залишаться невиконаними або 
призведуть до нерівної конкуренції, якщо в ба-
гатьох країнах буде здійснюватися безпосереднє 
регулювання, дріб’язковий адміністративний  
і фінансовий контроль стосовно вищої освіти. 
Конкуренція, що підтримує якість вищої освіти, 
не відкидає співробітництва і не може бути зве-
дена до концепції комерції. Університети  
в деяких країнах Європи перебувають ще не  
в тому становищі, щоб конкурувати на рівних,  
і перебувають, зокрема, віч-на-віч із небажаним 
відпливом інтелекту у межах Європи. 

Освіта як відповідальність перед суспільством 

Європейський простір вищої освіти має буду-
ватися на європейських традиціях відповідаль-
ності освіти перед суспільством; широкого й 
відкритого доступу як до першого, так і до 
другого циклів освіти; освіти для розвитку 
особистості; громадянськості та короткостро-
кової і довгострокової соціальної доцільності. 

Вища освіта, заснована на дослідженнях 

Оскільки наукові дослідження є рушійною си-
лою вищої освіти, то й створення Європей-
ського простору вищої освіти має відбуватися 
одночасно й паралельно зі створенням Євро-
пейського простору досліджень. 

Упорядкована диверсифікація 

Європейська вища освіта завжди була різно-
манітною стосовно мов, національних сис-
тем, типів інститутів, орієнтації профілів під-
готовки та навчальних планів. У той же час її 
майбутнє залежить від спроможності корис-
туватися тим цінним розмаїттям так ефекти-
вно, щоб одержати позитивні результати, а 
не труднощі, гнучкість, а не непрозорість. 
Вищі навчальні заклади бажають будувати 
зближення, зокрема, у загальних поняттях, 
зрозумілих у різних країнах – і розглядати 
розмаїття як актив, а не як причину для неви-
знання або винятковості. Вони віддані ство-
ренню достатнього саморегулювання для га-
рантії мінімального рівня єдності з тим, щоб 
їхні зусилля до сумісності не були підірвані 
занадто великими розбіжностями у визна-
ченні й застосуванні кредитів, в основних 
категоріях ступенів і критеріях якості. 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ 

Якість як наріжний камінь формування 

Європейський простір вищої освіти треба буду-
вати на основі академічних цінностей для того, 
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stakeholders’ expectations, i.e., demonstrating 
quality. Indeed, quality assessment must take 
into consideration the goals and mission of insti-
tutions and programmes. It requires a balance 
between innovation and tradition, academic ex-
cellence and social/economic relevance, the co-
herence of curricula and students’ freedom of 
choice. It encompasses teaching and research as 
well as governance and administration, respon-
siveness to students’ needs and the provision of 
non-educational services. Inherent quality does 
not suffice, it needs to be demonstrated and 
guaranteed in order to be acknowledged and 
trusted by students, partners and society at 
home, in Europe and in the world. 

Quality is the basic underlying condition for 
trust, relevance, mobility, compatibility and 
attractiveness in the European Higher  
Education Area. 

Trust building 

As research evaluation has an international di-
mension so does quality assurance in higher 
education. In Europe, quality assurance should 
not be based on a single agency enforcing a 
common set of standards. The way into the fu-
ture will be to design mechanisms at European 
level for the mutual acceptance of quality assur-
ance outcomes, with "accreditation" as one pos-
sible option. Such mechanisms should respect 
national, linguistic and discipline differences 
and not overload universities. 
 

Relevance 

Relevance to the European labour market needs 
to be reflected in different ways in curricula, de-
pending on whether the competencies acquired 
are for employment after the first or the second 
degree. Employability in a lifelong learning per-
spective is best served through the inherent 
value of quality education, the diversity of ap-
proaches and course profiles, the flexibility of 
programmes with multiple entry and exit points 
and the development of transversal skills and 
competencies such as communication and lan-
guages, ability to mobilise knowledge, problem 
solving, team work and social processes. 
 
 

Mobility 

The free mobility of students, staff and gradu-
ates is an essential dimension of the European 

щоб відповідати очікуванням партнерів, тобто, 
на демонстрації якості. Дійсно, оцінка якості 
повинна враховувати мету та місію інститутів і 
програм. Вона потребує балансу між нововве-
деннями й традиціями, академічними перевага-
ми і соціальною/економічною необхідністю, 
пов’язаністю програм і свободою вибору студе-
нтів. Вона охоплює викладання і наукові дослі-
дження так само, як керування й адмініструван-
ня, здатність враховувати студентські потреби і 
забезпечувати позанавчальні послуги. Наявної 
якості не достатньо, вона має потребу в демон-
страції й гарантіях, щоб отримати визнання й 
довіру від студентів, партнерів і суспільства 
вдома, в Європі та у світі.  

Якість – головна умова для довіри,  
доречності, мобільності, сумісності  
й привабливості в європейському  
просторі вищої освіти. 

Формування довіри 

Підхід до гарантій якості вищої освіти має бути 
подібним до міжнародного підходу з оцінки 
досліджень. У Європі забезпечення якості не 
повинно ґрунтуватися на єдиному погляді 
щодо використання спільного набору станда-
ртів. Шлях у майбутнє вбачається  
у розробці на європейському рівні механізмів 
для взаємного визнання результатів забезпе-
чення якості, із "акредитацією" як однієї з мож-
ливих форм. Такі механізми повинні шанувати 
національні, лінгвістичні і дисциплінарні розхо-
дження, та не переобтяжувати університети. 

Відповідність 

Відповідність європейському ринку праці по-
винна відбиватися в програмах різним чином, 
залежно від того, коли (після першого або дру-
гого ступеня) були отримані знання, уміння  
й навички, необхідні для роботи. Можливість 
працевлаштування з урахуванням перспективи 
навчання впродовж життя буде досягнута кра-
ще через цінності, властиві якісній освіті; через 
розмаїття підходів і профілів дисциплін; через 
гнучкість програм, що дозволяють мати багато 
можливостей входження і виходу з  них; через 
розвиток різноманітних навичок і умінь, таких 
як комунікація й мови; через здатність мобілі-
зувати знання, вирішувати проблеми, працю-
вати в команді і соціально розвиватися. 

Мобільність 

Вільна мобільність студентів, персоналу  
і випускників є необхідною умовою існування 
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Higher Education Area. European universities 
want to foster more mobility-both of the "hori-
zontal" and the "vertical" type - and do not see 
virtual mobility as a substitute to physical mo-
bility. They are willing to use existing instru-
ments for recognition and mobility (ECTS, Lis-
bon Convention, Diploma Supplement, 
NARIC/ENIC network) in a positive and flexi-
ble way. In view of the importance of teaching 
staff with European experience, universities 
wish to eliminate nationality requirements and 
other obstacles and disincentives for academic 
careers in Europe. However, a common Euro-
pean approach to virtual mobility and transna-
tional education is also needed. 

 
Compatible qualifications at the undergraduate 
and graduate levels 

Higher education institutions endorse the move 
towards a compatible qualification framework 
based on a main articulation in undergraduate 
and postgraduate studies. 
There is broad agreement that first degrees 
should require 180 to 240 ECTS points but need 
to be diverse leading to employment or mainly 
preparing for further, postgraduate studies. Un-
der certain circumstances a university may de-
cide to establish an integrated curriculum lead-
ing directly to a Master-level degree. Subject-
based networks have an important role to play to 
inform such decisions. Universities are con-
vinced of the benefits of a credit accumulation 
and transfer system based on ECTS and on their 
basic right to decide on the acceptability of cred-
its obtained elsewhere. 
 

 
Attractiveness 

European higher education institutions want to 
be in a position to attract talent from all over the 
world. This requires action at the institutional, 
national and European level. 
Specific measures include the adaptation of cur-
ricula, degrees readable inside and outside 
Europe, credible quality assurance measures, 
programmes taught in major world languages, 
adequate information and marketing,  
welcoming services for foreign students  
and scholars, and strategic networking. Success 
also depends on the speedy removal of prohibi-
tive immigration and labour market regulations. 
 

Європейського простору вищої освіти. Євро-
пейські університети хочуть розвивати велику 
мобільність як за "горизонталлю", так і за "вер-
тикаллю", і не розглядають віртуальної мобі-
льності, як заміну фізичної мобільності. Вони 
хочуть використовувати існуючі інструменти 
визнання й мобільності (ECTS, Лісабонську 
конвенцію, Додаток до диплома, мережа 
NARІC/ENIC) позитивним і гнучким засобом. 
З оглядом на важливість наявності викладаць-
кого складу з європейським досвідом, універ-
ситети хотіли б усунути вимоги до національ-
ності та інші перешкоди і перепони для акаде-
мічної кар’єри в Європі. Проте, також необхід-
ний і загальний європейський підхід до віртуа-
льної мобільності і до транснаціональної освіти. 

Сумісні кваліфікації на першому  
та другому рівнях 

Вищі навчальні заклади підтримують рух до су-
місних кваліфікацій, що засновані на ключових 
відмінностях у першому та другому циклах на-
вчання Достатньо загальною є думка, що для 
одержання перших ступенів повинна бути вико-
нана навчальна робота, оцінювана в межах від 
180 до 240 кредитів ECTS. Перші ступені спри-
ятимуть зайнятості на ринку праці або, перева-
жно, будуть підготовчими для подальшого 
навчання на другому рівні. За деяких обставин 
університет може вводити інтегровані навчальні 
плани, що ведуть безпосередньо до ступеня ма-
гістра. Важливу роль у прийнятті таких рі-
шень мають мережі, створені на основі одно-
рідності досліджуваних дисциплін. Університети 
переконані у доцільності сумісної з ECTS 
кредитної акумулюючої та трансферної системи, 
і на їх базовому праві приймати рішення про 
достатність кредитів, отриманих в іншому місці. 

Привабливість 

Європейські вищі навчальні заклади хочуть 
стати привабливими для талановитих людей з 
усього світу. Це потребує дій на інституцій-
ному, національному і європейському рівнях. 
Специфічні заходи передбачають адаптацію 
програм; ступені, які ясно розуміються як усе-
редині, так і поза Європою; необхідні засоби 
забезпечення якості; програми, що виклада-
ються на основних світових мовах; адекватну 
інформацію і маркетинг; доброзичливий сервіс 
для іноземних студентів і вчених, а також стра-
тегічну роботу в рамках мереж. Успіх залежить 
також від швидкого усунення надмірного ре-
гулювання імміграції й ринку праці. 
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European higher education institutions rec-
ognise that their students need and demand 
qualifications which they can effectively use 
for the purpose of study and career all over 
Europe. The institutions and their networks 
and organizations acknowledge their role and 
responsibility in this regard and confirm their 
willingness to organise themselves accord-
ingly within the framework of autonomy. 

 
Higher education institutions call on govern-
ments, in their national and European contexts, 
to facilitate and encourage change  
and to provide a framework for co-ordination 
and guidance towards convergence, and  
affirm their capacity and willingness  
to initiate and support progress within a joint 
endeavour 
 to redefine higher education and research for 

the whole of Europe; 
 to reform and rejuvenate curricula and higher 

education as a whole; 
 to enhance and build on the research dimen-

sion in higher education; 
 to adopt mutually acceptable mechanisms for the 

evaluation, assurance and certification of quality; 
 to build on common denominators with a Euro-

pean dimension and ensure compatibility betwe-
en diverse institutions, curricula and degrees; 

 to promote the mobility of students and  
staff and the employability of graduates in 
Europe; 

 to support the modernisation efforts of univer-
sities in countries where the challenges of the 
European Higher Education Area are greatest;
 

 to meet the challenges of being readable, at-
tractive and competitive at home, in Europe 
and in the world;  

 to keep considering higher education as an 
essential public responsibility. 

Європейські вищі навчальні заклади ви-
знають, що їхні студенти потребують і ви-
магають кваліфікацій, які вони можуть 
ефективно використовувати для свого на-
вчання й кар’єри по всій Європі. Інститу-
ти, їхні мережі й організації підтверджу-
ють свою роль і відповідальність у цьому 
плані і свідчать про свою готовність нале-
жним чином організувати себе в рамках 
автономії. 

Вищі навчальні заклади звертаються до урядів, 
в національному та європейському контексті, 
полегшувати і заохочувати зміни, забезпечува-
ти рамки для координації й керівництва збли-
женням із урахуванням національних і євро-
пейських особливостей. Вони підтверджують 
свою здатність і готовність ініціювати та  
підтримувати прогрес у спільних спробах: 
 провести переоцінку вищої освіти  

і наукових досліджень для всієї Європи; 
 реорганізувати й оновити освітні програми 

та вищу освіту в цілому; 
 розвивати і базувати вищу освіту на основі 

наукових досліджень; 
 приймати взаємоприйнятні механізми для 

оцінки, гарантії й підтвердження якості; 
 будувати загальні показники європейсько-

го виміру і забезпечувати сумісність різних 
інститутів, навчальних планів і ступенів; 

 сприяти мобільності студентів, персоналу  
і можливості працевлаштування випускни-
ків у Європі; 

 підтримувати зусилля з модернізації уні-
верситетів у країнах, де існують великі 
проблеми входження в Європейський про-
стір вищої освіти; 

 проводити зміни, будучи відкритими, при-
вабливими і конкурентоспроможними 
вдома, в Європі та у світі; 

 підтримувати усвідомлення особливої  
відповідальності вищої освіти перед  
суспільством. 
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ДОДАТОК 6 (в процесі коригування) 

25 March 2001 25 березня 2001 р 
STUDENT GÖTEBORG DECLARATION ГЕТЕБОРЗЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ СТУДЕНТІВ 

  

Preamble 

We, the student representatives in Europe, gath-
ered in Göteborg at the Student Göteborg Con-
vention from the 22nd to the 25th of March 
2001.Here we adopted the following declaration 
on the future of the Bologna Process. ESIB – the 
National Unions of Students in Europe is and 
has been actively involved in the construction of 
the European Higher Education Area. 

Преамбула 

Ми, представники студентів в Європі, зібра-
лися в Гетеборзі на Гетеборзькій студентсь-
кій конференції з 22 по 25 березня 2001 року 
Тут ми прийняли наступну декларацію про 
майбутнє Болонського процесу. ESIB – Наці-
ональні союзи студентів в Європі і бере ак-
тивну участь в будівництві Європейського 
простору вищої освіти. 

In June 1999, ESIB and its members, the na-
tional unions of students had to invite them-
selves to the Ministerial meeting on “A Euro-
pean Higher Education Area” in Bologna. Two 
years later, at the Prague Summit, ESIB is a 
keynote speaker. The growing recognition of the 
student input in the process is the result of a 
strong commitment of European students to 
promote a high quality, accessible and diverse 
higher education in Europe. 

У червні 1999 року, ESIB і його члени, наці-
ональні об’єднання студентів повинні були 
запросити себе на зустрічі міністрів з питань 
"європейського простору вищої освіти» в Бо-
лоньї. Два роки по тому, на саміті в Празі, 
ESIB є одним з основних доповідачів. Зрос-
таюче визнання входу студента в процесі є 
результатом сильної прихильності європей-
ських студентів заохочення високої якості, 
доступні і різноманітні вищої освіти в Євро-
пі. 

Introduction 

ESIB sees the Bologna process as the crucial 
step towards a Europe without boundaries for its 
citizens. A European higher education area 
should include all European students on an equal 
basis. The creation of this area is a common re-
sponsibility of all European countries and should 
take into account the political and socio-
economic differences in Europe. The reason for 
creating a European higher education area is the 
improvement of all national higher education 
systems, by spreading good practices and pro-
moting cooperation and solidarity between the 
European states. 

Вступ 

ESIB розглядає Болонський процес як важ-
ливий крок на шляху до Європи без кордонів 
для своїх громадян. Європейський простір 
вищої освіти має включати в себе всіх євро-
пейських студентів на рівній основі. Ство-
рення цієї області є загальним обов’язком 
всіх європейських країн, і слід брати до уваги 
політичні та соціально-економічні відміннос-
ті в Європі. Причиною для створення євро-
пейського простору вищої освіти є удоскона-
лення всіх національних систем вищої освіти, 
шляхом поширення передового досвіду та 
сприяння розвитку співпраці і солідарності 
між європейськими державами. 

The social implications 

Although the Bologna Declaration pointed out 
the basic aspects of the European dimension in 
higher education, it failed to address the social 
implications the process has on students. Higher 
education enables students to acquire the skills 
and the knowledge they need further in life, both 
personally and professionally. The social and 
civic contributions must be present as the pri-
mary functions of the higher education institu-

Соціальні наслідки 

Хоча Болонська декларація вказав основні 
аспекти європейського виміру в галузі вищої 
освіти, він не в змозі вирішити соціальні нас-
лідки цей процес на студентів. Вища освіта 
дає можливість студентам набути навичок і 
знання, які вони потребують подальшого в 
житті, як особисто, так і професійно. Соціа-
льні та цивільні вклади повинні бути присут-
німи в якості основних функцій вищих на-
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tions. Higher education institutions are impor-
tant actors in civic society; therefore all mem-
bers of the higher education community should 
be involved. Students therefore are not consum-
ers of a tradable education service, and as a con-
sequence it is the governments’ responsibility to 
guarantee that all citizens have equal access to 
higher education, regardless of their social 
background. This means providing students with 
adequate funding in the form of study grants and 
the higher education institutions with enough 
funding to exercise their public tasks. 

вчальних закладів. Вищі навчальні заклади 
відіграють важливу роль в громадянському 
суспільстві; Тому всі члени співтовариства 
вищої освіти повинні бути залучені. Тому 
студенти не є споживачами сервісу торгова-
них освіти, і, як наслідок, є обов’язком уря-
дів, щоб гарантувати, що всі громадяни ма-
ють рівний доступ до вищої освіти, незалеж-
но від їх соціального походження. Це озна-
чає, що надання студентам адекватне фінан-
сування в формі навчальних грантів та вищих 
навчальних закладів з достатньою кількістю 
коштів для здійснення своїх суспільних за-
вдань. 

The Higher Education Area 

As stated earlier, accessible higher education of 
a high quality is of utmost importance for a de-
mocratic European society. Accessibility and 
diversity have traditionally been the corner-
stones of European education and should remain 
so in the future. Next to this and to ensure that 
all programmes of higher education institutions 
are compatible and exchangeable, a system of 
credits based on workload should be imple-
mented in the whole of Europe. A common 
European framework of criteria for accreditation 
and a compatible system of degrees is needed, in 
order to make sure that credits accumulated in 
different countries or at different institutions are 
transferable and lead to a recognisable degree.  
A two-tier degree system should guarantee free 
and equal access for all students and should not 
lead to the exclusion of students on other than 
academic grounds. To guarantee and improve 
the quality of higher education, a strong Euro-
pean cooperation of the national quality assur-
ance systems is needed. Accreditation, being  
a certification of a programme, takes into account, 
among other criteria, the quality assurance process 
and should be used as a tool to promote quality. 

Простір вищої освіти 

Як вже говорилося раніше, доступні вищу 
освіту високої якості має першорядне зна-
чення для демократичного європейського су-
спільства. Доступність і різноманітність тра-
диційно були наріжними каменями європей-
ської освіти і повинен залишатися таким у 
майбутньому. Поруч з цим і забезпечити, 
щоб всі програми вищих навчальних закладів 
є сумісними і замінний, система кредитів в 
залежності від навантаження повинна бути 
реалізована у всій Європі. Поширеною євро-
пейська структура критеріїв акредитації та 
сумісну систему ступенів необхідний для то-
го, щоб переконатися в тому, що кредити, 
накопичені в різних країнах або в різних 
установах можуть бути передані і привести 
до пізнаваних ступеня. Система ступінь дво-
рівневої повинна гарантувати вільний і рів-
ний доступ для всіх студентів і не повинно 
призводити до виключення студентів на ін-
ших, ніж академічних підставах. Для того, 
щоб гарантувати і поліпшити якість вищої 
освіти, сильну європейську співпрацю націо-
нальних систем забезпечення якості необхід-
но. Акредитація, будучи сертифікацією про-
грами, враховує серед інших критеріїв, про-
цес забезпечення якості і повинні бути вико-
ристані в якості інструменту для підвищення 
якості. 

A European higher education area promoting 
improvement and cooperation requires physical 
mobility of students, teaching staff and re-
searchers. Mobility is also a way to promote cul-
tural understanding and tolerance. Obstacles to 
mobility exist not only in the academic world. 
Social, economical and political obstacles must 

Європейський простір вищої освіти та спри-
яння поліпшенню співпраці вимагає фізичної 
мобільності студентів, викладачів і дослідни-
ків. Мобільність є також спосіб сприяння 
культурному взаєморозумінню і толерантно-
сті. Перешкоди на шляху мобільності існу-
ють не тільки в науковому світі. Соціальні, 
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also be removed. Governments should guarantee 
foreign students the same legal rights as the stu-
dents in the hosting country and higher educa-
tion institutions should take the responsibility to 
provide students with mobility programmes. 
 

економічні та політичні перешкоди, також 
повинні бути видалені. Уряди повинні гаран-
тувати іноземним студентам ті ж юридичні 
права, як студенти в приймаючій країні та 
вищі навчальні заклади повинні взяти на себе 
відповідальність, щоб надати студентам  
програми мобільності. 

The creation of a genuine European higher edu-
cation area as outlined above will lead to ex-
panded mobility, higher quality and the in-
creased attractiveness of European education 
and research. The measures taken in the Bologna 
process are only a first step towards transpar-
ency. The provision of general information must 
be encouraged. To improve the level of informa-
tion Europe needs a fully implemented use of a 
Diploma Supplement and the creation of a read-
ily accessible database with all relevant higher 
education information. 

Створення справжнього європейського прос-
тору вищої освіти, як зазначено вище, при-
зведе до розширення мобільності, підвищен-
ня якості та збільшення привабливості євро-
пейської освіти і наукових досліджень. Захо-
ди, що вживаються в Болонському процесі є 
лише першим кроком на шляху до прозорос-
ті. Надання загальної інформації слід заохо-
чувати. Для підвищення рівня інформації в 
Європі потребує повною мірою реалізовано 
використання Додатка до диплома і створен-
ня легкодоступної бази даних з усіма відпо-
відними вищої освіти інформацію 

The role of students 

Finally, it must be stressed that students, as 
competent, active and constructive partners, 
must be seen as one of the driving forces for 
changes in the field of education. Student par-
ticipation in the Bologna process is one of the 
key steps towards permanent and more formal-
ised student involvement in all decision making 
bodies and discussion fora dealing with higher 
education on the European level. 

Роль студентів 

Нарешті, слід підкреслити, що студенти, як 
компетентних, активних і конструктивних 
партнерів, слід розглядати в якості однієї  
з рушійних сил для змін в галузі освіти. 
Участь студентів в Болонському процесі  
є одним з ключових кроків на шляху до  
постійної участі студентів в більш офіційному 
статусі у всіх процесах прийняття рішень орга-
нами та дискусійними форумами, що стосу-
ються вищої освіти на європейському рівні. 

ESIB – the National Unions of Students in 
Europe, being the representative of students on 
the European level, must be included in the fu-
ture follow-up of the Bologna declaration. 
ESIB – the National Unions of Students in 
Europe will commit itself to continue represent-
ing and promoting the students’ views on the 
European level. 

ESIB як представник студентів на європейсь-
кому рівні, в майбутньому має бути включе-
ним до наступних заходів, пов’язаних з Бо-
лонською Декларацією. 
ESIB візьме на себе зобов’язання продовжу-
вати представляти й просувати інтереси сту-
дентів на європейському рівні. 
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ДОДАТОК 7 

TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER 
EDUCATION AREA 

Communiqué  
of the meeting of European Ministers in 
charge of Higher Education in Prague 

on May 19th 2001 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Комюніке 
зустрічі європейських міністрів, відпові-

дальних за вищу освіту у Празі 
19 травня 2001 р. 

  

Two years after signing the Bologna Declaration 
and three years after the Sorbonne Declaration, 
European Ministers in charge of higher educa-
tion, representing 32 signatories, met in Prague 
in order to review the progress achieved and to 
set directions and priorities for the coming years 
of the process. Ministers reaffirmed their com-
mitment to the objective of establishing the 
European Higher Education Area by 2010. The 
choice of Prague to hold this meeting is a sym-
bol of their will to involve the whole of Europe 
in the process in the light of enlargement of the 
European Union. 

Ministers welcomed and reviewed the report 
"Furthering the Bologna Process" commissioned 
by the follow-up group and found that the goals 
laid down in the Bologna Declaration have been 
widely accepted and used as a base for the de-
velopment of higher education by most signato-
ries as well as by universities and other higher 
education institutions. Ministers reaffirmed that 
efforts to promote mobility must be continued to 
enable students, teachers, researchers and ad-
ministrative staff to benefit from the richness of 
the European Higher Education Area including 
its democratic values, diversity of cultures and 
languages and the diversity of the higher educa-
tion systems. 

Ministers took note of the Convention of Euro-
pean higher education institutions held in Sala-
manca on 29-30 March and the recommenda-
tions of the Convention of European Students, 
held in Göteborg on 24-25 March, and appreci-
ated the active involvement of the European 
University Association (EUA) and the National 
Unions of Students in Europe (ESIB) in the Bo-
logna process. They further noted and appreci-
ated the many other initiatives to take the proc-
ess further. Ministers also took note of the con-
structive assistance of the European Commis-
sion. 

Ministers observed that the activities recom-
mended in the Declaration concerning degree 

Через два роки після підписання Болонської 
декларації і три роки після Сорбонської декла-
рації європейські міністри, відповідальні за 
вишу освіту, представляючи 32 країни, які під-
писали декларацію, зустрілися в Празі, щоб 
оцінити досягнуті успіхи і визначити напрямки 
і пріоритети дій на наступні роки. Міністри 
знову підтвердили свої зобов’язання з утвер-
дження Європейського простору вищої освіти 
до 2010 року. Вибір Праги для проведення цієї 
зустрічі символізує їхнє бажання залучити в 
цей процес всю Європу у світлі розширення 
Європейського Союзу. 

Міністри привітали і розглянули звіт "Сприян-
ня Болонському процесові", поданий робочою 
групою, і визнали, що цілі, окреслені в Болон-
ській декларації, були широко прийняті й ви-
користовувалися як основа для розвитку вищої 
освіти більшістю країн, що підписали Декла-
рацію, а також університетами й іншими уста-
новами вищої освіти. Міністри знову підтвер-
дили, що повинні бути продовжені зусилля з 
підтримки мобільності для того, аби дозволити 
студентам, викладачам, дослідникам і адмініс-
трації мати користь з багатства Європейського 
простору вищої освіти, враховуючи її демокра-
тичні цінності, розмаїття систем вищої освіти, 
культур і мов. 

Міністри взяли до уваги Звернення європейсь-
ких вищих навчальних закладів, прийняте у 
Саламанці 29 – 30 березня, і рекомендації Кон-
венції європейських студентів, прийнятої в Ґе-
теборзі 24 – 25 березня, а також оцінили акти-
вне залучення в Болонський процес Європей-
ської асоціації університетів і Національних 
спілок студентів у Європі. Вони також відзна-
чили й оцінили багато інших подібних ініціа-
тив, націлених на подальше просування Про-
цесу у майбутньому. Міністри також взяли до 
уваги конструктивну допомогу Європейської 
комісії. 

Міністри відзначили, що дії, рекомендовані в 
Декларації щодо структури ступенів, інтен-
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structure have been intensely and widely dealt 
with in most countries. They especially appreci-
ated how the work on quality assurance is mov-
ing forward. Ministers recognized the need to 
cooperate to address the challenges brought 
about by transnational education. They also rec-
ognized the need for a lifelong learning perspec-
tive on education. 

FURTHER ACTIONS FOLLOWING THE 
SIX OBJECTIVES  
OF THE BOLOGNA PROCESS 

As the Bologna Declaration sets out, Ministers 
asserted that building the European Higher Edu-
cation Area is a condition for enhancing the at-
tractiveness and competitiveness of higher edu-
cation institutions in Europe. They supported the 
idea that higher education should be considered 
a public good and is and will remain a public 
responsibility (regulations etc.), and that stu-
dents are full members of the higher education 
community. From this point of view Ministers 
commented on the further process as follows: 

Adoption of a system of easily readable and 
comparable degrees 

Ministers strongly encouraged universities and 
other higher education institutions to take full 
advantage of existing national legislation and 
European tools aimed at facilitating academic 
and professional recognition of course units, de-
grees and other awards, so that citizens can ef-
fectively use their qualifications, competencies 
and skills throughout the European Higher Edu-
cation Area. 

Ministers called upon existing organisations and 
networks such as NARIC and ENIC to promote, 
at institutional, national and European level, 
simple, efficient and fair recognition reflecting 
the underlying diversity of qualifications. 

Adoption of a system essentially based on two 
main cycles 

Ministers noted with satisfaction that the objec-
tive of a degree structure based on two main cy-
cles, articulating higher education in under-
graduate and graduate studies, has been tackled 
and discussed. Some countries have already 
adopted this structure and several others are 
considering it with great interest. It is important 
to note that in many countries bachelor’s and 
master’s degrees, or comparable two cycle de-
grees, can be obtained at universities as well as 
at other higher education institutions. Pro-

сивно і широко проводилися в більшості кра-
їн. Вони особливо відзначили те, як просува-
ється робота над забезпеченням якості. Міні-
стри визнали необхідність у співпраці, спря-
мованій на вирішення проблем транснаціо-
нальної освіти. Вони також визнали необхід-
ність перспективи для освіти навчання впро-
довж життя. 

ПОДАЛЬШІ ДІЇ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 
ШЕСТИ ЦІЛЕЙ  
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

З огляду на Болонську Декларацію міністри за-
явили, що формування Європейського простору 
вищої освіти є умовою для збільшення приваб-
ливості й конкурентоспроможності європейсь-
ких вищих навчальних закладів. Вони підтри-
мали тезу про те, що вища освіта повинна роз-
глядатися як суспільне благо, що вона є і зали-
шиться суспільним обов’язком (нормою і т.п.), і 
що студенти - повноправні члени співтоварист-
ва вищої освіти. З цього погляду міністри про-
коментували подальший процес у такий спосіб: 

Прийняття системи прозорих  і сумірних 
ступенів 

Міністри рішуче закликали університети й інші 
вищі навчальні заклади використовувати всі 
переваги існуючого національного законодав-
ства і європейських інструментів, націлених на 
полегшення академічного і фахового визнання 
поділів курсів, ступенів і інших досягнень, так, 
щоб громадяни могли ефективно використову-
вати свої кваліфікації, уміння і навички у 
всьому Європейському просторі вищої освіти.  

Міністри закликали існуючі організації і мережі 
типу NARIC і ENIC сприяти на інституційному, 
національному і європейському рівнях просто-
му, ефективному і справедливому визнанню, 
що відбиває зазначене розмаїття кваліфікацій. 

Прийняття системи, заснованої, по суті, на 
двох основних циклах 

Міністри із задоволенням відзначили енергійне 
обговорення і розвиток структури ступенів, за-
снованої на двох основних циклах, що чітко фо-
рмулюють вищу освіту для першого і другого 
циклів навчання. Деякі країни вже прийняли цю 
структуру, а декілька інших розглядають її  
з великим зацікавленням. Важливо відзначити, 
що в багатьох країнах ступені бакалавра і магіс-
тра або два інші сумірні ступені можуть бути 
отримані як в університетах, так і в інших ви-
щих навчальних закладах. Програми, що ведуть 
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grammes leading to a degree may, and indeed 
should, have different orientations and various 
profiles in order to accommodate a diversity of 
individual, academic and labour market needs as 
concluded at the Helsinki seminar on bachelor 
level degrees (February 2001). 

Establishment of a system of credits 

Ministers emphasized that for greater flexibility 
in learning and qualification processes the adop-
tion of common cornerstones of qualifications, 
supported by a credit system such as the ECTS 
or one that is ECTS-compatible, providing both 
transferability and accumulation functions, is 
necessary. Together with mutually recognized 
quality assurance systems such arrangements 
will facilitate students’ access to the European 
labour market and enhance the compatibility, 
attractiveness and competitiveness of European 
higher education. The generalized use of such a 
credit system and of the Diploma Supplement 
will foster progress in this direction. 
 

Promotion of mobility 

Ministers reaffirmed that the objective of im-
proving the mobility of students, teachers, re-
searchers and administrative staff as set out in 
the Bologna Declaration is of the utmost impor-
tance. Therefore, they confirmed their commit-
ment to pursue the removal of all obstacles to 
the free movement of students, teachers, re-
searchers and administrative staff and empha-
sized the social dimension of mobility. They 
took note of the possibilities for mobility offered 
by the European Community programmes and 
the progress achieved in this field, e.g. in 
launching the Mobility Action Plan endorsed by 
the European Council  
in Nice in 2000. 

Promotion of European cooperation in qual-
ity assurance 

Ministers recognized the vital role that quality 
assurance systems play in ensuring high quality 
standards and in facilitating the comparability of 
qualifications throughout Europe. They also en-
couraged closer cooperation between recogni-
tion and quality assurance networks. They em-
phasized the necessity of close European coop-
eration and mutual trust in and acceptance of 
national quality assurance systems. Further they 
encouraged universities and other higher educa-
tion institutions to disseminate examples of best 

до ступеня, можуть і дійсно повинні мати різ-
номанітну орієнтацію й різноманітні конфігура-
ції для пристосування до розмаїтості індивідуу-
мів, до академічних потреб і ринку праці, як це 
було визнано на семінарі в Гельсінкі щодо сту-
пенів бакалаврського рівня (лютий 2001 року). 

Запровадження системи кредитів 

Міністри підкреслили, що для більшої гнучко-
сті в процесах навчання й одержання кваліфі-
кацій необхідне встановлення загальних наріж-
них каменів кваліфікацій, підтриманих кредит-
ною системою типу ECTS або іншою ECTS - 
сумісною системою, що забезпечує як транс-
ферну, так і акумулюючу функції. Разом із вза-
ємно визнаними системами забезпечення якос-
ті такі домовленості полегшать доступ студен-
тів до європейського ринку праці і розширять 
сумісність із світом праці, привабливість і кон-
курентноздатність європейської вищої освіти. 
Узагальнене використання такої системи кре-
дитів і Додатку до диплома будуть сприяти 
прогресу в цьому напрямку. 

Сприяння мобільності 

Міністри знову підтвердили, що поліпшення 
мобільності студентів, викладачів, дослідників 
і адміністрації, як це зазначено в Болонській 
декларації, має максимальну важливість. Тому 
вони підтвердили своє зобов’язання прийняти 
всі заходи для усунення перешкод вільному 
пересуванню студентів, викладачів, дослідників 
і апарату управління і підкреслили важливість 
соціальних питань вимір мобільності. Вони 
взяли до уваги можливості для мобільності, що 
запропоновані відповідно до програм Євро-
пейського співтовариства, і прогресу, що дося-
гнутий у цій галузі, тобто запуском Плану дій з 
мобільності, яка підтримана Радою Європи у 
Ниці в 2000 р. 

Сприяння європейському співробітництву  
в забезпеченні якості 

Міністри визнали життєво важливу роль, яку 
відіграють системи якості в забезпеченні стан-
дартів високої якості й у полегшенні порівнян-
ності кваліфікацій у всій Європі. Вони також 
схвалили більш тісне співробітництво між ор-
ганізаціями із забезпечення якості і з організа-
ціями з визнання.  
Вони підкреслили потребу тісного європейсь-
кого співробітництва і взаємної довіри і при-
йнятті національних систем забезпечення яко-
сті. Відтак вони закликали університети й інші 
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practice and to design scenarios for mutual ac-
ceptance of evaluation and accredita-
tion/certification mechanisms. Ministers called 
upon the universities and other higher educa-
tions institutions, national agencies and the 
European Network of Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA), in cooperation with 
corresponding bodies from countries which are 
not members of ENQA, to collaborate in estab-
lishing a common framework of reference and to 
disseminate best practice. 

Promotion of the European dimensions  
in higher education 

In order to further strengthen the important 
European dimensions of higher education and 
graduate employability Ministers called upon 
the higher education sector to increase the de-
velopment of modules, courses and curricula at 
all levels with "European" content, orientation or 
organisation. This concerns particularly mod-
ules, courses and degree curricula offered in 
partnership by institutions from different coun-
tries and leading to a recognized joint degree. 

FURTHERMORE MINISTERS EMPHA-
SIZED THE FOLLOWING POINTS: 

Lifelong learning 

Lifelong learning is an essential element of the 
European Higher Education Area. In the future 
Europe, built upon a knowledge-based society 
and economy, lifelong learning strategies are 
necessary to face the challenges of competitive-
ness and the use of new technologies and to im-
prove social cohesion, equal opportunities and 
the quality of life. 
 

Higher education institutions and students 

Ministers stressed that the involvement of uni-
versities and other higher education institutions 
and of students as competent, active and con-
structive partners in the establishment and shap-
ing of a European Higher Education Area is 
needed and welcomed. The institutions have 
demonstrated the importance they attach to the 
creation of a compatible and efficient, yet diver-
sified and adaptable European Higher Education 
Area. Ministers also pointed out that quality is 
the basic underlying condition for trust, rele-
vance, mobility, compatibility and attractiveness 
in the European Higher Education Area. Minis-
ters expressed their appreciation of the contribu-
tions toward developing study programmes 

вищі навчальні заклади поширювати приклади 
кращої практики і розробляти сценарії для вза-
ємного прийняття механізмів оцінки акредита-
ції/сертифікації. Міністри закликали універси-
тети й інші вищі навчальні заклади, національ-
ні агентства і Європейську мережу забезпечен-
ня якості у вищій освіті (ENQA), співпрацюю-
чи з відповідними організаціями країн, що не є 
членами ENQA, співпрацювати у встановленні 
загальних норм прийняття рекомендацій і по-
ширення кращої практики. 

Сприяння європейському контексту  
у вищій освіті 

Щоб далі посилювати важливі європейські ви-
міри вищої освіти і можливості працевлашту-
вання випускників, міністри закликали сектор 
вищої освіти збільшувати розвиток модулів, 
курсів та навчальних планів  на всіх рівнях із 
"європейським" змістом, орієнтацією чи орга-
нізацією. Особливо це стосується модулів, ку-
рсів і навчальних планів, запропонованих ін-
ститутами різних країн, що співпрацюють, і є 
провідними до спільного визнання ступенів. 

КРІМ ТОГО, МІНІСТРИ АКЦЕНТУВАЛИ 
УВАГУ НА ТАКИХ ПОЗИЦІЯХ: 

Навчання впродовж життя 

Навчання впродовж життя – невід’ємний еле-
мент Європейського простору вищої освіти. У 
майбутній Європі, де знання складатимуть ос-
нову суспільства та економіки, стратегії на-
вчання впродовж життя необхідні для того, щоб 
витримувати випробування конкурентоздатно-
сті та застосування нових технологій і для зміц-
нення соціальної єдності, забезпечення рівних 
можливостей та покращення якості життя. 

Вищі навчальні заклади і студенти 

Міністри наголосили на необхідності і бажано-
сті залучення університетів, інших вищих на-
вчальних закладів і студентів як компетентних, 
активних і конструктивних партнерів у засну-
ванні та формуванні Європейського простору 
вищої освіти. Інститути продемонстрували ва-
жливість, яку вони надають створенню спіль-
ного й ефективного, але усе ж різноманітного і 
такого, що пристосовується, Європейського 
простору вищої освіти. Відзначалось, що якість 
- основна умова для довіри, доречності, мобі-
льності, сумісності та привабливості у Євро-
пейському просторі вищої освіти. Міністри 
оцінили внесок вищих навчальних закладів у 
розвиток програм навчання, що об’єднують 



 43

combining academic quality with relevance to 
lasting employability and called for a continued 
proactive role of higher education institutions. 
 
Ministers affirmed that students should partici-
pate in and influence the organisation and con-
tent of education at universities and other higher 
education institutions. Ministers also reaffirmed 
the need, recalled by students, to take account of 
the social dimension in the Bologna process. 
 

Promoting the attractiveness of the European 
Higher Education Area 

Ministers agreed on the importance of enhancing 
attractiveness of European higher education to 
students from Europe and other parts of the world. 
The readability and comparability of European 
higher education degrees world-wide should be 
enhanced by the development of a common 
framework of qualifications, as well as by coher-
ent quality assurance and accreditation/ertification 
mechanisms and by increased information efforts. 

Ministers particularly stressed that the quality of 
higher education and research is and should be 
an important determinant of Europe’s interna-
tional attractiveness and competitiveness. 
 

Ministers agreed that more attention should be 
paid to the benefit of a European Higher Educa-
tion Area with institutions and programmes with 
different profiles. They called for increased col-
laboration between the European countries con-
cerning the possible implications and perspec-
tives of transnational education. 

CONTINUED FOLLOW-UP 
Ministers committed themselves to continue 
their cooperation based on the objectives set out 
in the Bologna Declaration, building on the 
similarities and benefiting from the differences 
between cultures, languages and national sys-
tems, and drawing on all possibilities of inter-
governmental cooperation and the ongoing dia-
logue with European universities and other 
higher education institutions and student organi-
sations as well as the Community programmes. 
Ministers welcomed new members to join the 
Bologna process after applications from Minis-
ters representing countries for which the Euro-
pean Community programmes Socrates and 
Leonardo da Vinci or Tempus-Cards are open. 
They accepted applications from Croatia, Cy-
prus and Turkey. 

академічну якість із сумісністю до довгостро-
кової можливості працевлаштування, і закли-
кали продовжити їхню активну діяльність у 
цьому напрямку. 
Міністри наголошують на тому, що студенти 
мають брати участь і впливати на організацію  
і зміст освіти в університетах та інших вищих 
навчальних закладах. Міністри також знову 
підтвердили відзначену студентами необхід-
ність брати до уваги в Болонському процесі 
також і соціальний вимір. 

Сприяння забезпеченню привабливості  
Європейського простору вищої освіти 

Міністри погодилися з важливістю посилен-
ня привабливості європейської вищої освіти 
для студентів із Європи й інших частин світу. 
Розуміння і сумірність європейських ступе-
нів вищої освіти в усьому світі повинні бути 
поглиблені розвитком загальних рамок ква-
ліфікацій, а також узгодженим забезпечен-
ням якості і механізмами акредитації/ серти-
фікації і збільшенням інформаційних зусиль.  

Міністри особливо акцентували увагу на тому, 
що якість вищої освіти і наукових досліджень  
є і повинна бути важливим визначальним чин-
ником міжнародної привабливості і конкурен-
тоздатності Європи.  

Міністри погодилися, що має бути підвищена 
увага до вигод Європейського простору вищої 
освіти з інститутами й програмами різноманіт-
ного профілю. Вони закликали до збільшення 
співробітництва між європейськими країнами в 
частині, що стосується можливого значення і 
перспектив транснаціональної освіти. 

ПОСТІЙНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ 
Міністри зобов’язались продовжити співробіт-
ництво, що засноване на цілях, викладених у 
Болонській декларації, будуючи на спільному 
та здобуваючи користь з відмінностей у куль-
турах, мовах і національних системах, залуча-
ючи всі можливості міжурядового співробіт-
ництва і діалогу, який продовжується, з євро-
пейськими університетами, іншими вищими 
навчальними закладами, студентськими орга-
нізаціями, а також програмами Співтовариства. 
Міністри привітали нових членів приєднатися 
до Болонського процесу після заяв міністрів, 
які презентують країни, для яких відкриті про-
грами Європейського співтовариства Socrates, 
Leonardo da Vinci або підпрограми Tempus-
Cards. Вони прийняли заяви від Кіпру, Туреч-
чини і Хорватії. 
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Ministers decided that a new follow-up meeting 
will take place in the second half of 2003 in Ber-
lin to review progress and set directions and pri-
orities for the next stages of the process towards 
the European Higher Education Area. They con-
firmed the need for a structure for the follow-up 
work, consisting of a follow-up group and a pre-
paratory group. The follow-up group should be 
composed of representatives of all signatories, 
new participants and the European Commission, 
and should be chaired by the EU Presidency at 
the time. The preparatory group should be com-
posed of representatives of the countries hosting 
the previous ministerial meetings and the next 
ministerial meeting, two EU member states and 
two non-EU member states; these latter four rep-
resentatives will be elected by the follow-up 
group. The EU Presidency at the time and the 
European Commission will also be part of the 
preparatory group. The preparatory group will 
be chaired by the representative of the country 
hosting the next ministerial meeting. 
 
 
 
The European University Association, the Euro-
pean Association of Institutions in Higher Edu-
cation (EURASHE), the National Unions  
of Students in Europe and the Council of Europe 
should be consulted in the follow-up work. 
In order to take the process further, Ministers 
encouraged the follow-up group to arrange 
seminars to explore the following areas: coop-
eration concerning accreditation and  
quality assurance, recognition issues and  
the use of credits in the Bologna process,  
the development of joint degrees, the social di-
mension, with specific attention to obstacles  
to mobility, and the enlargement  
of the Bologna process, lifelong learning  
and student involvement. 

Міністри вирішили, що нова наступна чергова 
зустріч відбудеться в другій половині 2003 року 
в Берліні. На ній буде зроблено аналіз проведе-
ної роботи, встановлено напрямки і пріоритети 
для наступних стадій процесу прямування до 
Європейського простору вищої освіти. Вони 
підтвердили потребу в структурі, для подаль-
шої роботи, яка складається  з робочої групи і 
підготовчої групи. Робоча група повинна фор-
муватися з представників усіх країн, що підпи-
сали відповідні документи, нових учасників і 
Європейської комісії. Очолювати її має пред-
ставник країни, що головує на цей час у Євро-
пейській Союзі. Членами підготовчої групи 
мають бути представники країн, які є прийма-
ючими на попередніх і наступних зустрічах на 
рівні міністрів, двох держав - членів Європей-
ського Союзу і двох країн, що не входять у Єв-
ропейський Союз. Останні чотири представ-
ники будуть обиратися робочою групою. 
Представники головуючої в Європейському 
Союзі країни і Європейської комісії будуть та-
кож входити в підготовчу групу. Підготовча 
група буде очолюватися представником країни, 
яка приймає наступну зустріч на рівні міністрів. 
З Асоціацією європейських університетів,  
Європейською асоціацією вищих навчальних 
закладів, Національними спілками студентів  
в Європі і Радою Європи необхідно консульту-
ватися в процесі поточної роботи. 
Для того, щоб процес успішно просувався далі, 
міністри просили робочу групу впорядкувати 
семінари для проведення досліджень у таких 
галузях: співробітництво, що стосується акре-
дитації і забезпечення якості; визнання резуль-
татів навчання і використання кредитів у Бо-
лонському процесі; розвиток спільних ступе-
нів; соціальний вимір, із спеціальною увагою 
до перешкод мобільності, а також розширення 
Болонського процесу, навчання впродовж жит-
тя і залучення студентів. 
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ДОДАТОК 8 

REALISING THE EUROPEAN  
HIGHER EDUCATION AREA 

Communiqué of the Conference of Ministers 
responsible for Higher Education in Berlin  

on 19 September 2003 

СТВОРЮЮЧИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Комюніке Берлінської конференції  
міністрів, відповідальних за вищу освіту  

19 вересня 2003 р. 

  

Preamble 
On 19 June 1999, one year after the Sorbonne 
Declaration, Ministers responsible for higher 
education from 29 European countries signed 
the Bologna Declaration. They agreed on impor-
tant joint objectives for the development of a 
coherent and cohesive European Higher Educa-
tion Area by 2010. In the first follow-up confer-
ence held in Prague on 19 May 2001, they in-
creased the number of the objectives and reaf-
firmed their commitment to establish the Euro-
pean Higher Education Area by 2010. On 19 
September 2003, Ministers responsible for 
higher education from 33 European countries 
met in Berlin in order to review the progress 
achieved and to set priorities and new objectives 
for the coming years, with a view to speeding up 
the realisation of the European Higher Education 
Area. They agreed on the following considera-
tions, principles and priorities: 
Ministers reaffirm the importance of the social 
dimension of the Bologna Process. The need to 
increase competitiveness must be balanced with 
the objective of improving the social characteris-
tics of the European Higher  Education Area, 
aiming at strengthening social cohesion and re-
ducing social and gender inequalities both at na-
tional and at European level. In that context, 
Ministers reaffirm their position that higher edu-
cation is a public good and a public responsibil-
ity. They emphasise that in international aca-
demic cooperation and exchanges, academic 
values should prevail. 
 
Ministers take into due consideration the conclu-
sions of the European Councils in Lisbon (2000) 
and Barcelona (2002) aimed at making Europe 
“the most competitive and dynamic knowledge-
based economy in the world, capable of sustain-
able economic growth with more and better jobs 
and greater social cohesion” and calling for fur-
ther action and closer co-operation in the context 
of the Bologna Process. 
Ministers take note of the Progress Report com-
missioned by the Follow-up Group on the devel-

Преамбула 
19 червня 1999 року через рік після Сорбонсь-
кої декларації міністри відповідальні за вищу 
освіту з 29 європейських країн підписали Бо-
лонську Декларацію. Вони дійшли згоди з 
приводу загальних цілей для розвитку узго-
дженого єдиного Європейського простору ви-
щої освіти до 2010 року. Під час наступної 
конференції, яка відбудеться у Празі 19 травня 
2001 p., вони  збільшать кількість завдань, і 
підтвердять зобов’язання створити Європейсь-
кий простір вищої освіти до 2010 р. 19 вересня 
2003 міністри, відповідальні за вищу освіту з 
33 європейських країн зустрілися у Берлині 
для того, щоб переглянути досягнутий прогрес 
та встановити пріоритети і нові цілі на наступ-
ні роки з метою прискорити реалізацію проек-
ту створення Європейського простору вищої 
освіти. Вони прийняли наступні положення, 
принципи і пріоритети: 
Міністри знову підкреслюють важливість соці-
ального аспекту Болонського процесу. Необхід-
ність підвищити конкурентоздатність повинна 
утворювати баланс з цілями покращення соціа-
льних характеристик  Європейського простору 
вищої освіти, націленого на посилення соціаль-
ної взаємодії та послаблення соціальної та ста-
тевої нерівності як на національному, так і на 
європейському рівні. У цьому контексті міністри 
знов підтверджують свою позицію, що вища 
освіта є суспільним благом та спільною відпові-
дальністю. Вони наголошують на тому, що у 
міжнародному академічному співробітництві та 
обміні академічні цінності повинні переважати. 
Міністри приймають до уваги висновки Євро-
пейської ради  у Лісабоні (2000) та Барселоні 
(2002) націлені на утворення "самої конкурент-
ноздатної та динамічної економіки у світі, що 
основана на знаннях, яка може постійно розви-
ватися з економічної точки зору та з ліпшими 
робочими місцями і більшою соціальною взає-
модією" з метою подальшої дії та співробітни-
цтво у контексті Болонського процесу. 
Міністри приймають до уваги звіт про стан 
робіт, доручений Робочій групі з розвитку 
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opment of the Bologna Process between Prague 
and Berlin. They also take note of the Trends-III 
Report prepared by the European University As-
sociation (EUA), as well as of the results of the 
seminars, which were organised as part of the 
work programme between Prague and Berlin by 
several member States and Higher Education In-
stitutions, organisations and students. Ministers 
further note the National Reports, which are evi-
dence of the considerable progress being made in 
the application of the principles of the Bologna 
Process. Finally, they take note of the messages 
from the European Commission and the Council 
of Europe and acknowledge their support for the 
implementation of the Process. 
Ministers agree that efforts shall be undertaken 
in order to secure closer links overall between 
the higher education and research systems in 
their respective countries. The emerging Euro-
pean Higher Education Area will benefit from 
synergies with the European Research Area, 
thus strengthening the basis of the Europe of 
Knowledge. The aim is to preserve Europe’s 
cultural richness and linguistic diversity, based 
on its heritage of diversified traditions, and to 
foster its potential of innovation and social and 
economic development through enhanced co-
operation among European Higher Education 
Institutions. 
 
 
Ministers recognise the fundamental role in the 
development of the European Higher Education 
Area played by Higher Education Institutions 
and student organisations. They take note of the 
message from the European University Associa-
tion (EUA) arising from the Graz Convention of 
Higher Education Institutions, the contributions 
from the European Association of Institutions in 
Higher Education (EURASHE) and the commu-
nications from ESIB – The National Unions of 
Students in Europe. 
Ministers welcome the interest shown by other 
regions of the world in the development of the 
European Higher Education Area, and welcome 
in particular the presence of representatives from 
European countries not yet party to the Bologna 
Process as well as from the Follow-up Commit-
tee of the European Union, Latin America and 
Caribbean (EULAC) Common Space for Higher 
Education as guests at this conference. 
 
 

Болонського Процесу між Прагою і Берлі-
ном. Також приймається до уваги звіт Trends-
Ill, підготовлений Європейською Асоціацією 
Університетів (EUА), а також результати се-
мінарів, організованих як частина робочої 
програми між Прагою і Берліном декількома 
країнами-учасницями й установами вищої 
освіти, організаціями і студентами. Міністри 
стежать за подальшими національними зві-
тами, що є свідченням значного прогресу в 
галузі застосування принципів Болонського 
Процесу. Нарешті, міністри беруть до уваги 
зауваження Європейської Комісії і Ради Єв-
ропи і визнають їхню підтримку в процесі 
реалізації Процесу. 
Міністри поділяють думку про те, що зусилля 
будуть спрямовані на забезпечення більш тіс-
них зв’язків між вищою освітою і дослідни-
цькими системами в кожній із країн-учасниць. 
Європейський простір вищої освіти на цьому 
початковому етапі матиме велику користь від 
спільної діяльності з Європейським простором 
досліджень, зміцнюючи в такий спосіб фунда-
мент для Європи Знань. Метою, безперечно, є 
збереження європейського культурного  
багатства і мовної різноманітності, що заснову-
ються на культурній спадщині різних традицій 
і стимулювання інноваційного потенціалу та 
соціального й економічного розвитку за допо-
могою розширеного співробітництва між євро-
пейськими ВНЗ. 
Міністри визнають фундаментальну роль ву-
зів і студентських організацій у розвитку Єв-
ропейського простору вищої освіти. Також 
береться до уваги повідомлення від Європей-
ської Асоціації Університетів (EAU), що є 
результатом Грацької Конвенції вищих на-
вчальних закладів, виступи Європейської 
Асоціації вищих навчальних закладів 
(EURASHE) і повідомлення ESIB - Націона-
льних спілок студентів Європи. 
 
Міністри вітають зацікавленість інших регіо-
нів світу в розвитку Європейського простору 
вищої освіти, а також вітають зокрема прису-
тність представників європейських країн, які 
ще вступили в Болонський Процес, а також 
представників Робочого комітету Загального 
простору вищої освіти Європейського Сою-
зу, Латинської Америки і Карибського регіо-
ну (EULAC) як гостей цієї конференції. 
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Progress 
Ministers welcome the various initiatives under-
taken since the Prague Higher Education Sum-
mit to move towards more comparability and 
compatibility, to make higher education systems 
more transparent and to enhance the quality of 
European higher education at institutional and 
national levels. They appreciate the co-operation 
and commitment of all partners - Higher Educa-
tion Institutions, students and other stakeholders 
- to this effect. 
Ministers emphasise the importance of all ele-
ments of the Bologna Process for establishing 
the European Higher Education Area and stress 
the need to intensify the efforts at institutional, 
national and European level. However, to give 
the Process further momentum, they commit 
themselves to intermediate priorities for the next 
two years. They will strengthen their efforts to 
promote effective quality assurance systems, to 
step up effective use of the system based on two 
cycles and to improve the recognition system of 
degrees and periods of studies. 
 
Quality Assurance 
The quality of higher education has proven to be 
at the heart of the setting up of a European 
Higher Education Area. Ministers commit them-
selves to supporting further development of 
quality assurance at institutional, national and 
European level. They stress the need to develop 
mutually shared criteria and methodologies on 
quality assurance. 
They also stress that consistent with the princi-
ple of institutional autonomy, the primary re-
sponsibility for quality assurance in higher edu-
cation lies with each institution itself and this 
provides the basis for real accountability of the 
academic system within the national quality 
framework. 
Therefore, they agree that by 2005 national qual-
ity assurance systems should  
include: 
 A definition of the responsibilities of the bod-

ies and institutions involved. 
 Evaluation of programmes or institutions, in-

cluding internal assessment, external review, 
participation of students and the publication 
of results. 

 A system of accreditation, certification or 
comparable procedures. 

 International participation, co-operation and 
networking. 

Прогрес 
Міністри вітають різні ініціативи, здійснений 
після Празького Самміту з вищої освіти, 
спрямовані на збільшення сумісності і сумір-
ності освіти, на створення більш прозорих 
систем вищої освіти і поліпшення якості ви-
щої освіти в Європі на рівні вузів і на націо-
нальному рівні. Вони цінують співробітницт-
во і зобов’язання всіх партнерів - вищих на-
вчальних закладів, студентів і інших залуче-
них осіб - із цією метою. 
Міністри підкреслюють важливість усіх елемен-
тів Болонського Процесу для створення Євро-
пейського простору вищої освіти і наголошують 
на необхідності активізувати зусилля на інсти-
туційному, національному і європейському рів-
нях. Однак, щоб стимулювати подальший роз-
виток процесу, міністри зобов’язуються при-
тримуватися проміжних пріоритетів впродовж 
наступних двох років. Вони активізують свої 
зусилля для просування ефективних систем га-
рантій якості, просування ефективного викорис-
тання двоциклічної системи, , і удосконалення 
системи визнання ступенів і періодів навчання. 
Гарантії якості 
Якість вищої освіти лежить в основі розвитку 
Європейського простору вищої освіти. Міністри 
зобов’язуються підтримувати подальший 
розвиток системи гарантій якості на інсти-
туційному, національному і європейському 
рівнях. Вони також підкреслюють необхід-
ність розвитку загально прийнятих критеріїв 
і методологій гарантій якості. 
Вони також підкреслюють, що, відповідно до 
принципу інституційної автономії, основна 
відповідальність за забезпечення якості ви-
щої освіти лежить на кожному з ВНЗ, що  
є основою реальної відповідальності акаде-
мічної системи в рамках національної систе-
ми якості. 
Отже, міністри дійшли згоди, що до 2005 р. 
національні системи із забезпечення якості 
повинні в собі містити: 
 Визначення обов’язків органів і установ, 

які беруть участь. 
 Оцінювання програм або закладів, яка 

включає внутрішню оцінку, зовнішнє ре-
цензування, участь студентів і публікацію 
результатів. 

 Систему акредитації, сертифікації і сумір-
них процедур 

 Міжнародне партнерство, співробітництво 
і мережева співпраця.  
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At the European level, Ministers call upon 
ENQA through its members, in co-operation 
with the EUA, EURASHE and ESIB, to develop 
an agreed set of standards, procedures and 
guidelines on quality assurance, to explore ways 
of ensuring an adequate peer review system for 
quality assurance and/or accreditation agencies 
or bodies, and to report back through the Fol-
low-up Group to Ministers in 2005. Due account 
will be taken of the expertise of other quality 
assurance associations and networks. 
Degree structure:Adoption of a system essen-
tially based on two main cycles 
Ministers are pleased to note that, following 
their commitment in the Bologna Declaration to 
the two-cycle system, a comprehensive restruc-
turing of the European landscape of higher edu-
cation is now under way. All Ministers commit 
themselves to having started the implementation 
of the two cycle system by 2005. 
Ministers underline the importance of consoli-
dating the progress made, and of improving un-
derstanding and acceptance of the new qualifica-
tions through reinforcing dialogue within institu-
tions and between institutions and employers. 
Ministers encourage the member States to elabo-
rate a framework of comparable and compatible 
qualifications for their higher education systems, 
which should seek to describe qualifications in 
terms of workload, level, learning outcomes, 
competences and profile. They also undertake to 
elaborate an overarching framework of qualifi-
cations for the European Higher Education Area. 
 
Within such frameworks, degrees should have 
different defined outcomes. First and second cy-
cle degrees should have different orientations 
and various profiles in order to accommodate a 
diversity of individual, academic and labour 
market needs. First cycle degrees should give 
access, in the sense of the Lisbon Recognition 
Convention, to second cycle programmes. Sec-
ond cycle degrees should give access to doctoral 
studies. 
Ministers invite the Follow-up Group to explore 
whether and how shorter higher education may 
be linked to the first cycle of a qualifications 
framework for the European Higher Education 
Area. 
Ministers stress their commitment to making 
higher education equally accessible to all, on the 
basis of capacity, by every appropriate means. 

На європейському рівні міністри закликають 
ENQA, за допомогою впливу на членів цієї ор-
ганізації, у співробітництві з EUA, EURASHE і 
ESIB до розвитку узгодженого набору стандар-
тів, процедур і нормативів щодо гарантій якості, 
розглянути способи забезпечення адекватної по-
годженої системи оцінки якості і/або агенції з 
акредитації і організації, та звітувати з цих пи-
тань міністрам через Робочу групу у 2005 р. На-
лежним чином буде врахований і досвід інших 
асоціацій і організацій у забезпеченні якості. 
Структура ступенів: прийняття системи, 
яка складається з двох основних циклів 
Міністри з задоволенням відзначають, що 
після прийняття зобов’язання про двоциклічну 
систему в Болонській Декларації всебічна 
реструктуризація системи європейської ви-
щої освіти розпочалась. Усі міністри зо-
бов’язуються почати реалізацію двоциклічної 
системи до 2005 р. 
Міністри наголошують на важливості поси-
лення досягнутого прогресу і вдосконалення 
розуміння і прийняття нових кваліфікацій че-
рез розвиток діалогу всередині закладів освіти, 
а також між закладами освіти і роботодавцями. 
Міністри підтримують ініціативу країн-учас-
ниць у розробці структури погоджених і порів-
нянних кваліфікацій для системи вищої освіти, 
яка б давала визначення кваліфікаціям, з огляду 
на показники об’єму роботи, рівня, результати 
навчального процесу, компетенції і профіль. 
Вони також беруть на себе відповідальність за 
розробку узагальненої структури кваліфікацій 
для Європейського простору вищої освіти. 
У цих рамках ступені повинні мати різні чітко 
визначені результати. Ступені першого і дру-
гого циклів повинні мати різні орієнтації і 
профілі, щоб забезпечувати різноманітні інди-
відуальні, академічні потреби і потреби трудо-
вого ринку. Ступені першого циклу повинні 
надавати доступ, відповідно до Лісабонської 
Конвенції про Визнання, до програм другого 
циклу. Ступені другого циклу повинні надава-
ти доступ до докторського ступеня. 
Міністри запрошують Робочу групу розглянути 
питання щодо того, яким способом і чи може 
більш коротка вища освіта бути ланкою пер-
шого циклу структури кваліфікацій у Євро-
пейському просторі вищої освіти. 
Міністри наголошують на своєму зобов’язанні 
зробити вищу освіту доступною для всіх, вико-
ристовуючи всі можливості і відповідні засоби: 
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Promotion of mobility 
Mobility of students and academic and adminis-
trative staff is the basis for establishing a Euro-
pean Higher Education Area. Ministers empha-
sise its importance for academic and cultural as 
well as political, social and economic spheres. 
They note with satisfaction that since their last 
meeting, mobility figures have increased, thanks 
also to the substantial support of the European 
Union programmes, and agree to undertake the 
necessary steps to improve the quality and cov-
erage of statistical data on student mobility. 
 
They reaffirm their intention to make every ef-
fort to remove all obstacles to mobility within 
the European Higher Education Area. With a 
view to promoting student mobility, Ministers 
will take the necessary steps to enable the port-
ability of national loans and grants. 
Establishment of a system of credits 
Ministers stress the important role played by the 
European Credit Transfer System (ECTS) in fa-
cilitating student mobility and international cur-
riculum development. They note that ECTS is 
increasingly becoming a generalised basis for 
the national credit systems. They encourage fur-
ther progress with the goal that the ECTS be-
comes not only a transfer but also an accumula-
tion system, to be applied consistently as it de-
velops within the emerging European Higher 
Education Area. 
 
Recognition of degrees:Adoption of a system of 
easily readable and comparable degrees 
Ministers underline the importance of the Lisbon 
Recognition Convention, which should be rati-
fied by all countries participating in the Bologna 
Process, and call on the ENIC and NARIC net-
works along with the competent National Au-
thorities to further the implementation of the 
Convention. 
They set the objective that every student gradu-
ating as from 2005 should receive the Diploma 
Supplement automatically and free of charge. It 
should be issued in a widely spoken European 
language. 
They appeal to institutions and employers to 
make full use of the Diploma Supplement, so as 
to take advantage of the improved transparency 
and flexibility of the higher education degree 
systems, for fostering employability and facili-
tating academic recognition for further studies. 
 

Просування мобільності: 
Мобільність студентів, академічного та адміні-
стративного персоналу є основою для створен-
ня Європейського простору вищої освіти. Мі-
ністри наголошують на її важливості як для 
академічної, культурної, так і для політичної, 
соціальної й економічної сфер. Вони із задово-
ленням відзначають, що після їх останньої зу-
стрічі показники мобільності зросли, також 
завдяки постійній підтримці програм Європей-
ського Союзу; та погоджуються здійснити не-
обхідні кроки, щоб поліпшити якість та статис-
тичні дані по мобільності студентів. 
Міністри підтверджують свій намір прикласти 
зусилля для усунення всіх перешкод на шляху до 
мобільності в Європейському просторі вищої 
освіти. З метою стимулювання мобільності сту-
дентів міністри будуть робити необхідні кроки 
для створення національних грантів. 
Запровадження системи кредитів 
Міністри наголошують на важливості ролі Єв-
ропейської кредитно-трансферної системи в 
посиленні студентської мобільності і розвитку 
міжнародних програм навчання. Вони відзна-
чають, що ECTS швидко стає спільною осно-
вою для національних кредитних систем. Вони 
підтримують подальший прогрес з наголосом 
на те, що ECTS стає не тільки системою пере-
дачі, а й системою накопичення, яка повинна 
послідовно впроваджуватися, адже вона розви-
вається в рамках Європейського простору ви-
щої освіти, що виникає. 
Визнання ступенів: Прийняття системи 
прозорих та порівнянних ступенів 
Міністри підкреслюють важливість Лісабон-
ської Конвенції про Визнання, яка повинна 
бути ратифікована усіма країнами – учасни-
цями Болонського процесу та закликають 
ENIC та NARIC разом з компетентними на-
ціональними властями продовжити впрова-
дження конвенції. 
Вони поставили ціль, що кожен студент, що 
випускається з 2005 року повинен отримати 
додаток до диплому автоматично та безкош-
товно. Він повинен випускатися на пошире-
ній європейській мові. 
Вони закликають заклади освіти та роботодав-
ців повністю використовувати Додаток до Дип-
лому для того, щоб використовувати переваги 
поліпшення прозорості та гнучкості систем сту-
пенів вищої освіти, для поліпшення працевла-
штування та полегшення академічного визнан-
ня для наступної освіти. 
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Higher education institutions and students 
Ministers welcome the commitment of Higher 
Education Institutions and students to the Bolo-
gna Process and recognise that it is ultimately 
the active participation of all partners in the 
Process that will ensure its long-term success. 
Aware of the contribution strong institutions can 
make to economic and societal development, 
Ministers accept that institutions need to be em-
powered to take decisions on their internal or-
ganisation and administration. Ministers further 
call upon institutions to ensure that the reforms 
become fully integrated into core institutional 
functions and processes. 
Ministers note the constructive participation of 
student organisations in the Bologna Process and 
underline the necessity to include the students con-
tinuously and at an early stage in further activities. 
Students are full partners in higher education 
governance. Ministers note that national legal 
measures for ensuring student participation are 
largely in place throughout the European Higher 
Education Area. They also call on institutions 
and student organisations to identify ways of 
increasing actual student involvement in higher 
education governance. 
Ministers stress the need for appropriate study-
ing and living conditions for the students, so that 
they can successfully complete their studies 
within an appropriate period of time without ob-
stacles related to their social and economic 
background. They also stress  
the need for more comparable data  
on the social and economic situation  
of students. 
Promotion of the European dimension in 
higher education 
Ministers note that, following their call in Pra-
gue, additional modules, courses and curricula 
with European content, orientation or organisa-
tion are being developed. 
They note that initiatives have been taken by 
Higher Education Institutions in various Euro-
pean countries to pool their academic resources 
and cultural traditions in order to promote the 
development of integrated study programmes 
and joint degrees at first, second and third level. 
Moreover, they stress the necessity of ensuring a 
substantial period of study abroad in joint degree 
programmes as well as proper provision for lin-
guistic diversity and language learning, so that 
students may achieve their full potential for 

Вищі навчальні заклади і студенти 
Міністри вітають зобов’язання ВНЗ та студен-
тів у Болонському процесі і визнають, що це, 
зрештою, це є активною участю усіх партнерів 
в процесі, що забезпечить його успіх у довго-
строковій перспективі. Будучи поінформова-
ними про внески, які можуть зробити вузи в 
економічний та суспільний розвиток. Міністри 
погоджуються з тим, що ВНЗ повинні мати по-
вноваження приймати рішення відносно своєї 
внутрішньої організації та адміністрації. Міні-
стри продовжують закликати ВНЗ щодо забез-
печення повної інтеграції реформ в основні 
інституціональні функції та процеси. 
Міністри відзначають конструктивну участь 
студентських організацій у Болонському 
процесі та підкреслюють необхідність по-
стійного залучення студентів. 
Студенти є повноправними партнерами в упра-
влінні вищою освітою. Міністри відзначають, 
що національні правові заходи для забезпечення 
участі студентів, в основному, існують в усьому 
Європейському просторі вищої освіти. Вони та-
кож закликають ВНЗ та студентські організації 
знаходити шляхи збільшення безпосередньої 
участі студентів в управління вищою освітою. 
Міністри підкреслюють необхідність існу-
вання відповідних умов навчання та прожи-
вання студентів, для того, щоб вони могли 
успішно закінчити навчання впродовж відпо-
відного періоду часу без перешкод відносно 
їх соціальної та економічної бази. Вони та-
кож підкреслюють необхідність в більш су-
мірних даних про соціальну та економічну 
ситуацію студентів. 
Просування європейських аспектів вищої 
освіти 
Міністри відмічають, що відповідно до їх заяви 
у Празі, додаткові модулі, курси та навчальний 
план з європейським змістом, орієнтація чи 
організація знаходяться у процесі розробки. 
Вони відзначають, що були висунуті ініціативи 
інститутами у різних європейських країнах з 
метою об’єднання своїх ресурсів та культурних 
традицій для просування розвитку інтегрованих 
навчальних програм та об’єднаних ступенів на 
першому, другому та третьому рівнях. 
Більш того, вони наголошують на необхідності 
як забезпечення суттєвого періоду навчання за 
кордоном у рамках спільних ступеневих про-
грам, так і відповідного забезпечення повно-
го різноманіття і вивчення мов, щоб студенти 
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European identity, citizenship and employability. 
 
 
Ministers agree to engage at the national level to 
remove legal obstacles to the establishment and 
recognition of such degrees and to actively sup-
port the development and adequate quality as-
surance of integrated curricula leading to joint 
degrees. 
 
Promoting the attractiveness  
of the European Higher Education Area 
Ministers agree that the attractiveness and open-
ness of the European higher education should be 
reinforced. They confirm their readiness to fur-
ther develop scholarship programmes for stu-
dents from third countries. 
Ministers declare that transnational exchanges in 
higher education should be governed on the ba-
sis of academic quality and academic values, 
and agree to work in all appropriate fora to that 
end. In all appropriate circumstances such fora 
should include the social and economic partners.
 
They encourage the co-operation with regions in 
other parts of the world by opening Bologna 
seminars and conferences to representatives of 
these regions. 
Lifelong learning 
Ministers underline the important contribution 
of higher education in making lifelong learning 
a reality. They are taking steps to align their na-
tional policies to realise this goal and urge 
Higher Education Institutions and all concerned 
to enhance the possibilities for lifelong learning 
at higher education level including the recogni-
tion of prior learning. They emphasise that such 
action must be an integral part of higher educa-
tion activity. 
 
Ministers furthermore call those working on 
qualifications frameworks for the European 
Higher Education Area to encompass the wide 
range of flexible learning paths, opportunities 
and techniques and to make appropriate use of 
the ECTS credits. 
They stress the need to improve opportunities 
for all citizens, in accordance with their aspira-
tions and abilities, to follow the lifelong learning 
paths into and within higher education. 
 
 

могли досягти повного потенціалу для євро-
пейської ідентичності, громадянства та пра-
цевлаштування. 
Міністри погоджуються з необхідністю забез-
печити на національному рівні усунення пра-
вових перешкод щодо встановлення та ви-
знання таких ступенів та активно підтриму-
вати розвиток і відповідно забезпечення якості 
інтегрованих навчальних планів, які ведуть до 
спільних ступенів. 
Підвищення привабливості  
Європейського простору вищої освіти 
Міністри погоджуються з тим, що привабли-
вість та відкритість європейської вищої освіти 
потрібно посилити. Вони підтверджують свою 
готовність для подальшого розвитку програм 
освіти для студентів третіх країн. 
Міністри проголошують транснаціональний 
обмін у вищій освіті повинен керуватися на 
базі академічної якості й академічних цінностей 
та погоджуються працювати по усім відповід-
ним напрямкам (форумам). З усіх відповідних 
обставин такі форуми повинні залучати соціа-
льних та економічних партнерів. 
Вони заохочують співробітництво з іншими 
частинами світу, відкриваючи Болонські се-
мінари та конференції представникам цих 
регіонів. 
Навчання впродовж життя 
Міністри підкреслюють важливість внеску ви-
щої освіти у запровадження в реальність навча-
ння впродовж життя. Вони вживають заходів 
для спрямування національної політики своїх 
країн до цієї мети і заохочують заклади вищої 
освіти та інші зацікавлені установи до розши-
рення можливостей навчання впродовж життя 
на рівні вищої освіти, включаючи визнання 
попереднього навчання. Вони наголошують, 
що подібні дії мають бути невід’ємною скла-
довою діяльності у сфері вищої освіти. 
Міністри також звертаються тих, хто створює 
структури кваліфікацій в Європейському 
просторі вищої освіти, використовувати ши-
рокий спектр гнучких шляхів навчання, мож-
ливостей і методик з належним застосуван-
ням кредитів ECTS. 
Вони наголошують на необхідності розши-
рення можливостей для всіх громадян, згідно 
з їхніми уподобаннями і здібностями, до на-
вчання впродовж життя, як на шляху до, так і 
в межах вищої освіти. 
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Additional Actions 
European Higher Education Area and Euro-
pean Research Area –  
two pillars of the knowledge based society 
Conscious of the need to promote closer links 
between the EHEA and the ERA in a Europe of 
Knowledge, and of the importance of research as 
an integral part of higher education across 
Europe, Ministers consider it necessary to go 
beyond the present focus on two main cycles of 
higher education to include the doctoral level as 
the third cycle in the Bologna Process. They 
emphasise the importance of research and re-
search training and the promotion of interdisci-
plinarity in maintaining and improving the qual-
ity of higher education and in enhancing the 
competitiveness of European higher education 
more generally. Ministers call for increased mo-
bility at the doctoral and postdoctoral levels and 
encourage the institutions concerned to increase 
their co-operation in doctoral studies and the 
training of young researchers. 
 
Ministers will make the necessary effort to make 
European Higher Education Institutions an even 
more attractive and efficient partner. Therefore 
Ministers ask Higher Education Institutions to 
increase the role and relevance of research to 
technological, social and cultural evolution and 
to the needs of society. 
Ministers understand that there are obstacles in-
hibiting the achievement of these goals and these 
cannot be resolved by Higher Education Institu-
tions alone. It requires strong support, including 
financial, and appropriate decisions from national 
Governments and European Bodies. 
Finally, Ministers state that networks at doctoral 
level should be given support to stimulate the 
development of excellence and to become one of 
the hallmarks of the European Higher Education 
Area. 
Stocktaking 
With a view to the goals set for 2010, it is ex-
pected that measures will be introduced to take 
stock of progress achieved in the Bologna Process. 
A mid-term stocktaking exercise would provide 
reliable information on how the Process is actually 
advancing and would offer the possibility to take 
corrective measures, if appropriate. 
Ministers charge the Follow-up Group with or-
ganising a stocktaking process in time for their 
summit in 2005 and undertaking to prepare de-

Додаткові дії 
Європейський простір вищої освіти і  
Європейський простір досліджень - дві  
основи суспільства, заснованого на знаннях 
Усвідомлюючи необхідність створення більш 
тісних зв’язків між ЕНЕА і ERA у Європі 
знань, а також важливість дослідження як 
складової частини вищої освіти на території 
Європи, міністри вважають потрібним вийти за 
межі сьогоднішнього усвідомлення двох циклів 
вищої освіти й додати докторський рівень як 
третій цикл у Болонському процесі. Вони та-
кож підкреслюють важливість дослідження, 
підготовки дослідників і просування міждисци-
плінарності в становленні й поліпшенні рівня 
якості вищої освіти й у підвищенні конкурен-
тоздатності  європейської вищої освіти взагалі. 
Міністри закликають до збільшення мобіль-
ності на докторському і постдокторському рів-
нях, а також спонукають зацікавлені навчальні 
установи збільшувати їхнє співробітництво в 
рамках навчання на одержання докторського 
ступеня і підготовки молодих дослідників. 
Міністри роблять необхідні кроки для більшої 
привабливості вищих навчальних закладів 
Європи як партнерів. Тому міністри звер-
нулися до закладів освіти із проханням про 
збільшення ролі та відповідності досліджень 
у відношенні технологічної, соціальної і 
культурної еволюції і потреб суспільства. 
Міністри розуміють, що на шляху досягнен-
ня цієї мети є перешкоди, які ВНЗ не можуть 
подолати поодинці. Необхідна сильна під-
тримка, у тому числі фінансова,  
а також відповідні вирішення від національ-
них урядів і європейських органів. 
Відтак, міністри заявляють про необхідність 
підтримки мереж, утворених на докторському 
рівні, стимулювати їхнє подальше удоскона-
лення і становлення як однієї з показових  
ознак Європейського простору вищої освіти. 
Огляд результатів 
Враховуючи встановлені цілі до 2010 очіку-
ється введення системи виміру досягнень у 
рамках Болонського Процесу. Система сере-
дньострокових перевірок дозволить отримати 
надійну інформацію по реалізації Процесу та 
застосувати коректуючи заходи, якщо необ-
хідно. 
Міністри доручають Робочій групі організу-
вати відстежування процесу і до саміту 2005 
року підготувати докладні звіти щодо про-
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tailed reports on the progress and implementa-
tion of the intermediate priorities set for the next 
two years: 
 quality assurance 
 two-cycle system 
 recognition of degrees and periods of studies 
Participating countries will, furthermore, be pre-
pared to allow access to the necessary informa-
tion for research on higher education relating to 
the objectives of the Bologna Process. Access to 
data banks on ongoing research and research re-
sults shall be facilitated. 
Further Follow-up 
New members 
Ministers consider it necessary to adapt the 
clause in the Prague Communiqué on applica-
tions for membership as follows: 
Countries party to the European Cultural Con-
vention shall be eligible for membership of the 
European Higher Education Area provided that 
they at the same time declare their willingness to 
pursue and implement the objectives of the Bo-
logna Process in their own systems of higher 
education. Their applications should contain in-
formation on how they will implement the prin-
ciples and objectives of the declaration. 
Ministers decide to accept the requests for 
membership of Albania, Andorra, Bosnia and 
Herzegovina, Holy See, Russia, Serbia and 
Montenegro, “the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia” and to welcome these states as new 
members thus expanding the process to 40 
European Countries. 
 
Ministers recognise that membership of the Bo-
logna Process implies substantial change and 
reform for all signatory countries. They agree to 
support the new signatory countries in those 
changes and reforms, incorporating them within 
the mutual discussions and assistance, which the 
Bologna Process involves. 
Follow-up structure 
Ministers entrust the implementation of all the 
issues covered in the Communiqué, the overall 
steering of the Bologna Process and the prepara-
tion of the next ministerial meeting to a Follow-
up Group, which shall be composed of the rep-
resentatives of all members of the Bologna 
Process and the European Commission, with the 
Council of Europe, the EUA, EURASHE, ESIB 
and UNESCO / CEPES as consultative mem-
bers. This group, which should be convened at 

гресу і реалізації проміжних пріоритетів, 
встановлених на найближчі  
два роки.  
 гарантії якості; 
 двоциклічна система; 
 визнання ступенів і періодів навчання. 
Крім того, країни-учасники будуть готові на-
дати доступ до інформації, необхідної для 
дослідження в галузі вищої освіти щодо ці-
лей Болонського процесу. Доступ до банків 
даних з дослідження, що провадиться, і його 
результатів повинен бути спрощеним. 
Наступні доповнення 
Нові члени 
Міністри вважають за необхідне адаптувати 
пункт Празького комюніке щодо заяв про 
членство в такий спосіб: 
Країни-учасники Європейської культурної 
конвенції будуть визнані членом Європейсь-
кого простору вищої освіти в тому випадку, 
якщо вони водночас заявлять про свою гото-
вність переслідувати і досягати мети, постав-
леної в рамках Болонського процесу, у своїх 
системах вищої освіти. Їхні заяви повинні 
містити інформацію про те, як вони будуть 
впроваджувати цілі та принципи декларації. 
Міністри прийняли рішення ухвалити про-
хання про членство таких країн: Албанії, Ан-
дорри, Боснії і Герцеговини, Ватикану, Росії, 
Сербії і Чорногорії, "колишньої югославської 
республіки Македонії" - і привітали ці дер-
жави як нових членів, таким чином, розпо-
всюджуючи дію процесу на  
40 європейських країн. 
Міністри визнають, що участь у Болонському 
процесі вимагає істотних змін і реформ у всіх 
країнах, що приєдналися до процесу. Вони по-
годжуються  надати підтримку всім новим  
учасникам у їхніх змінах та реформах шляхом 
організації взаємних обговорень і допомоги,  
як передбачено Болонським процесом. 
Додаткова  структура 
Міністри доручають Робочій групі вирішення 
поставлених у Комюніке питань, а також зага-
льне спостереження за розвитком Болонського 
процесу і підготовку наступної зустрічі мініст-
рів, яка буде складатися з представників усіх 
членів Болонського процесу і Європейської 
Комісії, а також Ради Європи, EUA, EURASHE, 
ESIB і UNESCO /CEPES у ролі консуль-
таційних членів. Скликання цієї групи повинні 
проходити, принаймні, два рази в рік під голо-
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least twice a year, shall be chaired by the EU 
Presidency, with the host country of the next 
Ministerial Conference as vice-chair. 
A Board also chaired by the EU Presidency shall 
oversee the work between the meetings of the 
Follow-up Group. The Board will be composed 
of the chair, the next host country as vice-chair, 
the preceding and the following EU Presiden-
cies, three participating countries elected by the 
Follow-up Group for one year, the European 
Commission and, as consultative members, the 
Council of  Europe, the EUA, EURASHE and 
ESIB. The Follow-up Group as well as the 
Board may convene ad hoc working groups as 
they deem necessary. 
The overall follow-up work will be supported by 
a Secretariat which the country hosting the next 
Ministerial Conference will provide. 
In its first meeting after the Berlin Conference, 
the Follow-up Group is asked to further define 
the responsibilities of the Board and the tasks of 
the Secretariat. 
Work programme 2003-2005 
Ministers ask the Follow-up Group to co-
ordinate activities for progress of the Bologna 
Process as indicated in the themes and actions 
covered by this Communiqué and report on 
them in time for the next ministerial meeting in 
2005. 
Next Conference 
Ministers decide to hold the next conference in 
the city of Bergen (Norway) in May 2005. 

вуванням на цей час головуючої країни ЄС, де 
роль віце-голови буде виконувати країна-
упорядниця наступної конференції міністрів. 
Роботу в проміжках між зустрічами Робочої 
групи має відстежувати Правління, яке очолює 
країна, що головує в ЄС. Правління складати-
меться з голови, віце-голови від країни-наступ-
ниці, представників чинної та наступної голо-
вуючої країни ЄС, трьох країн-учасниць, обра-
них Робочою групою на один рік, Європейсь-
кої Комісії та, як консультативних членів, Ради 
Європи, EUA, EURASHE і ESIB. Як Робоча 
група так і Правління мають право скликати 
термінові спеціальні зустрічі, якщо у цьому бу-
де потреба. 
Поточна робота буде підтримуватися Секре-
таріатом, який створить країна, яка проводи-
тиме наступну конференцію міністрів. 
На наступній після Берлінської конференції 
Робоча група доповість про майбутнє визна-
чення обов’язків Правління і завдань Секре-
таріату. 
Робоча програма 2003-2005 
Міністри просять Робочу групу координува-
ти дії для досягнення успіху Болонського 
процесу з питань, окреслених тематично та 
поетапно, позначених у цьому комюніке, і 
проінформувати про результати на наступній 
зустрічі міністрів у 2005 році. 
Наступна конференція 
Міністри приймають рішення провести  
наступну конференцію в травні 2005 р.  
у Бергені (Норвегія). 
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ДОДАТОК 9 

THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION 
AREA - ACHIEVING THE GOALS 

Communiqué of the Conference of European 
Ministers Responsible for Higher Education 

Bergen, 19-20 May 2005 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ 
ОСВІТИ – ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

Комюніке конференції європейських  
Міністрів, відповідальних за вищу освіту 

Берген, 19-20 травня 2005 року 
  
We, Ministers responsible for higher education in 
the participating countries of the Bologna Process, 
have met for a mid-term review and for setting 
goals and priorities towards 2010. At this confer-
ence, we have welcomed Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Moldova and Ukraine as new participat-
ing countries in the Bologna Process. We all share 
the common understanding of the principles, objec-
tives and commitments of the Process as expressed 
in the Bologna Declaration and in the subsequent 
communiqués from the Ministerial Conferences in 
Prague and Berlin. We confirm our commitment to 
coordinating our policies through the Bologna 
Process to establish the European Higher  
Education Area (EHEA) by 2010, and we commit 
ourselves to assisting the new participating  
countries to implement the goals of the Process. 

I. PARTNERSHIP 

We underline the central role of higher educa-
tion institutions, their staff and students as part-
ners in the Bologna Process. Their role in the 
implementation of the Process becomes all the 
more important now that the necessary legisla-
tive reforms are largely in place, and we encour-
age them to continue and intensify their efforts 
to establish the EHEA. We welcome the clear 
commitment of higher education institutions 
across Europe to the Process, and we recognise 
that time is needed to optimise the impact of 
structural change on curricula and thus to ensure 
the introduction of the innovative teaching and 
learning processes that Europe needs. 

We welcome the support of organisations repre-
senting business and the social partners and look 
forward to intensified cooperation in reaching the 
goals of the Bologna Process. We further welcome 
the contributions of the international institutions 
and organisations that arepartners to the Process. 

II. TAKING STOCK 

We take note of the significant progress made 
towards our goals, as set out in the General Re-
port 2003-2005 from the Follow-up Group, in 
EUA’s Trends IV report, and in ESIB’s report 
Bologna with Student Eyes. 

Ми, міністри вищої освіти країн, що при-
ймають участь у Болонском процесі, зустрі-
лися для проміжного огляду і встановлення 
цілей і пріоритетів до 2010 року. На цій кон-
ференції, ми вітали Вірменію, Азербайджан, 
Грузію, Молдову й Україну як нових країн-
учасниць Болонського процесу. Ми всі розді-
ляємо загальне розуміння принципів, цілей  
і поглядів процесу, виражених у Болонській 
декларації і подальших комюніке конферен-
цій міністрів в Празі і Берліні. Ми підтвер-
джуємо нашу прихильність координувати 
нашу політику через Болонський процес  
з метою встановлення Європейського про-
стору вищої освіти (EHEA) до 2010 року  
і зобов'язуємося сприяти новим країнам-
учасницям у впровадженні цілей процесу. 

I. ПАРТНЕРСТВО 

Ми підкреслюємо центральну роль вищих 
навчальних закладів, їх кадрів і студентів як 
партнерів в Болонском процесі. Їх роль у 
впровадженні процесу стає тим більше важ-
ливою зараз, коли необхідні законодавчі ре-
форми вже переважно завершені, і ми підтри-
муємо їх в продовженні і посиленні їх зусиль 
по створенню EHEA. Ми вітаємо чітку при-
хильність вищих навчальних закладів по всій 
Європі процесу і усвідомлюємо, що потрібен 
час для оптимізації впливу структурних змін 
на програми навчання, а значить і забезпечен-
ня введення інноваційних процесів викладан-
ня і навчання, необхідних Європі. 

Ми вітаємо підтримку організацій, що пред-
ставляють бізнес-партнерів і соціальних парт-
нерів і з нетерпінням чекаємо посилення спів-
праці в досягненні цілей Болонського процесу. 
Ми також вітаємо внески міжнародних установ 
і організацій, які є партнерами процесу. 

II. АНАЛІЗ ЗДОБУТКІВ  

Ми відзначаємо значний прогрес щодо дося-
гнення нашої мети, як вказано у головній до-
повіді 2003-2005 Робочої групи (BFUG), звіті 
EUA «Trends IV» і звіті ESIB «Болонья очима 
студентів».  
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At our meeting in Berlin, we asked the Follow-
up Group for a mid-term stocktaking, focusing 
on three priorities – the degree system, quality 
assurance and the recognition of degrees and 
periods of study. From the stocktaking report we 
note that substantial progress has been made in 
these three priority areas. It will be important to 
ensure that progress is consistent across all par-
ticipating countries. We therefore see a need for 
greater sharing of expertise to build capacity at 
both institutional and governmental level. 

The degree system 

We note with satisfaction that the two-cycle  
degree system is being implemented on a large 
scale, with more than half of the students being 
enrolled in it in most countries. However, there 
are still some obstacles to access between  
cycles. Furthermore, there is a need for greater 
dialogue, involving Governments, institutions 
and social partners, to increase the employability 
of graduates with bachelor qualifications,  
including in appropriate posts within the public 
service. 
We adopt the overarching framework for quali-
fications in the EHEA, comprising three cycles 
(including, within national contexts, the possi-
bility of intermediate qualifications), generic 
descriptors for each cycle based on learning out-
comes and competences, and credit ranges in the 
first and second cycles. We commit ourselves to 
elaborating national frameworks for qualifica-
tions compatible with the overarching frame-
work for qualifications in the EHEA by 2010, 
and to having started work on this by 2007. We 
ask the Follow-up Group to report on the im-
plementation and further development of the 
overarching framework. 
We underline the importance of ensuring com-
plementarity between the overarching frame-
work for the EHEA and the proposed broader 
framework for qualifications for lifelong learn-
ing encompassing general education as well as 
vocational education and training as now being 
developed within the European Union as well as 
among participating countries. We ask the Euro-
pean Commission fully to consult all parties to 
the Bologna Process as work progresses. 

Quality assurance 

Almost all countries have made provision for a 
quality assurance system based on the criteria 
set out in the Berlin Communiqué and with  
a high degree of cooperation and networking. 

На нашій зустрічі в Берліні ми попросили робо-
чу групу про проміжну перевірку, що фокусу-
ється на трьох пріоритетах, – системи ступенів, 
гарантії якості й визнання ступенів і періодів 
навчання. Виходячи з представленого звіту, ми 
відзначаємо істотний прогрес у всіх трьох пріо-
ритетних областях. Важливо відзначити, що 
прогрес спостерігається у всіх країнах-учасни-
цях. Тому ми бачимо необхідність більше  
ділитися досвідом для створення потенціалу  
як на інституційному, так і на урядовому рівні. 

Система ступенів 

Ми із задоволенням відзначаємо широкомас-
штабність впровадження двоциклічної систе-
ми наукових ступенів, у якій задіяна вже 
більш ніж половина студентів в більшості країн. 
Проте до цих пір існують деякі перешкоди в 
доступі між двома циклами. До того ж, існує 
потреба в посиленому діалозі між урядами, 
установами і соціальними партнерами для 
збільшення зайнятості серед випускників з 
кваліфікацією бакалавра, включаючи відпо-
відні посади на державній службі. 
Ми приймаємо узагальнену структуру кваліфі-
кацій в EHEA, що містить три цикли (включа-
ючи, в національних рамках, можливість про-
міжних кваліфікацій), загальні описи для кож-
ного циклу, що базуються на результатах на-
вчання і компетентностях і кредитних діапазо-
нах у першому та другому циклі. Ми приймає-
мо на себе зобов'язання з розробки національ-
них структур кваліфікацій, сумісних з узагаль-
неною структурою кваліфікацій в EHEA до 
2010 року, і плануємо почати роботу над цим 
до 2007 року. Ми просимо робочу групу звіту-
вати по впровадженню і подальшому розвитку 
узагальненої структури. 
Ми наголошуємо на важливості гарантій допо-
внення (взаємодії) наднаціональної системи 
кваліфікацій EHEA та можливої ширшої сис-
теми кваліфікацій для навчання впродовж жит-
тя, що охоплює загальну та професійну освіту, 
як це робиться в Європейському Союзі й у кра-
їнах-учасниках. Ми звертаємося до Європейсь-
кої Комісії з проханням надавати всебічні кон-
сультації всім учасникам Болонського процесу 
на різних етапах їхньої роботи. 

Гарантії якості 

Майже всі країни провели роботу зі створення 
системи гарантій якості, що базуються на крите-
ріях, встановлених Берлінським комюніке, з ви-
соким рівнем кооперації та мережевої співпраці. 
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However, there is still progress to be made, in 
particular as regards student involvement and 
international cooperation. Furthermore, we urge 
higher education institutions to continue their 
efforts to enhance the quality of their activities 
through the systematic introduction of internal 
mechanisms and their direct correlation to exter-
nal quality assurance. 
We adopt the standards and guidelines for qual-
ity assurance in the European Higher Education 
Area as proposed by ENQA. We commit our-
selves to introducing the proposed model for 
peer review of quality assurance agencies on a 
national basis, while respecting the commonly 
accepted guidelines and criteria. We welcome 
the principle of a European register of quality 
assurance agencies based on national review. 
We ask that the practicalities of implementation 
be further developed by ENQA in cooperation 
with EUA, EURASHE and ESIB with a report 
back to us through the Follow-up Group. We 
underline the importance of cooperation be-
tween nationally recognised agencies with a 
view to enhancing the mutual recognition of ac-
creditation or quality assurance decisions. 

Recognition of degrees and study periods 

We note that 36 of the 45 participating countries 
have now ratified the Lisbon Recognition Con-
vention. We urge those that have not already 
done so to ratify the Convention without delay. 
We commit ourselves to ensuring the full im-
plementation of its principles, and to incurpora-
ting them in national legislation as appropriate. 
We call on all participating countries to address 
recognition problems identified by the 
ENIC/NARIC networks. We will draw up na-
tional action plans to improve the quality of the 
process associated with the recognition of for-
eign qualifications. These plans will form part of 
each country’s national report for the next Min-
isterial Conference. We express support for the 
subsidiary texts to the Lisbon Recognition Con-
vention and call upon all national authorities and 
other stakeholders to recognise joint degrees 
awarded in two or more countries in the EHEA. 
We see the development of national and Euro-
pean frameworks for qualifications as an oppor-
tunity to further embed lifelong learning in 
higher education. We will work with higher 
education institutions and others to improve rec-
ognition of prior learning including, where pos-
sible, non-formal and informal learning for ac-

Проте все ще існує необхідність в прогресі, 
особливо в частині залучення студентів і між-
народної співпраці. Більш того, ми радимо ви-
щим навчальним закладам продовжити їх зу-
силля з підвищення якості своєї діяльності 
шляхом систематичного впровадження внут-
рішніх механізмів і їх прямої кореляції із зов-
нішніми оцінками якості.  
Ми приймаємо стандарти і методики для за-
безпечення якості у сфері європейської вищої 
освіти, запропоновані ENQA. Ми зобов‘язує-
мося впровадити запропоновану модель екс-
пертної оцінки органами забезпечення якості 
на національному рівні, з урахуванням зага-
льновизнаних методик і критеріїв. Ми схва-
люємо принцип європейської реєстрації ор-
ганів забезпечення якості, засновані на наці-
ональному контролі. Ми просимо, щоб нада-
лі практичні моменти впровадження розроб-
лялися ENQA в співпраці з EUA, EURASHE 
та ESIB з наданням нам звітів через робочу 
групу. Ми підкреслюємо важливість співпра-
ці між національно визнаними органами  
з метою взаємного визнання акредитації або 
рішень щодо гарантій якості.  

Визнання ступенів і періодів навчання  

Ми відзначаємо, що 36 з 45 країн-учасниць ра-
тифікували Лісабонську конвенцію з визнання. 
Ми радимо тим, хто ще не зробив цього, рати-
фікувати конвенцію без зволікання. Ми прий-
маємо на себе зобов‘язання щодо забезпечення 
повного впровадження її принципів і включення 
їх у відповідне національне законодавство. Ми 
закликаємо всі країни, що беруть участь, зверну-
тися до проблем визнання, виявлених мережами 
ENIC/NARIC. Ми складемо національні плани 
дій для поліпшення якості процесу, пов'язаного 
з визнанням зарубіжних кваліфікацій. Ці плани 
складуть частину національного звіту кожної 
країни на наступній міністерській конференції. 
Ми виражаємо підтримку додатковим текстам 
Лісабонської конвенції з визнання і закликаємо 
всі національні власті та інших учасників визна-
вати спільні ступені, що присвоєні у двох або 
декількох країнах EHEA. 
Ми вбачаємо у розвитку національних і євро-
пейських структур кваліфікацій можливість 
подальшого впровадження навчання впродовж 
життя у вищій освіті. Ми працюватимемо  
з вищими і іншими навчальними закладами 
для поліпшення визнання попередньої освіти, 
включаючи, де це можливо, неформальне  
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cess to, and as elements in, higher education 
programmes. 

III. FURTHER CHALLENGES AND  
PRIORITIES 

Higher education and research 

We underline the importance of higher educa-
tion in further enhancing research and the im-
portance of research in underpinning higher 
education for the economic and cultural devel-
opment of our societies and for social cohesion. 
We note that the efforts to introduce structural 
change and improve the quality of teaching 
should not detract from the effort to strengthen 
research and innovation. We therefore empha-
sise the importance of research and research 
training in maintaining and improving the qual-
ity of and enhancing the competitiveness and 
attractiveness of the EHEA. With a view to 
achieving better results we recognise the need to 
improve the synergy between the higher educa-
tion sector and other research sectors throughout 
our respective countries and between the EHEA 
and the European Research Area. 

To achieve these objectives, doctoral level quali-
fications need to be fully aligned with the EHEA 
overarching framework for qualifications using 
the outcomes-based approach. The core compo-
nent of doctoral training is the advancement of 
knowledge through original research. Consider-
ing the need for structured doctoral programmes 
and the need fortransparent supervision and as-
sessment, we note that the normal workload of 
the third cycle in most countries would corre-
spond to 3-4 years full time. We urge universi-
ties to ensure that their doctoral programmes 
promote interdisciplinary training and the devel-
opment of transferable skills, thus meeting the 
needs of the wider employment market. We 
need toachieve an overall increase in the num-
bers of doctoral candidates taking up research 
careers within the EHEA. We consider partici-
pants in third cycle programmes both as students 
and as early stage researchers. We charge the 
Bologna Follow-up Group with inviting the 
European University Association, together with 
other interested partners, to prepare a report un-
der the responsibility of the Follow-up Group on 
the further development of the basic principles 
for doctoral programmes, to be presented to 
Ministers in 2007. Overregulation of doctoral-
programmes must be avoided. 

і спонтанне навчання, що забезпечує доступ  
до програм вищої освіти або є їх складовою.  

III. ПОДАЛЬШІ ВИКЛИКИ ТА  
ПРІОРИТЕТИ 

Вища освіта і дослідження 

Ми підкреслюємо важливість вищої освіти в 
подальшому збільшенні досліджень і важли-
вість досліджень в зміцненні фундаменту вищої 
освіти для економічного і культурного розвитку 
наших суспільств і соціальної згуртованості. 
Ми відзначаємо, що зусилля з впровадження 
структурних змін і поліпшення якості навчання 
не повинні зменшувати зусилля з розширення 
досліджень і інновацій. Отже, ми надаємо особ-
ливе значення важливості досліджень і дослід-
ницької діяльності в підтримці і поліпшенні 
якості EHEA, а також збільшення його конку-
рентоздатності і привабливості. З метою досяг-
нення кращих результатів ми визнаємо необ-
хідність вдосконалення спільної діяльності між 
сектором вищої освіти і іншими дослідницьки-
ми секторами по всіх наших країнах і між 
EHEA і Європейським Простором Досліджень.  

Для досягнення цієї мети, кваліфікації доктор-
ського рівня повинні бути повністю вирівняні з 
об'єднуючою структурою кваліфікацій EHEA, 
використовуючи підхід, що базується на резуль-
татах. Основним компонентом підготовки док-
торів є розвиток знань шляхом первинного до-
слідження. Враховуючи необхідність в структу-
рованих докторських програмах і необхідність в 
прозорому керівництві і оцінці, ми відзначаємо, 
що нормальне робоче навантаження третього 
циклу в більшості країн відповідатиме 3-4 рокам 
повної зайнятості. Ми радимо університетам га-
рантувати, що їх докторські програми сприяють 
міждисциплінарній підготовці і розвитку нави-
ків, що відповідають, потребам ширшого ринку 
зайнятості. Нам необхідно досягти загального 
підвищення числа кандидатів на докторське 
звання, що вибирають кар‘єру в EHEA. Ми роз-
глядаємо тих, що беруть участь в третьому циклі 
програми і як студентів, і як дослідників на ран-
ніх стадіях. Ми доручаємо Робочій групі запро-
понувати Європейській асоціації університетів 
разом з іншими зацікавленими сторонами підго-
тувати звіт з подальшої розробки базових прин-
ципів для докторських програм, який повинен 
бути представлений міністрам в 2007 році. Не-
обхідно уникати дуже жорсткого регулювання 
докторських програм.  
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The social dimension 

The social dimension of the Bologna Process is 
a constituent part of the EHEA and a necessary 
condition for the attractiveness and competitive-
ness of the EHEA. We therefore renew our 
commitment to making quality higher education 
equally accessible to all, and stress the need for 
appropriate conditions for students so that they 
can complete their studies without obstacles re-
lated to their social and economic background. 
The social dimension includesmeasures taken by 
governments to help students, especially from 
socially disadvantaged groups, in financial and 
economic aspects and to provide them with 
guidance and counseling services with a view to 
widening access. 

Mobility 

We recognise that mobility of students and staff 
among all participating countries remains one of 
the key objectives of the Bologna Process. 
Aware of the many remaining challenges  
to be overcome, we reconfirm our  
commitment to facilitate the portability  
of grants and loans where appropriate  
through joint action, with a view to making mo-
bility within the EHEA a reality.  
We shall intensify our efforts to lift  
obstacles to mobility by facilitating the  
delivery of visa and work permits and by en-
couraging participation in mobility programmes. 
We urge institutions and  
students to make full use of mobility pro-
grammes, advocating full  
recognition of study periods abroad within such 
programmes. 

The attractiveness of the EHEA and  
cooperation with other parts of the world 

The European Higher Education Area must be 
open and should be attractive to other parts of 
the world. Our contribution to achieving educa-
tion for all should be based on the principle of 
sustainable development and be in accordance 
with the ongoing international work on develop-
ing guidelines for quality provision of cross-
border higher education. We reiterate that in in-
ternational academic cooperation, academic val-
ues should prevail. 

We see the European Higher Education Area as 
a partner of higher education systems in other 
regions of the world, stimulating balanced stu-
dent and staff exchange and cooperation be-

Соціальний вимір 

Соціальний вимір Болонського процесу є скла-
довою EHEA і необхідною умовою привабли-
вості і конкурентоспроможності EHEA. Тому 
ми знов підкреслюємо наше зобов‘язання щодо 
забезпечення доступності вищої освіти для всіх 
і робимо акцент на відповідних умовах для 
студентів, які повинні мати можливість завер-
шити своє навчання без перешкод, що відно-
сяться до соціальних або економічних умов. 
Соціальний вимір включає заходи, що роб-
ляться урядами, щоб допомогти студентам, 
особливо з соціально неблагополучних груп,  
у фінансових і економічних аспектах і забезпе-
чити їх керівництвом і консультаційними  
послугами з метою розширення доступу.  

Мобільність 

Ми визнаємо, що мобільність студентів і пер-
соналу університетів між всіма країнами, що 
беруть участь, залишається одній з ключових 
цілей Болонського процесу. Усвідомлюючи, 
що необхідно подолати багато труднощів, що 
залишилися, ми підтверджуємо нашу прихиль-
ність до полегшення портативності грантів і 
позик (за допомогою сумісних дій там, де це 
підходить) з метою зробити мобільність всере-
дині EHEA реальністю. Ми повинні інтенси-
фікувати наші зусилля для усунення перешкод 
мобільності шляхом прискорення видачі віз і 
дозволів на роботу, а також шляхом заохочення 
участі в програмах мобільності. Ми радимо 
установам і студентам повністю використо-
вувати програми мобільності, відстоюючи по-
вне визнання періодів навчання за кордоном за 
такими програмами. 

Привабливість ЕНЕА і співпраця  
з іншими регіонами світу 

Європейський простір вищої освіти повинен 
бути відкритим і привабливим для інших ча-
стин миру. Наше прагнення до досягнення 
освіти для всіх повинне базуватися на прин-
ципі постійного розвитку і відповідати між-
народній роботі, що проводиться, по розроб-
ці норм якісного надання зарубіжної вищої 
освіти. Ми повторюємо, що міжнародна ака-
демічна співпраця і академічні цінності по-
винні превалювати. 

Ми бачимо Європейський простір вищої 
освіти як партнера систем вищої освіти в ін-
ших регіонах миру, стимулюючого збалансо-
ваний обмін студентами і кадрами і співпра-
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tween higher education institutions. We under-
line the importance of intercultural understand-
ing and respect. We look forward to enhancing 
the understanding of the Bologna Process in 
other continents by sharing our experiences of 
reform processes with neighbouring regions. We 
stress the need for dialogue on issues of mutual 
interest. We see the need to identify partner re-
gions and intensify the exchange of ideas and 
experiences with those regions. We ask the Fol-
low-up Group to elaborate and agree on a strat-
egy for the external dimension. 

IV. Taking stock on progress for 2007 

We charge the Follow-up Group with continuing 
and widening the stocktaking process and re-
porting in time for the next Ministerial Confer-
ence. We expect stocktaking to be based on the 
appropriate methodology and to continue in the 
fields of the degree system, quality assurance 
and recognition of degrees and study periods, 
and by 2007 we will have largely completed the 
implementation of these three intermediate pri-
orities. 

In particular, we shall look for progress in: 
 implementation of the standards and guide-

lines for quality assurance as proposed in the 
ENQA report; 

 implementation of the national frameworks 
for qualifications; 

 the awarding and recognition of joint degrees, 
including at the doctorate level; 

 creating opportunities for flexible learning 
paths in higher education, including proce-
dures for the recognition of prior learning. 

We also charge the Follow-up Group with pre-
senting comparable data on the mobility of staff 
and students as well as on the social and econo-
mic situation of students in participating coun-
tries as a basis for future stocktaking and report-
ing in time for the next Ministerial Conference. 
The future stocktaking will have to take into  
account the social dimension as defined above. 

V. Preparing for 2010 

Building on the achievements so far in the Bolo-
gna Process, we wish to establish a European 
Higher Education Area based on the principles 
of quality and transparency. We must cherish 
our rich heritage and cultural diversity in con-
tributing to a knowledge-based society. We 
commit ourselves to upholding the principle of 
public responsibility for higher education in the 

ця між вищими навчальними закладами. Ми 
підкреслюємо важливість міжкультурного 
розуміння і пошани. Ми чекаємо поліпшення 
розуміння Болонського процесу на інших ко-
нтинентах, ділячись досвідом по проведенню 
процесів реформ з сусідніми регіонами. Ми 
підкреслюємо необхідність в діалозі з питань 
взаємного інтересу. Ми бачимо необхідність 
визначити партнерські регіони і підсилити 
обмін ідеями і досвідом з цими регіонами. 
Ми просимо робочу групу розробити і пого-
джувати стратегію з зовнішнього виміру. 

IV. Відстеження прогресу до 2007 року  

Ми доручаємо робочій групі продовження та 
розширення процесу відстеження і складання 
звіту до часу наступної міністерської конфере-
нції. Ми чекаємо, що відстеження базувати-
меться на відповідній методології і продовжу-
ватиметься в областях системи наукових сту-
пенів, забезпечення якості і визнання ступенів  
і періодів навчання, і до 2007 року ми вже  
здебільшого закінчимо впровадження цих 
трьох проміжних пріоритетів. 

Зокрема, ми повинні шукати прогрес у: 
 впровадженні стандартів і методик щодо 

гарантій якості, запропонованих у звіті 
ENQA; 

 впровадженні національних структур  
кваліфікацій; 

 присвоєнні і визнанні спільних ступенів, 
включаючи на докторському рівні; 

 створенні можливостей для гнучких  
шляхів у вищій освіті, включаючи  
процедури з визнання попередньої освіти. 

Ми також доручаємо Робочій групі надавати 
порівняльні дані по мобільності кадрів і сту-
дентів, а також по соціальній і економічній си-
туації студентів в країнах, що беруть участь, як 
базис для майбутнього відстеження і звіту до 
часу наступної міністерської конференції. На-
ступне відстеження прогресу повинне прийма-
ти до уваги соціальний вимір, як вказано вище. 

V. Готуючись до 2010 року 

Базуючись на досягненнях Болонського проце-
су зараз, ми хочемо встановити Європейський 
простір вищої освіти, що ґрунтується на прин-
ципах якості і прозорості. Ми повинні зберігати 
нашу багату спадщину і культурну різноманіт-
ність в створенні суспільства, що базується на 
знаннях. Ми приймаємо на себе зобов'язання 
щодо підтримки принципів суспільної відпо-
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context of complex modern societies. As higher 
education is situated at the crossroads of re-
search, education and innovation, it is also the 
key to Europe’s competitiveness. As we move 
closer to 2010, we undertake to ensure that 
higher education institutions enjoy the necessary 
autonomy to implement the agreed reforms, and 
we recognise the need for sustainable funding of 
institutions. 
 

The European Higher Education Area is struc-
tured around three cycles, where each level has 
the function of preparing the student for the la-
bour market, for further competence building 
and for active citizenship. The overarching 
framework for qualifications, the agreed set of 
European standards and guidelines for quality 
assurance and the recognition of degrees and 
periods of study are also key characteristics of 
the structure of the EHEA. 

We endorse the follow-up structure set up in 
Berlin, with the inclusion of the Education In-
ternational (EI) Pan-European Structure, the 
European Association for Quality Assurance in 
Higher Education (ENQA), and the Union of 
Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE) as new consultative members 
of the Follow-up Group. 

As the Bologna Process leads to the establish-
ment of the EHEA, we have to consider the ap-
propriate arrangements needed to support the 
continuing development beyond 2010, and we 
ask the Follow-up Group to explore these issues. 

We will hold the next Ministerial Conference  
in London in 2007. 

відальності за вищу освіту в контексті системи 
сучасних суспільств. Оскільки вища освіта зна-
ходиться на перетині дослідження, освіти та ін-
новації, воно є також ключем до конкуренто-
спроможності Європи. По мірі наближення до 
2010 року ми зобов'язуємося гарантувати, що 
вищі навчальні заклади користуватимуться  
необхідною автономією для впровадження  
узгоджених реформ і ми визнаємо необхідність 
задовільного фінансування інститутів.  

Європейський простір вищої освіти структу-
рований навколо трьох циклів, де кожен рі-
вень має функцію підготовки студента до 
ринку праці, побудови подальшої компетен-
ції і активного громадянства. Узагальнена 
структура для кваліфікацій, узгоджений  
перелік Європейських стандартів і норм  
з гарантій якості і визнання ступенів і пері-
одів навчання також є ключовими характери-
стиками структури EHEA.  

Ми підтримуємо виконавчу структуру, за-
сновану у Берліні, щодо залучення 
Пан‘європейської структури Освітнього Ін-
тернаціоналу (EI), Європейської асоціації з 
гарантій якості у вищій освіті (ENQA) і Сою-
зу конфедерацій промисловців та роботодав-
ців Європи (UNICE) як нових консультатив-
них членів робочої групи. 

Оскільки Болонський процес веде до встано-
влення EHEA, ми вважаємо, що  подальший 
розвиток після 2010 року має бути урегульо-
ваний відповідною угодою, і звертаємося до 
Робочої групи дослідити цю проблему. 

Наступна конференція міністрів відбудеться 
у Лондоні в 2007 році. 
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ДОДАТОК 10 

TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER 
EDUCATION AREA: RESPONDING TO 
CHALLENGES IN A GLOBALISED 
WORLD 

London Communiqué 
18 May 2007 

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  
ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ 
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

Лондонське Комюніке 
18 травня 2007 р. 

  

1. Introduction 1. Вступ 

1.1  We, the Ministers responsible for Higher 
Education in the countries participating in the 
Bologna Process, have met in London to review 
progress made since we convened in Bergen in 
2005. 

1.1 Ми, міністри, які відповідають за вищу 
освіту в країнах-учасницях, зустрілися  
в Лондоні з метою обговорення досягнутого 
прогресу, з часу нашої останньої зустрічі  
в Бергені у 2005 році. 

1.2 Based on our agreed criteria for country 
membership, we welcome the Republic of  
Montenegro as a member of the Bologna Process.  

1.2 Ми вітаємо Республіку Чорногорію з нагоди 
її приєднання до Болонського процесу на основі 
дотримання загальних критеріїв членства країн. 

1.3 Developments over the last two years have 
brought us a significant step closer to the realisa-
tion of the European Higher Education Area 
(EHEA).  Building on our rich and diverse 
European cultural heritage, we are developing 
an EHEA based on institutional autonomy, aca-
demic freedom, equal opportunities and democ-
ratic principles that will facilitate mobility,  
increase employability and strengthen Europe’s 
attractiveness and competitiveness.  As we look 
ahead, we recognise that, in a changing world, 
there will be a continuing need to adapt our 
higher education systems, to ensure that the 
EHEA remains competitive and can respond  
effectively to the challenges of globalisation.  In 
the short term, we appreciate that implementing 
the Bologna reforms is a significant task, and 
appreciate the continuing support and commit-
ment of all partners in the process.  We welcome 
the contribution of the working groups and 
seminars in helping to drive forward progress. 
We agree to continue to work together in  
partnership, assisting one another in our efforts 
and promoting the exchange of good practice. 

1.3 Досягнення останніх двох років значно  
наблизили нас до реалізації ідеї Європейського 
простору вищої освіти (EHEA). Спираючись на 
багату та різноманітну європейську культурну 
спадщину, ми створюємо EHEA, що базується 
на інституційній автономії, академічній свободі, 
рівних можливостях та демократичних принци-
пах, які сприятимуть мобільності, підвищувати-
муть можливості працевлаштування, а також 
привабливість та конкурентоспроможність Єв-
ропи. Коли ми дивимося в майбутнє, ми розумі-
ємо, що в світі, який постійно змінюється, зрос-
татиме потреба в адаптації наших систем вищої 
освіти, підтримці конкурентоспроможності 
EHEA, а також можливості EHEA належним 
чином відповідати на виклики глобалізації. Ми 
розуміємо, що у найближчій перспективі запро-
вадження Болонських реформ – це нелегке  
завдання, і вдячні всім учасникам за підтримку  
і виконання своїх зобов'язань. Ми вдячні за  
внесок робочих груп та семінарів, які сприяють 
просуванню Болонських реформ. Ми погоджує-
мося працювати надалі разом як партнери,  
допомагаючи один одному у досягненні спільної 
мети й обмінюючись корисним досвідом. 

1.4 We reaffirm our commitment to increasing 
the compatibility and comparability of our 
higher education systems, whilst at the same 
time respecting their diversity. We recognise the 
important influence higher education institutions 
(HEIs) exert on developing our societies, based 
on their traditions as centres of learning, re-

1.4 Ми знову підтверджуємо наші зобов’язання 
підвищувати порівнянність і відповідність сис-
тем вищої освіти, одночасно поважаючи їхню 
різноманітність. Ми усвідомлюємо важливість 
впливу вищих навчальних закладів на розвиток 
наших суспільств, що ґрунтуються на традиціях, 
які є ключовими для навчання, дослідження, 
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search, creativity and knowledge transfer as well 
as their key role in defining and transmitting the 
values on which our societies are built.  Our aim 
is to ensure that our HEIs have the necessary 
resources to continue to fulfil their full range of 
purposes.  Those purposes include: preparing 
students for life as active citizens in a democ-
ratic society; preparing students for their future 
careers and enabling their personal  
development; creating and maintaining a broad, 
advanced knowledge base; and stimulating  
research and innovation. 

творчості і передачі знань, а також для визна-
чення і передачі цінностей, які є основополож-
ними для нашого суспільства. Наша мета –  
забезпечити продовження виконання вищими 
навчальними закладами своїх цілей в повному 
обсязі. Ці цілі включають підготовку студентів 
до життя в якості активних громадян демокра-
тичного суспільства, підготовку студентів для 
побудови їх майбутньої кар'єри, а також забез-
печення можливостей для особистісного розвит-
ку; побудову і вдосконалення широкої та сучас-
ної бази знань, стимулювання дослідницької  
діяльності і використання інновацій. 

1.5 We therefore underline the importance of 
strong institutions, which are diverse, adequately 
funded, autonomous and accountable. The  
principles of non-discrimination and equitable 
access should be respected and promoted 
throughout the EHEA. We commit to upholding 
these principles and to ensuring that neither  
students nor staff suffer discrimination of any 
kind. 

1.5 Саме тому ми підкреслюємо важливість 
існування потужних різноманітних, самостій-
них, відповідальних закладів з належним фінан-
суванням. Принципи недопущення дискриміна-
ції і рівного доступу мають визнаватися та  
поширюватися в усьому EHEA. Ми обіцяємо 
дотримуватися цих принципів і виключати 
будь-які прояви дискримінації по відношенню 
до студентів, викладачів чи адміністрації. 

2. Progress towards the EHEA 2. Досягнення EHEA 

2.1 Our stocktaking report, along with EUA’s 
Trends V report, ESIB’s Bologna With Student 
Eyes and Eurydice’s Focus on the Structure of 
Higher Education in Europe, confirms that there 
has been good overall progress in the last two 
years. There is an increasing awareness that a 
significant outcome of the process will be a 
move towards student-centred higher education 
and away from teacher driven provision. We 
will continue to support this important 
development. 

2.1 Наш аналітичний звіт разом із звітом 
Асоціації європейських університетів (EUA) 
“Тенденції V” (Trends V), оглядом “Болонья 
очима студентів”, звітом Евридики “Погляд 
на структуру вищої освіти в Європі” свід-
чать про чималий прогрес за останні два ро-
ки. Ми усвідомлюємо те, що значні успіхи 
цього процесу стануть важливим кроком до 
створення вищої освіти, орієнтованої на сту-
дента, а не на викладача і в подальшому бу-
демо підтримувати цю важливу тенденцію. 

Mobility Мобільність 

2.2 Mobility of staff, students and graduates is 
one of the core elements of the Bologna Process, 
creating opportunities for personal growth, de-
veloping international cooperation between in-
dividuals and institutions, enhancing the quality 
of higher education and research, and giving 
substance to the European dimension. 

2.2 Мобільність викладацького складу, сту-
дентів і випускників є одним з основних по-
ложень Болонського процесу, що створює 
можливості для особистісного розвитку, роз-
витку міжнародної співпраці між фізичними 
особами й установами, покращення якості 
вищої освіти і наукової діяльності та сприян-
ня Європейському виміру. 

2.3 Some progress has been made since 1999, 
but many challenges remain. Among the obsta-
cles to mobility, issues relating to immigration, 
recognition, insufficient financial incentives and 
inflexible pension arrangements feature promi-
nently. We recognise the responsibility of indi-
vidual Governments to facilitate the delivery of 

2.3 Починаючи з 1999 року, було досягнуто 
значного прогресу, проте ще залишається  
чимало проблем. Серед найбільших перешкод 
на шляху до забезпечення мобільності залиша-
ються питання імміграції, визнання, недостат-
нього фінансового заохочення і негнучкий ме-
ханізм виплат допомоги. Ми визнаємо відпові-
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visas, residence and work permits, as appropri-
ate. Where these measures are outside our com-
petence as Ministers for Higher Education, we 
undertake to work within our respective Gov-
ernments for decisive progress in this area. At 
national level, we will work to implement fully 
the agreed recognition tools and procedures and 
consider ways of further incentivising mobility 
for both staff and students. This includes en-
couraging a significant increase in the number of 
joint programmes and the creation of flexible 
curricula, as well as urging our institutions to 
take greater responsibility for staff and student 
mobility, more equitably balanced between 
countries across the EHEA. 

дальність урядів окремих країн щодо спрощен-
ня процедури видачі віз, дозволів на проживан-
ня та на належну роботу. В питаннях, які не 
входять до нашої компетенції як Міністрів ви-
щої освіти, ми зобов’язуємось проводити від-
повідну роботу у наших урядах з метою досяг-
нення переконливого прогресу в цій сфері. На 
національному рівні ми працюватимемо над 
впровадженням повністю погоджених механіз-
мів і процедур визнання, та будемо розглядати 
шляхи сприяння мобільності як серед виклада-
чів, так і серед студентів. Це передбачає ство-
рення умов для суттєвого збільшення кількості 
спільних програм і запровадження навчальних 
гнучких програм, а також вимагає підвищення 
відповідальності усіх вищих навчальних закла-
дів за забезпечення мобільності викладацького 
складу і студентів, яка має бути однаковою  
в усіх країнах EHEA. 

Degree structure Структура ступенів 

2.4 Good progress is being made at national 
and institutional levels towards our goal of an 
EHEA based on a three-cycle degree system.  
The number of students enrolled on courses in 
the first two-cycles has increased significantly 
and there has been a reduction in structural bar-
riers between cycles.  Similarly, there has been 
an increase in the number of structured doctoral 
programmes.  We underline the importance of 
curricula reform leading to qualifications better 
suited both to the needs of the labour market and 
to further study. Efforts should concentrate in 
future on removing barriers to access and pro-
gression between cycles and on proper imple-
mentation of ECTS based on learning outcomes 
and student workload. We underline the impor-
tance of improving graduate employability, 
whilst noting that data gathering on this issue 
needs to be developed further. 

2.4 Багато успішних кроків робиться на 
шляху до досягнення нашої цілі – EHEA, що 
базується на трицикловій системі ступенів – 
як на рівні країни, так і на рівні навчальних 
закладів. Значно зросла кількість студентів, 
які були зараховані на навчальні курси  
перших двох циклів, а також спостерігається 
зменшення кількості структурних перешкод 
при переході з циклу до циклу. Подібним  
чином зросла кількість структурованих док-
торських програм. Ми підкреслюємо важли-
вість внесення змін до навчальних програм  
з метою приведення кваліфікацій у відповід-
ність до потреб ринку праці та уможливлення 
подальшого навчання. У майбутньому треба 
зосередити зусилля на усуненні перешкод до 
рівного доступу до освіти та переходу від 
циклу до циклу, належному впровадженні 
системи ECTS, що ґрунтується на результа-
тах навчання та навчальному навантаженні 
студентів. Ми наголошуємо на необхідності 
вдосконалення системи працевлаштування 
випускників, одночасно зазначаючи, що  
в майбутньому інформацію накопичену  
з цього питання необхідно доповнювати. 

Recognition Визнання 

2.5 Fair recognition of higher education quali-
fications, periods of study and prior learning, 
including the recognition of non-formal and in-
formal learning, are essential components of the 

2.5 Справедливе визнання кваліфікацій  
вищої освіти, періодів навчання, попередньо-
го навчання, включаючи неформальне  
і неофіційне навчання, є основними завдан-



 65

EHEA, both internally and in a global context. 
Easily readable and comparable degrees and ac-
cessible information on educational systems and 
qualifications frameworks are prerequisites for 
citizens’ mobility and ensuring the continuing 
attractiveness and competitiveness of the EHEA. 
While we are pleased that 38 members of the 
Bologna Process, including Montenegro, have 
now ratified the Council of Europe/UNESCO 
Convention on the recognition of qualifications 
concerning Higher Education in the European 
region (Lisbon Recognition  
Convention – LRC), we urge the remaining 
members to do so as a matter of priority. 

нями EHEA як в межах окремої країни, так  
і в міжнародних масштабах. Зрозумілі та  
порівняні ступені, а також доступна інфор-
мація про системи освіти та системи кваліфі-
кацій є передумовами для мобільності гро-
мадян і забезпечення привабливості та кон-
курентоспроможності EHEA. Не зважаючи на 
те, що ми задоволені, що 38 членів Болонсь-
кого процесу, включаючи Чорногорію, наразі 
ратифікували Конвенцію Ради Європи / 
ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій вищої 
освіти в Європі (Лісабонську конвенцію про 
визнання– LRC), ми закликаємо решту країн-
учасниць якомога швидше ратифікувати її.  

2.6 There has been progress in the implemen-
tation of the LRC, ECTS and diploma supple-
ments, but the range of national and institutional 
approaches to recognition needs to be more co-
herent.  To improve recognition practices, we 
therefore ask the Bologna Follow-up Group 
(BFUG) to arrange for the ENIC/NARIC net-
works to analyse our national action plans and 
spread good practice. 

2.6 Було досягнуто певних успіхів у запро-
вадженні положень LRC, ECTS і додатку до 
диплома, проте підходи до визнання як на 
державному рівні, так і на рівні навчальних 
закладів мають бути більш послідовними.  
З метою вдосконалення процедури визнання 
ми звертаємося з проханням до Групи супро-
воду Болонського процесу (BFUG) доручити 
Європейській мережі (ENIC/NARIC) ретельно 
проаналізувати наші національні плани дій  
та поширити позитивний досвід. 

Qualifications Frameworks Системи кваліфікацій 

2.7 Qualifications frameworks are important 
instruments in achieving comparability and 
transparency within the EHEA and facilitating 
the movement of learners within, as well as be-
tween, higher education systems. They should 
also help HEIs to develop modules and study 
programmes based on learning outcomes and 
credits, and improve the recognition of qualifi-
cations as well as all forms of prior learning. 

2.7 Системи кваліфікацій є важливим інстру-
ментом досягнення порівнянності та прозорості 
в межах EHEA і покращення переміщення сту-
дентів як всередині, так і між системами вищої 
освіти. Ці системи кваліфікацій також допома-
гатимуть вищим навчальним закладам у роз-
робці модулів та навчальних програм, що ба-
зуються на результатах навчання та кредитах,  
а також сприятимуть визнанню як кваліфіка-
цій, так і усіх форм попереднього навчання. 

2.8 We note that some initial progress has 
been made towards the implementation of na-
tional qualifications frameworks, but that much 
more effort is required. We commit ourselves to 
fully implementing such national qualifications 
frameworks, certified against the overarching 
Framework for Qualifications of the EHEA, by 
2010.  Recognising that this is a challenging 
task, we ask the Council of Europe to support 
the sharing of experience in the elaboration of 
national qualifications frameworks. We  
emphasise that qualification frameworks should 
be designed so as to encourage greater mobility 
of students and teachers and improve  
employability. 

2.8 Ми відмічаємо те, що вже досягнуто пев-
них успіхів у запровадженні національних  
систем кваліфікацій, але наразі залишається 
ще багато завдань. Ми зобов’язуємося до  
2010 року запровадити в повному обсязі  
національні системи кваліфікацій, які мають 
відповідати узагальненій системі кваліфікацій 
EHEA. Розуміючи, що це дуже складне  
завдання, ми просимо Раду Європи надати 
допомогу в обміні досвідом щодо розробки 
національних систем кваліфікацій. Ми  
підкреслюємо, що розроблені системи  
кваліфікацій мають сприяти більшій  
мобільності студентів і викладачів та  
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поліпшити можливості працевлаштування 

2.9 We are satisfied that national qualifica-
tions frameworks compatible with the overarch-
ing Framework for Qualifications of the EHEA 
will also be compatible with the proposal from 
the European Commission on a European Quali-
fications Framework for Lifelong Learning. 

2.9 Ми задоволені тим, що національні  
системи кваліфікацій, сумісні з узагальненою 
системою кваліфікацій EHEA, також будуть 
узгоджені з пропозицією Європейської  
Комісії щодо Європейської системи  
кваліфікацій для навчання впродовж життя.  

2.10 We see the overarching Framework for 
Qualifications of the EHEA, which we agreed in 
Bergen, as a central element of the promotion of 
European higher education in a global context. 

2.10 Ми вважаємо узагальнену систему ква-
ліфікацій EHEA, про яку ми домовилися в Бер-
гені, основною складовою успішності Євро-
пейської вищої освіти у світовому масштабі. 

Lifelong Learning Навчання впродовж життя 

2.11 The stocktaking report shows that some 
elements of flexible learning exist in most coun-
tries, but a more systematic development of 
flexible learning paths to support lifelong learn-
ing is at an early stage. We therefore ask BFUG 
to increase the sharing of good practice and to 
work towards a common understanding of the 
role of higher education in lifelong learning. 
Only in a small number of EHEA countries 
could the recognition of prior learning for access 
and credits be said to be well developed.  Work-
ing in cooperation with ENIC/NARIC, we invite 
BFUG to develop proposals for improving the 
recognition of prior learning. 

2.11 Аналітичний звіт показує, що в більшості 
країн існують певні елементи гнучкого на-
вчання, однак систематична робота з розробки 
шляхів гнучкого навчання для забезпечення 
навчання впродовж життя знаходиться ще на 
початковому етапі. Тому ми просимо BFUG 
сприяти обміну позитивним досвідом та пра-
цювати в напряму досягнення загального ро-
зуміння ролі вищої освіти в процесі навчання 
впродовж життя. Можна сказати, що лише в 
декількох країнах EHEA успішно запроваджені 
механізми визнання попереднього навчання 
для доступу до освіти та присвоєння кредитів. 
Співпрацюючи з ENIC/NARIC, ми звертаємося 
до BFUG з проханням внести пропозиції щодо 
покращення визнання попереднього навчання. 

Quality Assurance and a European Register of 
Quality Assurance Agencies 

Забезпечення якості та Європейський Реєстр 
агенцій із забезпечення якості 

2.12 The (European) Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the EHEA adopted in 
Bergen (ESG) have been a powerful driver of 
change in relation to quality assurance. All 
countries have started to implement them and 
some have made substantial progress.  External 
quality assurance in particular is much better 
developed than before. The extent of student in-
volvement at all levels has increased since 2005, 
although improvement is still necessary. Since 
the main responsibility for quality lies with 
HEIs, they should continue to develop their sys-
tems of quality assurance.  We acknowledge the 
progress made with regard to mutual recognition 
of accreditation and quality assurance decisions, 
and encourage continued international coopera-
tion amongst quality assurance agencies. 

2.12 (Європейські) Стандарти та рекомен-
дації з питання забезпечення якості в EHEA, 
затверджені в Бергені (ESG), стали визнача-
льним чинником змін у забезпеченні якості. 
Їх почали запроваджувати всі країни, і деякі з 
них мають значний прогрес. Зокрема в сфері 
зовнішнього забезпечення якості досягнуто 
більше ніж будь-коли. Із 2005 року зросла 
участь студентів на всіх рівнях, хоча ця сфе-
ра все ще потребує суттєвих змін. Вищі на-
вчальні заклади повинні продовжувати роз-
робку внутрішніх систем забезпечення якос-
ті. Ми визнаємо прогресивні зрушення щодо 
взаємного визнання акредитацій та рішень 
щодо забезпечення якості, а також підтриму-
ємо ідею активної міжнародної співпраці 
агенцій із забезпечення якості. 

2.13 The first European Quality Assurance Fo-
rum, jointly organised by EUA, ENQA, 

2.13 Перший Європейський форум із забез-
печення якості, організований спільно EUA, 
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EURASHE and ESIB (the E4 Group) in 2006 
provided an opportunity to discuss European 
developments in quality assurance. We encour-
age the four organisations to continue to | 
organise European Quality Assurance Fora on 
an annual basis, to facilitate the sharing of good 
practice and ensure that quality in the EHEA 
continues to improve. 

ENQA, EURASHE та ESIB (Група E4) в 2006 
році, сприяв обговоренню досягнень в сфері 
забезпечення якості в Європі. Ми підтримує-
мо ці чотири організації у справі проведення 
щорічних Європейських форумів із забезпе-
чення якості, а також у сприянні обміну  
позитивним досвідом і забезпеченні  
покращення якості в EHEA і надалі. 

2.14 We thank the E4 Group for responding to 
our request to further develop the practicalities 
of setting up a Register of European Higher 
Education Quality Assurance Agencies. The 
purpose of the register is to allow all stake-
holders and the general public open access to 
objective information about trustworthy quality 
assurance agencies that are working in line with 
the ESG. It will therefore enhance confidence in 
higher education in the EHEA and beyond, and 
facilitate the mutual recognition of quality as-
surance and accreditation decisions. We wel-
come the establishment of a register by the E4 
group, working in partnership, based on their 
proposed operational model. The register will be 
voluntary, self-financing, independent and 
transparent. Applications for inclusion on the 
register should be evaluated on the basis of sub-
stantial compliance with the ESG, evidenced 
through an independent review process endorsed 
by national authorities, where this endorsement 
is required by those authorities. We ask the E4 
group to report progress to us regularly through 
BFUG, and to ensure that after two years of op-
eration, the register is evaluated externally, tak-
ing account of the views of all stakeholders. 

2.14 Ми вдячні Групі E4 за практичне втілен-
ня нашої ідеї створення Реєстру агенцій із за-
безпечення якості європейської вищої освіти. 
Мета реєстру – надати відкритий доступ до 
достовірних даних про агенції забезпечення 
якості, які працюють відповідно до вимог  
Європейських стандартів та рекомендацій, 
усім зацікавленим особам, а також широкій 
громадськості. Таким чином це підвищить до-
віру до вищої освіти в EHEA та поза його ме-
жами, а також полегшить процедуру взаємного 
визнання рішень із забезпечення якості та ак-
редитації. Ми вітаємо створення реєстру Гру-
пою E4, яка працює у партнерстві, яке ґрунту-
ється на запропонованій членами цієї групи 
робочій моделі. Реєстр буде добровільним, фу-
нкціонувати за рахунок самофінансування, а 
також незалежним та прозорим. Заявки на 
включення до реєстру мають оцінюватися на 
основі повної відповідності вимогам Європей-
ських стандартів та рекомендацій, що звичайно 
підтверджуються даними національного на-
глядового органу. Ми просимо групу E4 регу-
лярно доповідати нам про стан справ через 
BFUG, а також забезпечити зовнішню оцінку 
реєстру через два роки його роботи з ураху-
ванням поглядів усіх зацікавлених осіб.  

Doctoral candidates Докторанти та дослідники-початківці 

2.15 Closer alignment of the EHEA with the 
European Research Area (ERA) remains an im-
portant objective. We recognise the value of de-
veloping and maintaining a wide variety of doc-
toral programmes linked to the overarching 
qualifications framework for the EHEA, whilst 
avoiding overregulation.  At the same time, we 
appreciate that enhancing provision in the third 
cycle and improving the status, career prospects 
and funding for early stage researchers are es-
sential preconditions for meeting Europe’s ob-
jectives of strengthening research capacity and 
improving the quality and competitiveness of 
European higher education.  

2.15 Важливою метою залишається більш  
тісна співпраця EHEA з Європейським науко-
вим простором (ERA). Ми розуміємо важли-
вість для EHEA розробки та підтримки вели-
кої кількості різноманітних докторських про-
грам, що базуються на загальній системі ква-
ліфікацій, уникаючи при цьому надмірного 
регулювання. Разом з тим, ми розуміємо, що 
сприяння розвитку третього циклу, підвищен-
ня статусу, перспектив кар'єрного росту та 
фінансування дослідників-початківців є необ-
хідними передумовами досягнення європей-
ських цілей щодо покращення можливостей 
здійснення наукової діяльності, підвищення 
якості та конкурентоспроможності вищої 
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освіти в Європі. 

2.16 We therefore invite our HEIs to reinforce 
their efforts to embed doctoral programmes in 
institutional strategies and policies, and to de-
velop appropriate career paths and opportunities 
for doctoral candidates and early stage research-
ers. 

2.16 Тому ми звертаємося до вищих навчаль-
них закладів з проханням докласти зусиль що-
до запровадження докторських програм як 
складової власної стратегії та політики, а також 
розробити відповідні шляхи побудови кар'єри 
та надати можливості кар’єрного зростання для 
докторантів та дослідників - початківців. 

2.17 We invite EUA to continue to support the 
sharing of experience among HEIs on the range 
of innovative doctoral programmes that are 
emerging across Europe as well as on other cru-
cial issues such as transparent access arrange-
ments, supervision and assessment procedures, 
the development of transferable skills and ways 
of enhancing employability. We will look for 
appropriate opportunities to encourage greater 
exchange of information on funding and other 
issues between our Governments as well as with 
other research funding bodies. 

2.17 Ми запрошуємо EUA і надалі надавати 
підтримку в рамках обміну досвідом серед ви-
щих навчальних закладів стосовно низки інно-
ваційних докторських програм, що створю-
ються на всій території Європи, а також стосо-
вно інших принципово важливих питань, таких 
як питання прозорого доступу до освіти, про-
цедур нагляду і оцінювання, розвитку взаємо-
замінних навичок та шляхів покращення пра-
цевлаштування. Ми шукатимемо належних 
можливостей сприяння більш широкому обмі-
ну інформацією стосовно джерел фінансування 
та з інших питань, що обговорюються нашими 
Урядами, а також іншими установами, які за-
ймаються політикою фінансування. 

Social dimension Соціальний вимір 

2.18 Higher education should play a strong role 
in fostering social cohesion, reducing inequali-
ties and raising the level of knowledge, skills 
and competences in society. Policy should there-
fore aim to maximise the potential of individuals 
in terms of their personal development and their 
contribution to a sustainable and democratic 
knowledge-based society. We share the societal 
aspiration that the student body entering, par-
ticipating in and completing higher education at 
all levels should reflect the diversity of our 
populations. We reaffirm the importance of stu-
dents being able to complete their studies with-
out obstacles related to their social and eco-
nomic background. We therefore continue our 
efforts to provide adequate student services, cre-
ate more flexible learning pathways into and 
within higher education, and to widen participa-
tion at all levels on the basis of equal opportu-
nity. 

2.18 Вища освіта має відігравати важливу 
роль у сприянні соціальній єдності, змен-
шенні нерівності, підвищенні рівня знань, 
умінь та компетентності у суспільстві. Полі-
тика, таким чином, має бути спрямована на 
максимальне розкриття потенціалу людей з 
точки зору їх особистісного зростання та 
вкладу в стале та демократичне суспільство 
знань. Ми поділяємо прагнення суспільства, 
щоб студентство, яке вступає до вищих на-
вчальних закладів, отримує вищу освіту та 
закінчує навчання на всіх її рівнях, має відо-
бражати суспільну різноманітність. Отже ми 
і в подальшому докладатимемо зусиль, щоб 
забезпечити більш відповідні потребам сту-
дентства послуги, створити більш гнучкі під-
ходи до навчання в системі вищої освіти, а 
також розширити доступ до вищої освіти на 
всіх рівнях, забезпечуючи при цьому рівні 
можливості. 

The European Higher Education Area  
in a global context 

Європейський простір вищої освіти в кон-
тексті глобалізації 

2.19 We are pleased that in many parts of the 
world, the Bologna reforms have created con-
siderable interest and stimulated discussion be-
tween European and international partners on a 

2.19 Ми з задоволенням зазначаємо, що в 
багатьох частинах світу Болонські реформи 
викликали неабияку зацікавленість та поро-
дили дискусії серед європейських та міжна-
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range of issues. These include the recognition of 
qualifications, the benefits of cooperation based 
upon partnership, mutual trust and understand-
ing, and the underlying values of the Bologna 
Process. Moreover, we acknowledge that efforts 
have been made in some countries in other parts 
of the world to bring their higher education sys-
tems more closely into line with the Bologna 
framework. 

родних партнерів стосовно широкого кола 
питань. Ці питання включають визнання ква-
ліфікацій; переваги співпраці, заснованої на 
партнерстві; взаємодовіру та взаєморозумін-
ня; а також ті цінності, що є підґрунтям Бо-
лонського процесу. Більше того, ми визнаємо 
той факт, що в деяких країнах інших частин 
світу було докладено зусиль для того, щоб 
привести свої системи вищої освіти у відпо-
відність до положень Болонського процесу. 

2.20 We adopt the strategy "The European 
Higher Education Area in a Global Setting" and 
will take forward work in the core policy areas: 
improving information on, and promoting the 
attractiveness and competitiveness of the EHEA; 
strengthening cooperation based on partnership; 
intensifying policy dialogue; and improving rec-
ognition.  This work ought to be seen in relation 
to the OECD/UNESCO Guidelines for Quality 
Provision in Cross-border Higher Education. 

2.20 Ми підтверджуємо стратегію «Європей-
ського простору вищої освіти в глобальному 
вимірі» та продовжимо подальшу роботу за  
такими основними стратегічними напрямами:  
покращення інформування про EHEA, сприяння 
покращенню привабливості та конкурентоспро-
можності EHEA; посилення співробітництва на 
основі партнерства; інтенсифікація стратегіч-
ного діалогу; покращення процедури визнання. 
Ця робота має розглядатися відповідно до  
Рекомендацій OECD/UNESCO щодо  
забезпечення якості у вищій освіти. 

3. Priorities for 2009 3. Пріоритети на 2009 рік 

3.1 Over the next two years, we agree to con-
centrate on completing agreed Action Lines, in-
cluding the ongoing priorities of the three-cycle 
degree system, quality assurance and recognition 
of degrees and study periods. We will focus in 
particular on the following areas for action. 

3.1 Впродовж наступних двох років ми по-
годжуємося зосередити увагу на завершенні 
узгоджених раніше напрямів діяльності, 
включаючи нинішні пріоритети трициклової 
системи ступенів, забезпечення якості, ви-
знання ступенів та періодів навчання. Ми зо-
середимося зокрема на наступних напрямах 
діяльності: 

Mobility Мобільність 

3.2 In our national reports for 2009, we will 
report on action taken at national level to pro-
mote the mobility of students and staff, includ-
ing measures for future evaluation.  We will fo-
cus on the main national challenges identified in 
paragraph 2.3 above.  We also agree to set up a 
network of national experts to share information, 
and help to identify and overcome obstacles to 
the portability of grants and loans. 

3.2 В наших національних звітах за 2009 рік 
ми звітуватимемо про заходи, що були вжиті 
на національному рівні щодо покращення 
мобільності студентів та викладачів, вклю-
чаючи заходи щодо майбутнього оцінюван-
ня. Ми зосередимо увагу на основних націо-
нальних пріоритетах і завданнях, викладених 
вище в параграфі 2.3. Ми також погодилися 
створити мережу національних експертів з 
метою обміну інформацією та підтримки у 
визначенні та подоланні перешкод при на-
данні грантів та позик. 

Social Dimension Соціальний вимір 

3.3 Similarly, we will report on our national 
strategies and policies for the social dimension, 
including action plans and measures to evaluate 
their effectiveness.  We will invite all stake-

3.3 Також ми звітуватимемо про нашу націо-
нальну стратегічну політику щодо соціального 
виміру, включаючи плани дій та заходів щодо 
здійснення оцінки їх ефективності. Ми запро-
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holders to participate in, and support this work, 
at the national level. 

симо всі зацікавлені сторони до участі та спри-
яння цій діяльності на національному рівні. 

Data collection Збір інформації 

3.4 We recognise the need to improve the 
availability of data on both mobility and the so-
cial dimension across all the countries participat-
ing in the Bologna Process.  We therefore ask 
the European Commission (Eurostat), in con-
junction with Eurostudent, to develop compara-
ble and reliable indicators and data to measure 
progress towards the overall objective for the 
social dimension and student and staff mobility 
in all Bologna countries. Data in this field 
should cover participative equity in higher edu-
cation as well as employability for graduates. 
This task should be carried out in conjunction 
with BFUG and a report should be submitted to 
our 2009 Ministerial conference. 

3.4 Ми визнаємо необхідність покращення 
збору даних щодо мобільності та соціального 
виміру в усіх країнах, які беруть участь в Бо-
лонському процесі. Тому ми просимо Євро-
пейську комісію (Євростат, Eurostat) у спів-
праці з Євростудент (Eurostudent) розробити 
порівнянні та надійні індикатори (показники) 
та дані для визначення прогресу на шляху 
досягнення загальної мети стосовно соціаль-
ного виміру та мобільності студентів і викла-
дачів в усіх країнах Болонського процесу. 
Такі дані мають стосуватися рівних можли-
востей участі у вищій освіті та працевлашту-
вання випускників. Це завдання необхідно 
виконати у співпраці з Групою супроводу 
Болонського процесу (BFUG), та звіт потріб-
но подати на конференцію міністрів, що від-
будеться в 2009 році. 

Employability Можливості працевлаштування 

3.5 Following up on the introduction of the 
three-cycle degree system, we ask BFUG to 
consider in more detail how to improve employ-
ability in relation to each of these cycles as well 
as in the context of lifelong learning. This will 
involve the responsibilities of all stakeholders.  
Governments and HEIs will need to communi-
cate more with employers and other stakeholders 
on the rationale for their reforms. We will work, 
as appropriate, within our governments to ensure 
that employment and career structures within the 
public service are fully compatible with the new 
degree system.  We urge institutions to further 
develop partnerships and cooperation with em-
ployers in the ongoing process of curriculum 
innovation based on learning outcomes. 

3.5 У зв’язку із запровадженням трицикло-
вої системи ступенів, ми просимо BFUG роз-
глянути більш ґрунтовно питання покращен-
ня працевлаштування на кожному з трьох 
циклів та в контексті навчання впродовж 
життя. Це сприятиме посиленню відповіда-
льності усіх зацікавлених сторін. Урядам та 
вищим навчальним закладам потрібно буде 
більше обговорювати з роботодавцями та за-
цікавленими сторонами питання щодо обґру-
нтування необхідності впровадження ре-
форм. Ми будемо працювати разом із наши-
ми урядами для того, щоб зробити систему 
працевлаштування та кар’єри в державному 
секторі повністю сумісною з новою систе-
мою ступенів. Ми наполягаємо на тому, щоб 
освітні заклади й надалі розвивали партнерс-
тво та співпрацю з роботодавцями в процесі 
інноваційних змін навчальних планів, які 
створюються на основі результатів навчання. 

The European Higher Education Area in a 
global context 

Європейський простір вищої освіти в кон-
тексті глобалізації 

3.6 We ask BFUG to report back to us on 
overall developments in this area at the Euro-
pean, national and institutional levels by 2009.  
All stakeholders have a role here within their 
spheres of responsibility. In reporting on the im-
plementation of the strategy for the EHEA in a 

3.6 Ми висловлюємо прохання на адресу 
BFUG представити нам звіт про загальні тенде-
нції розвитку в цьому просторі на європейсько-
му, національному та  інституційному рівнях до 
2009  року. Усі зацікавлені сторони повинні віді-
гравати визначену роль відповідно до сфери дія-
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global context, BFUG should in particular give 
consideration to two priorities. First, to improve 
the information available about the EHEA, by 
developing the Bologna Secretariat website and 
building on EUA’s Bologna Handbook; and 
second, to improve recognition. We call on 
HEIs, ENIC/NARIC centres and other compe-
tent recognition authorities within the EHEA to 
assess qualifications from other parts of the 
world with the same open mind with which they 
would expect European qualifications to be as-
sessed elsewhere, and to base this recognition on 
the principles of the LRC. 

льності, за яку вони несуть відповідальність. У 
звіті про впровадження стратегії EHEA у глоба-
льному контексті, BFUG має зосередитись на 
двох пріоритетах. По-перше, вдосконалення на-
явної інформації про EHEA шляхом створення 
вебсайту Болонського Секретаріату та Довідни-
ка Болонського процесу, укладеного EUA; по-
друге, вдосконалення процедури визнання. Ми 
закликаємо вищі навчальні заклади, центри 
ENIC/NARIC та інші компетентні установи  
з питань визнання в межах EHEA проводити 
оцінку кваліфікацій, отриманих поза межами 
EHEA з такою самою неупередженістю, яку б 
вони очікували щодо оцінювання європейських 
кваліфікацій будь-де в світі, та керуватися при 
цьому принципами Лісабонської конвенції  
з Визнання (LRC). 

Stocktaking Аналіз поточних змін 

3.7 We ask BFUG to continue the stocktaking 
process, based on national reports, in time for 
our 2009 Ministerial conference.  We expect fur-
ther development of the qualitative analysis in 
stocktaking, particularly in relation to mobility, 
the Bologna Process in a global context and the 
social dimension. The fields covered by stock-
taking should continue to include the degree sys-
tem and employability of graduates, recognition 
of degrees and study periods and implementa-
tion of all aspects of quality assurance in line 
with the ESG.  With a view to the development 
of more student-centred, outcome-based learn-
ing, the next exercise should also address in an 
integrated way national qualifications frame-
works, learning outcomes and credits, lifelong 
learning, and the recognition of prior learning. 

3.7 Ми висловлюємо прохання в адресу BFUG 
продовжити процес аналізу поточних змін  
з врахуванням національних звітів до часу про-
ведення конференції міністрів в 2009 році. Ми 
прагнемо подальшого вдосконалення якісного 
аналізу, зокрема стосовно мобільності, Болон-
ського процесу в глобальному контексті та со-
ціального виміру. Аналіз поточних змін пови-
нен і в подальшому торкатися системи ступенів 
та можливостей працевлаштування випускни-
ків, визнання ступенів, періодів навчання та  
запровадження усіх аспектів забезпечення яко-
сті відповідно до Європейських стандартів та  
рекомендацій (ESG). З огляду на розвиток 
більш результативного, орієнтованого на  
студента навчання, наступним завданням буде 
вирішення питань, які пов’язані з національни-
ми кваліфікаціями, результатами навчання,  
кредитами, навчанням впродовж життя та  
визнанням попереднього навчання. 

4. Looking forward to 2010 and beyond 4. Дивлячись у 2010 рік й далі 

4.1 As the EHEA continues to develop and 
respond to the challenges of globalisation, we 
anticipate that the need for collaboration will 
continue beyond 2010. 

4.1 В міру того, як EHEA продовжує розви-
ватись та відповідати на виклики глобаліза-
ції, ми передбачаємо, що необхідність в спів-
праці буде існувати і після 2010 року. 

4.2 We are determined to seize 2010, which 
will mark the passage from the Bologna Process 
to the EHEA, as an opportunity to reaffirm our 
commitment to higher education as a key ele-
ment in making our societies sustainable, at na-
tional as well as at European level. We will take 
2010 as an opportunity to reformulate the vision 

4.2 Ми сповнені рішучості у 2010 році, який 
стане роком переходу від Болонського процесу 
до EHEA, ще раз підтвердити наші наміри зро-
бити вищу освіту ключовим елементом стало-
го розвитку наших суспільств, як на націона-
льному, так і на європейському рівні. Ми вба-
чаємо 2010 рік як можливість для перегляду 
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that motivated us in setting the Bologna Process 
in motion in 1999 and to make the case for an 
EHEA underpinned by values and visions that 
go beyond issues of structures and tools. We un-
dertake to make 2010 an opportunity to reset our 
higher education systems on a course that looks 
beyond the immediate issues and makes them fit 
to take up the challenges that will determine our 
future. 

бачення, яке надихнуло нас на започаткування 
Болонського процесу у 1999 році і зробити так, 
щоб дії EHEA ґрунтувалися на  цінностях та 
баченнях, які не обмежуються лише структу-
рою та засобами. Ми скористаємося 2010 ро-
ком як можливістю трансформувати наші сис-
теми вищої освіти таким чином, що вони бу-
дуть здатні вирішувати не тільки нагальні пи-
тання, але також будуть здатні прогнозувати 
проблеми, з якими ми можемо зустрітися в 
майбутньому. 

4.3 We ask BFUG as a whole to consider fur-
ther how the EHEA might develop after 2010 
and to report back to the next ministerial meet-
ing in 2009.  This should include proposals for 
appropriate support structures, bearing in mind 
that the current informal collaborative arrange-
ments are working well and have brought about 
unprecedented change. 

4.3 Ми також просимо BFUG окреслити  
загальну перспективу розвитку EHEA після 
2010 року. Це передбачає можливість ство-
рення відповідних допоміжних структур,  
навіть зважаючи на той факт, що зараз  
неофіційні договори про співробітництво  
виконуються належним чином, і це призво-
дить до безпрецедентних змін. 

4.4 Building on previous stocktaking exer-
cises, Trends, and Bologna With Student Eyes, 
we invite BFUG to consider for 2010 the prepa-
ration of a report including an independent as-
sessment, in partnership with the consultative 
members, evaluating the overall progress of the 
Bologna Process across the EHEA since 1999. 

4.4 Виходячи з попереднього аналітичного 
звіту, звітів Тенденції (Trends), Болонья очи-
ма студентів, ми запрошуємо BFUG розгля-
нути питання щодо підготовки звіту на 2010 
рік у співпраці з дорадчими членами органі-
зації, надаючи оцінку загальним темпам про-
сування Болонського процесу в межах EHEA, 
починаючи з 1999 року. 

4.5 We delegate the decision on the nature, 
content and place of any Ministerial meeting in 
2010 to BFUG, to be taken within the first half 
of 2008. 

4.5 Ми делегуємо BFUG прийняти рішення 
впродовж першої половини 2008 року стосо-
вно форми, змісту та місця проведення засі-
дання міністрів, що заплановане на 2010 рік. 

4.6 Our next meeting will be hosted by the 
Benelux countries in Leuven/Louvain-la-Neuve 
on 28-29 April 2009. 

4.6 Наше чергове засідання буде організоване 
країнами Бенілюкс в Leuven/Louvain-la-Neuve 
28-29 квітня 2009 року. 

 

  
Оксфорд  Кембрідж  
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ДОДАТОК 11 

THE BOLOGNA PROCESS 2020 –  
THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION 
AREA IN THE NEW DECADE. 

Communique of the Conference of European 
Ministers Responsible for Higher Education, 
Leuven and Louvain-la-Neuve,  
28-29 April 2009 

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 2020 –  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ 
ОСВІТИ У НОВОМУ ДЕСЯТИРІЧЧІ 

Комюніке конференції Європейських  
міністрів, відповідальних за вищу освіту, 
Льовен і Лувен-ла-Ньов,  
28-29 квітня 2009 р 

  
We, the Ministers responsible for higher educa-
tion in the 46 countries of the Bologna Process 
convened in Leuven/Louvain-la-Neuve, Bel-
gium, on April 28 and 29, 2009 to take stock of 
the achievements of the Bologna Process and to 
establish the priorities for the European Higher 
Education Area (EHEA) for the next decade. 

Ми, міністри, відповідальні за вищу освіту в 46 
країнах-учасницях Болонського процесу, зібра-
лися в місті Льовен/Лувен-ла-Ньов (Бельгія) 
28-29 квітня 2009 року, щоб критично оцінити 
досягнення в рамках Болонського процесу і 
встановити пріоритети Європейського простору 
вищої освіти (EHEA) на наступне десятиріччя.  

Preamble Преамбула 

1. In the decade up to 2020 European higher 
education has a vital contribution to make in re-
alising a Europe of knowledge that is highly 
creative and innovative. Faced with the chal-
lenge of an ageing population Europe can only 
succeed in this endeavour if it maximises the 
talents and capacities of all its citizens and fully 
engages in lifelong learning as well as in widen-
ing participation in higher education. 

1. У десятиріччі до 2020 року Європейська ви-
ща освіта має зробити вирішальний внесок у 
реалізацію Європи знань, яка є високо креатив-
ною й інноваційною. Стоячи перед викликом 
старіння населення, Європа може досягти успі-
ху в цій справі за умови, якщо максимально 
розкриє таланти і здібності всіх своїх громадян 
та повністю долучиться до навчання впродовж 
життя і більш широкої участі у вищій освіті. 

2. European higher education also faces the ma-
jor challenge and the ensuing opportunities of 
globalisation and accelerated technological de-
velopments with new providers, new learners 
and new types of learning. Student-centred 
learning and mobility will help students develop 
the competences they need in a changing labour 
market and will empower them to become active 
and responsible citizens. 

2. Європейська вища освіта також стоїть  
перед ще більш важливим викликом і майбут-
німи можливостями глобалізації та прискоре-
ного технологічного розвитку з новими поста-
чальниками послуг, новими особами, що на-
вчаються, і новими типами навчання. Студенто-
центроване навчання і мобільність допоможуть 
студентам розвинути компетентності, які необ-
хідні їм на ринку праці, що постійно змінюєть-
ся, і надасть їм можливість стати активними та 
відповідальними громадянами. 

3. Our societies currently face the consequences 
of a global financial and economic crisis. In or-
der to bring about sustainable economic recov-
ery and development, a dynamic and flexible 
European higher education will strive for inno-
vation on the basis of the integration between 
education and research at all levels. We recog-
nise that higher education has a key role to play 
if we are to successfully meet the challenges we 
face and if we are to promote the cultural and 
social development of our societies. Therefore, 
we consider public investment in higher educa-
tion of utmost priority. 

3. Наші суспільства сьогодні стоять перед  
наслідками глобальної фінансової й економіч-
ної кризи. Щоб досягти сталого економічного 
відродження і розвитку, динамічна й гнучка 
європейська вища освіта спрямовуватиме  
зусилля на інновації, що ґрунтуються на інтег-
рації освіти і науки на усіх рівнях. Ми визнаємо, 
що вища освіта має відігравати ключову роль, 
щоб успішно відповідати викликам, що стоять 
перед нами, сприяти культурному і соціально-
му розвитку наших суспільств. Таким чином, 
ми вважаємо суспільне інвестування у вищу 
освіту найвищим пріоритетом. 
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4. We pledge our full commitment to the goals 
of the European Higher Education Area, which 
is an area where higher education is a public re-
sponsibility, and where all higher education in-
stitutions are responsive to the wider needs of 
society through the diversity of their missions. 
The aim is to ensure that higher education insti-
tutions have the necessary resources to continue 
to fulfil their full range of purposes such as pre-
paring students for life as active citizens in a 
democratic society; preparing students for their 
future careers and enabling their personal devel-
opment; creating and maintaining a broad, ad-
vanced knowledge base and stimulating research 
and innovation. The necessary ongoing reform 
of higher education systems and policies will 
continue to be firmly embedded in the European 
values of institutional autonomy, academic free-
dom and social equity and will require full par-
ticipation of students and staff. 

4. Ми підтверджуємо нашу повну відданість 
цілям Європейського простору вищої освіти, 
що є простором, де вища освіта є суспільною 
відповідальністю, де всі вищі навчальні закла-
ди відповідають широким потребам суспільст-
ва завдяки різноманітності своїх місій. Нашою 
метою є гарантувати вищим навчальним за-
кладам необхідні ресурси для продовження 
виконання своїх цілей у повному обсязі, таких 
як підготовка студентів до життя в якості акти-
вних громадян демократичного суспільства, 
підготовка студентів до побудови їхньої май-
бутньої кар'єри, а також забезпечення можли-
востей для особистісного розвитку, створення і 
підтримка широкої та удосконаленої бази 
знань, стимулювання дослідницької діяльності 
й інновацій. Необхідне реформування систем  
і політики вищої освіти, що відбувається, буде 
й надалі закріплюватися в європейських цінно-
стях ініституційної автономії, академічної сво-
боди і соціальної справедливості, та потребува-
тиме повного залучення студентів і викладачів. 

I. Achievements and its consolidation I. Досягнення і консолідація 

5. Over the past decade we have developed the 
European Higher Education Area ensuring that it 
remains firmly rooted in Europe’s intellectual, 
scientific and cultural heritage and ambitions; 
characterised by permanent cooperation between 
governments, higher education institutions, stu-
dents, staff, employers and other stakeholders. 
The contribution from European institutions and 
organisations to the reform process has also 
been a significant one. 

5. За останнє десятиріччя ми створили Євро-
пейський простір вищої освіти, гарантуючи, що 
він і надалі спиратиметься на європейську інте-
лектуальну, наукову і культурну спадщину та 
прагнення, і характеризуватиметься постійною 
співпрацею між державою, вищими навчальни-
ми закладами, студентами, викладачами, робо-
тодавцями та іншими зацікавленими сторонами. 
У процесі реформування значним також був 
внесок європейських установ і організацій. 

6. The Bologna Process is leading to greater 
compatibility and comparability of the systems 
of higher education and is making it easier for 
learners to be mobile and for institutions to at-
tract students and scholars from other conti-
nents. Higher education is being modernized 
with the adoption of a three-cycle structure in-
cluding, within national contexts, the possibility 
of intermediate qualifications linked to the first 
cycle and with the adoption of the European 
Standards and Guidelines for quality assurance. 
We have also seen the creation of a European 
register for quality assurance agencies and the 
establishment of national qualifications frame-
works linked to the overarching European 
Higher Education Area framework, based on 
learning outcomes and workload. Moreover, the 
Bologna Process has promoted the Diploma 

6. Болонський процес слугує більшій суміс-
ності і порівнянності національних систем 
вищої освіти та полегшує мобільність для 
осіб, що навчаються, а для навчальних закла-
дів - залучення студентів і науковців з інших 
континентів. Вища освіта модернізується ра-
зом з прийняттям трьохциклової структури, 
включаючи, в національних контекстах, мо-
жливість проміжних кваліфікацій, пов’язаних 
з першим циклом, з прийняттям Європейсь-
ких стандартів і рекомендацій із забезпечен-
ня якості, створенням Європейського реєстру 
агенцій із забезпечення якості та національ-
них рамок кваліфікацій, пов’язаних із загаль-
ною рамкою Європейського простору вищої 
освіти, що ґрунтуюється на результатах на-
вчання і навчальному навантаженні. Крім того, 
Болонський процес сприяв запровадженню 
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Supplement and the European Credit Transfer 
and Accumulation System to further increase 
transparency and recognition. 

Додатка до диплома і Європейської кредитно-
трансферної системи задля подальшого  
підвищення прозорості і визнання. 

7. The objectives set out by the Bologna Decla-
ration and the policies developed in the subse-
quent years are still valid today. Since not all the 
objectives have been completely achieved, the 
full and proper implementation of these objec-
tives at European, national and institutional level 
will require increased momentum and commit-
ment beyond 2010. 

7. Цілі, встановлені Болонською Декларацією, 
та напрямки дій, визначені впродовж наступ-
них років, сьогодні є такими ж значущими. 
Оскільки не усіх цілей було повністю досяг-
нуто, повне і належне їх запровадження на 
європейському, національному і інституційному 
рівнях потребуватиме підвищення темпу  
просування та рішучості після 2010 року. 

II. Learning for the future: higher education 
priorities for the decade to come 

II. Навчання для майбутнього: пріоритети 
вищої освіти у наступному десятиріччі 

8. Striving for excellence in all aspects of higher 
education, we address the challenges of the new 
era. This requires a constant focus on quality. 
Moreover, upholding the highly valued diversity 
of our education systems, public policies will 
fully recognise the value of various missions of 
higher education, ranging from teaching and re-
search to community service and engagement in 
social cohesion and cultural development. All 
students and staff of higher education institu-
tions should be equipped to respond to the 
changing demands of the fast evolving society. 

8. Прагнучи досягти найкращих результатів за 
усіма напрямками вищої освіти, ми відповіда-
ємо на виклики нової епохи. Це вимагає по-
стійного зосередження уваги на якості. Більше 
того, підтримуючи високоцінну різноманіт-
ність наших систем освіти, національними по-
літиками повністю визнаватимуться цінності 
різних місій вищої освіти, починаючи з на-
вчання і дослідження до послуг населенню та 
залучення до соціальної єдності і культурного 
розвитку. Усі студенти і працівники вищих на-
вчальних закладів мають бути достатньо підго-
товленими, щоб відповідати вимогам суспільс-
тва, що швидко змінюється та розвивається. 

• Social dimension: equitable access and 
completion 

 Соціальний вимір: рівний доступ  
і закінчення навчання 

9. The student body within higher education 
should reflect the diversity of Europe’s popula-
tions. We therefore emphasize the social charac-
teristics of higher education and aim to provide 
equal opportunities to quality education. Access 
into higher education should be widened by fos-
tering the potential of students from underrepre-
sented groups and by providing adequate condi-
tions for the completion of their studies. This 
involves improving the learning environment, 
removing all barriers to study, and creating the 
appropriate economic conditions for students to 
be able to benefit from the study opportunities at 
all levels. Each participating country will set 
measurable targets for widening overall partici-
pation and increasing participation of underrep-
resented groups in higher education, to be 
reached by the end of the next decade. Efforts to 
achieve equity in higher education should be 
complemented by actions in other parts of the 
educational system. 

9. Студентський корпус у вищій освіті має ві-
дображати різноманітність населення Європи. 
Тому ми підкреслюємо соціальні характерис-
тики вищої освіти і ставимо за мету забезпе-
чення рівних можливостей доступу до якісної 
освіти. Доступ до вищої освіти має бути роз-
ширеним через сприяння можливостям студе-
нтів з малопредставлених груп і забезпечення 
відповідних умов для завершення ними на-
вчання. Це включає покращення навчального 
середовища, зняття усіх перешкод у навчанні, 
створення відповідних економічних умов зара-
ди того, щоб студенти могли користуватися 
навчальними можливостями на усіх рівнях. 
Кожна країна-учасниця має встановити вимірні 
цілі для розширення загальної участі і підви-
щення участі малопредставлених груп у вищій 
освіті, що мають бути досягнуті до кінця на-
ступного десятиріччя. Зусилля щодо досягнен-
ня рівності у вищій освіті мають супроводжу-
ватися діями в інших частинах освітніх систем. 
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• Lifelong learning • Навчання впродовж життя 
10. Widening participation shall also be 
achieved through lifelong learning as an integral 
part of our education systems. Lifelong learning 
is subject to the principle of public responsibil-
ity. The accessibility, quality of provision and 
transparency of information shall be assured. 
Lifelong learning involves obtaining qualifica-
tions, extending knowledge and understanding, 
gaining new skills and competences or enriching 
personal growth. Lifelong learning implies that 
qualifications may be obtained through flexible 
learning paths, including part-time studies, as 
well as workbased routes. 

10. Розширена участь також досягається через 
навчання впродовж життя як інтегровану час-
тину наших систем освіти. Навчання впродовж 
життя підпорядковується принципу суспільної 
відповідальності. Повинні забезпечуватися до-
ступність, якість надання, прозорість інформа-
ції. Навчання впродовж життя включає отри-
мання кваліфікацій, розширення кола знань  
і розуміння, набуття нових навичок і компетент-
ностей, збагачення особистісного зростання. 
Навчання впродовж життя передбачає, що  
кваліфікації можуть набуватися через гнучкі 
траєкторії навчання, включаючи заочне  
(«неповне») навчання, а також навчання на 
виробництві (підприємстві, робочому місці). 

11. The implementation of lifelong learning 
policies requires strong partnerships between 
public authorities, higher education institutions, 
students, employers and employees. The Euro-
pean Universities’ Charter on Lifelong Learning 
developed by the European University Associa-
tion provides a useful input for defining such 
partnerships. Successful policies for lifelong 
learning will include basic principles and proce-
dures for recognition of prior learning on the 
basis of learning outcomes regardless of whether 
the knowledge, skills and competences were ac-
quired through formal, non-formal, or informal 
learning paths. Lifelong learning will be sup-
ported by adequate organisational structures and 
funding. Lifelong learning encouraged by na-
tional policies should inform the practice of 
higher education institutions. 

11. Запровадження стратегії навчання впро-
довж життя вимагає надійних партнерських 
відносин між державними органами, вищими 
навчальними закладами, студентами, робото-
давцями і працівниками. Стратегія навчання 
впродовж життя Європейської хартії універси-
тетів, що розроблена Європейською асоціацією 
університетів, робить корисний внесок у ви-
значення такого партнерства. Успішні стратегії 
навчання впродовж життя включатимуть осно-
вні принципи і процедури визнання попере-
днього навчання на основі результатів навчан-
ня, незалежно від того, чи знання, навички і 
компетенції були отримані через формальні, 
неформальні або неофіційні траєкторії навчан-
ня. Навчання впродовж життя має бути підкрі-
плене відповідними організаційними структу-
рами і фінансуванням. Навчання впродовж 
життя, що заохочується національними страте-
гіями, має запроваджуватися в інституційну 
практику вищих навчальних закладів. 

12. The development of national qualifications 
frameworks is an important step towards the im-
plementation of lifelong learning. We aim at 
having them implemented and prepared for self-
certification against the overarching Qualifica-
tions Framework for the European Higher Edu-
cation Area by 2012. This will require continued 
coordination at the level of the EHEA and with 
the European Qualifications Framework for 
Lifelong Learning. Within national contexts, in-
termediate qualifications within the first cycle 
can be a means of widening access to higher 
education. 

12. Розробка національних рамок кваліфіка-
цій є важливим кроком у запровадженні на-
вчання впродовж життя. Нашою метою є їх 
запровадження і підготовка до самосертифі-
кації відповідно до Загальної рамки кваліфі-
кацій Європейського простору вищої освіти 
до 2012 року. Це потребуватиме постійної 
координації на рівні EHEA та з Європейсь-
кою рамкою кваліфікацій навчання впродовж 
життя. У національних контекстах, проміжні 
кваліфікації всередині першого циклу мо-
жуть бути засобом розширення доступу до 
вищої освіти. 
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• Employability • Працевлаштування 
13. With labour markets increasingly relying on 
higher skill levels and transversal competences, 
higher education should equip students with the 
advanced knowledge, skills and competences 
they need throughout their professional lives. 
Employability empowers the individual to fully 
seize the opportunities in changing labour mar-
kets. We aim at raising initial qualifications as 
well as maintaining and renewing a skilled 
workforce through close cooperation between 
governments, higher education institutions, so-
cial partners and students. This will allow insti-
tutions to be more responsive to employers 
needs and employers to better understand the 
educational perspective. Higher education insti-
tutions, together with governments, government 
agencies and employers, shall improve the pro-
vision, accessibility and quality of their careers 
and employment related guidance services to 
students and alumni. We encourage work 
placements embedded in study programmes as 
well as on-the-job learning. 

13. Ринок праці все більше залежить від навичок 
високого рівня та переносних компетенцій. Ви-
ща освіта має озброїти студентів поглибленими 
знаннями, навичками та компетенціями, потріб-
ними впродовж їхньої професійної кар’єри. 
Працевлаштування надає можливість особам 
повністю скористатися можливостями на ринках 
праці, що змінюються. Ми маємо на меті підви-
щення рівня початкових кваліфікацій, а також 
підтримку і оновлення кваліфікованої робочої 
сили шляхом тісної співпраці між урядами, ви-
щими навчальними закладами, соціальними 
партнерами і студентами. Це дозволить навча-
льним закладам краще реагувати на потреби  
роботодавців, а роботодавцям – краще зрозуміти 
перспективу освіти. Вищі навчальні заклади,  
разом з урядами, державними органами і робо-
тодавцями мають покращувати надання, досту-
пність і якість своїх вакансій та консультаційних 
послуг, пов’язаних з працевлаштуванням студе-
нтів і випускників. Ми заохочуємо включення 
виробничої практики до навчальних програм,  
а також до навчання на робочому місці.  

• Student-centred learning and the teaching 
mission of higher education 

•  Студенто-центроване навчання  
 і навчальна місія вищої освіти 

14. We reassert the importance of the teaching 
mission of higher education institutions and the 
necessity for ongoing curricular reform geared 
toward the development of learning outcomes. 
Student-centred learning requires empowering 
individual learners, new approaches to teaching 
and learning, effective support and guidance 
structures and a curriculum focused more clearly 
on the learner in all three cycles. Curricular re-
form will thus be an ongoing process leading to 
high quality, flexible and more individually tai-
lored education paths. Academics, in close co-
operation with student and employer representa-
tives, will continue to develop learning out-
comes and international reference points for a 
growing number of subject areas. We ask the 
higher education institutions to pay particular 
attention to improving the teaching quality of 
their study programmes at all levels. This should 
be a priority in the further implementation of the 
European Standards and Guidelines for quality 
assurance. 

14. Ми підтверджуємо важливість навчальної 
місії вищих навчальних закладів і необхідність 
постійного реформування навчальних планів у 
напрямку розробки результатів навчання. Сту-
денто-центроване навчання вимагає надання 
кожному студенту можливостей, нових підхо-
дів до навчання і викладання, ефективної під-
тримки і структур з консультування, та навча-
льних планів, що є більш чітко спрямованими 
на особу, що навчається, на усіх трьох циклах. 
Отже реформа навчальних планів є постійним 
процесом, що призводить до гнучких індивіду-
альних траєкторій навчання високої якості. Ви-
кладачі у тісній співпраці зі студентами та 
представниками роботодавців мають постійно 
розвивати результати навчання і міжнародні 
референтні точки для зростаючого числа пред-
метних областей. Ми просимо вищі навчальні 
заклади звертати особливу увагу на покращен-
ня якості навчання за своїми програмами на-
вчання на усіх рівнях. Це має бути пріоритетом 
у подальшому запровадженні Європейських 
стандартів і рекомендацій із забезпечення якості.

• Education, research and innovation • Освіта, дослідження та інновації 
15. Higher education should be based at all lev-
els on state of the art research and development 

15. На усіх рівнях вища освіта має ґрунтувати-
ся на сучасному рівні досліджень і розвитку 
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thus fostering innovation and creativity in soci-
ety. We recognise the potential of higher educa-
tion programmes, including those based on ap-
plied science, to foster innovation. Conse-
quently, the number of people with research 
competences should increase. Doctoral pro-
grammes should provide high quality discipli-
nary research and increasingly be complemented 
by inter-disciplinary and inter-sectoral pro-
grammes. Moreover, public authorities and insti-
tutions of higher education will make the career 
development of early stage researchers more at-
tractive. 

науки, сприяючи, таким чином, інноваціям та 
креативності у суспільстві. Ми визнаємо, що 
програми вищої освіти, включаючи такі, що 
ґрунтуються на прикладній науці, можуть 
сприяти інноваціям. Отже кількість людей з 
дослідницькими компетенціями має зростати. 
Докторські програми мають забезпечувати ди-
сциплінарні дослідження високої якості і все 
більше доповнюватися міждисциплінарними 
та міжгалузевими програмами. Більше того, 
державні органи і вищі навчальні заклади ма-
ють збільшувати привабливість кар’єрного 
зростання дослідників-початківців. 

• International openness • Міжнародна відкритість 
16. We call upon European higher education in-
stitutions to further internationalise their activi-
ties and to engage in global collaboration for 
sustainable development. The attractiveness and 
openness of European higher education will be 
highlighted by joint European actions. Competi-
tion on a global scale will be complemented by 
enhanced policy dialogue and cooperation based 
on partnership with other regions of the world, 
in particular through the organisation of Bologna 
Policy Fora, involving a variety of stakeholders. 

16. Ми закликаємо європейські вищі навчальні 
заклади до подальшої інтернаціоналізації своєї 
діяльності та залучення до глобальної співпра-
ці задля сталого розвитку. Спільні загальноєв-
ропейські дії підкреслять привабливість та від-
критість європейської вищої освіти. Конкурен-
ція у глобальному масштабі доповнюватиметь-
ся посиленим діалогом і співпрацею на основі 
партнерства з іншими регіонами світу, зокрема 
через організацію Форумів Болонської Політи-
ки із залученням різних зацікавлених сторін. 

17. Transnational education should be governed 
by the European Standards and Guidelines for 
quality assurance as applicable within the Euro-
pean Higher Education Area and be in line with 
the UNESCO/OECD Guidelines for Quality 
Provision in Cross- Border Higher Education. 

17. Транснаціональна освіта має керуватися 
Європейськими стандартами і рекомендація-
ми із забезпечення якості як такими, що за-
стосовуються у Європейському просторі ви-
щої освіти, та відповідати Рекомендаціям 
ЮНЕСКО/ОЕСР із забезпечення якості у 
транскордонній вищій освіті. 

• Mobility • Мобільність 
18. We believe that mobility of students, early 
stage researchers and staff enhances the quality 
of programmes and excellence in research; it 
strengthens the academic and cultural interna-
tionalization of European higher education. Mo-
bility is important for personal development and 
employability, it fosters respect for diversity and 
a capacity to deal with other cultures. It encour-
ages linguistic pluralism, thus underpinning the 
multilingual tradition of the European Higher 
Education Area and it increases cooperation and 
competition between higher education institu-
tions. Therefore, mobility shall be the hallmark 
of the European Higher Education Area. We call 
upon each country to increase mobility, to en-
sure its high quality and to diversify its types 
and scope. In 2020, at least 20% of those gradu-
ating in the European Higher Education Area 

18. Ми віримо, що мобільність студентів, до-
слідників-початківців і викладачів покращить 
якість програм та високий рівень досліджень, 
посилить академічну і культурну інтернаціона-
лізацію європейської вищої освіти. Мобіль-
ність важлива для особистісного розвитку і 
працевлаштування, вона сприяє повазі до різ-
номанітності і надає можливість мати справу з 
іншими культурами. Вона заохочує до мовного 
плюралізму, таким чином підкреслюючи бага-
томовну традицію Європейського простору 
вищої освіти, а також підвищує співпрацю і 
конкуренцію між вищими навчальними закла-
дами. Отже мобільність має стати ознакою Єв-
ропейського простору вищої освіти. Впродовж 
декади до 2020 року, ми ставимо за мету під-
вищення мобільності, забезпечення її високої 
якості і урізноманітнення її видів і обсягу.  
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should have had a study or training period 
abroad. 

У 2020 році щонайменше 20% осіб, що закін-
чуватимуть навчання в країнах Європейського 
простору вищої освіти, повинні мати період 
навчання або стажування за кордоном. 

19. Within each of the three cycles, opportuni-
ties for mobility shall be created in the structure 
of degree programmes. Joint degrees and pro-
grammes as well as mobility windows shall be-
come more common practice. Moreover, mobil-
ity policies shall be based on a range of practical 
measures pertaining to the funding of mobility, 
recognition, available infrastructure, visa and 
work permit regulations. Flexible study paths 
and active information policies, full recognition 
of study achievements, study support and the 
full portability of grants and loans are necessary 
requirements. Mobility should also lead to a 
more balanced flow of incoming and outgoing 
students across the European Higher Education 
Area and we aim for an improved participation 
rate from diverse student groups. 

19. В кожному з трьох циклів можливості для 
мобільності мають бути створені в структурі 
ступеневих програм. Спільні ступені і про-
грами, як і вікна мобільності мають стати 
більш загальною практикою. Більше того, 
політика мобільності має ґрунтуватися на ни-
зці практичних заходів, що відносяться до 
фінансування мобільності, визнання, доступ-
ної інфраструктури, візових правил і дозволів 
на роботу. Необхідними вимогами є гнучкі 
траєкторії навчання і активна інформаційна 
політика, повне визнання навчальних досяг-
нень, підтримка навчання та повна портатив-
ність грантів і займів. Мобільність має також 
призводити до більш збалансованого потоку 
студентів, що приїжджають та виїжджають 
на навчання в усьому Європейському прос-
торі вищої освіти, і ми ставимо за мету кра-
щий рівень участі різних груп студентів. 

20. Attractive working conditions and career 
paths as well as open international recruitment 
are necessary to attract highly qualified teachers 
and researchers to higher education institutions. 
Considering that teachers are key players, career 
structures should be adapted to facilitate mobil-
ity of teachers, early stage researchers and other 
staff; framework conditions will be established 
to ensure appropriate access to social security 
and to facilitate the portability of pensions and 
supplementary pension rights for mobile staff, 
making the best use of existing legal frame-
works. 

20. Для залучення до вищих навчальних закла-
дів висококваліфікованих викладачів і дослід-
ників, необхідними є привабливі робочі умови 
і кар’єрні шляхи, а також відкритий міжнарод-
ний прийом на роботу. Кадрові структури ма-
ють бути адаптовані до сприяння мобільності 
викладачів і дослідників-початківців; визнача-
тимуться рамкові умови для забезпечення від-
повідного доступу мобільних викладачів до 
соціального забезпечення та сприяння порта-
тивності їх пенсій і додаткових пенсійних прав, 
що забезпечить краще використання існуючих 
правових рамок. 

• Data collection • Збір даних  
21. Improved and enhanced data collection will 
help monitor progress made in the attainment of 
the objectives set out in the social dimension, 
employability and mobility agendas, as well as 
in other policy areas, and will serve as a basis 
for both stocktaking and benchmarking. 

21. Покращений і посилений збір даних допо-
може здійснювати моніторинг прогресу дося-
гення цілей, встановлених у порядку денному 
соціального виміру, працевлаштування і мобі-
льності, а також в усіх інших пріоритетних об-
ластях, та слугуватиме основою як для аналі-
тичного звіту, так і порівняння. 

• Multidimensional transparency tools • Багатовимірні інструменти прозорості 
22. We note that there are several current initia-
tives designed to develop mechanisms for pro-
viding more detailed information about higher 
education institutions across the EHEA to make 
their diversity more transparent. We believe that 
any such mechanisms, including those helping 

22. Ми зазначаємо, що існують декілька по-
точних ініціатив щодо розробки механізмів 
надання більш детальної інформації про вищі 
навчальні заклади в EHEA для забезпечення 
більшої прозорості їхньої різноманітності. 
Ми вважаємо, що такі механізми, включаючи 
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higher education systems and institutions to 
identify and compare their respective strengths, 
should be developed in close consultation with 
the key stakeholders. These transparency tools 
need to relate closely to the principles of the Bo-
logna Process, in particular quality assurance 
and recognition, which will remain our priority, 
and should be based on comparable data and 
adequate indicators to describe the diverse pro-
files of higher education institutions and their 
programmes. 

ті, що допомагають системам і закладам ви-
щої освіти відповідно визначати і порівнюва-
ти свої сили, мають розроблятися за тісних 
консультацій з ключовими зацікавленими 
сторонами. Ці інструменти прозорості мають 
бути тісно пов’язаними з принципами Болон-
ського процесу, зокрема забезпеченням якос-
ті і визанням, ґрунтуватися на порівнянних 
даних і відповідних індикаторах для опису 
різноманітних профілів вищих навчальних 
закладів та їх програм. 

• Funding • Фінансування 
23. Higher education institutions have gained 
greater autonomy along with rapidly growing 
expectations to be responsive to societal needs 
and to be accountable. Within a framework of 
public responsibility we confirm that public 
funding remains the main priority to guarantee 
equitable access and further sustainable devel-
opment of autonomous higher education institu-
tions. Greater attention should be paid to seeking 
new and diversified funding sources and  
methods. 

23. Вищі навчальні заклади досягли більшої 
автономії, в той час швидко зросли очікування 
того, що вони будуть чутливо реагувати на по-
треби суспільства і будуть підзвітними. В рам-
ках громадської відповідальності ми визнаємо, 
що державне фінансування залишається осно-
вним пріоритетом у гарантуванні рівного до-
ступу та подальшого сталого розвитку автоно-
мних вищих навчальних закладів. Більша увага 
має приділятися знаходженню нових і дивер-
сифікованих джерел і методів фінансування. 

III. The organisational structure and follow-up III. Організаційна структура і супровід 

24. The present organisational structure of the 
Bologna Process, characterised by the coopera-
tion between governments, the academic com-
munity with its representative organisations, and 
other stakeholders, is endorsed as being fit for 
purpose. In the future, the Bologna Process will 
be co-chaired by the country holding the EU 
presidency and a non-EU country. 

24. Теперішня організаційна структура Болон-
ського процесу, яка характеризується співпра-
цею між урядами, академічною спільнотою з її 
представницькими оргацізаціями, та іншими 
зацікавленими сторонами, вважається відпові-
дною своїй меті. У майбутньому Болонський 
процес буде спільно очолюватися країною, яка 
головує в ЄС, та країною, що не є членом ЄС. 

25. In order to interact with other policy areas, 
the BFUG will liaise with experts and policy 
makers from other fields, such as research, im-
migration, social security and employment. 

25. Для взаємодії з іншими сферами політи-
ки, Група супроводу Болонського процесу 
співпрацюватиме з експертами та особами, 
що визначають політику в інших галузях, та-
ких як дослідження, імміграція, соціальне 
забезпечення та працевлаштування. 

26. We entrust the Bologna Follow-up Group to 
prepare a work plan up to 2012 to take forward 
the priorities identified in this Communiquй and 
the recommendations of the reports submitted to 
this Ministerial conference, allowing the future 
integration of the outcome of the independent 
assessment of the Bologna Process. In particular 
the BFUG is asked: 
• To define the indicators used for measuring 
and monitoring mobility and the social dimen-
sion in conjunction with the data collection; 
• To consider how balanced mobility could be 
achieved within the EHEA; 

26. Ми доручаємо Групі супроводу Болонського 
процесу підготувати робочий план до 2012 року 
для виконання пріоритетів, визначених у цьому 
Комюніке, та рекомендацій звітів, поданих на 
цю конференцію міністрів, з можливістю пода-
льшої інтеграції результатів незалежного оціню-
вання Болонського процесу. Зокрема, ми проси-
мо Групу супроводу Болонського процесу: 
 Визначити індикатори виміру та монітори-
нгу мобільності і соціального виміру у 
зв’язку зі збором даних; 
 Визначити, яким чином може бути досягнуто 
збалансованої мобільності всередині EHEA; 
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• To monitor the development of the transpar-
ency mechanisms and to report back to the 2012 
ministerial conference; 
• To set up a network, making optimal use of 
existing structures, for better information on and 
promotion of the Bologna Process outside the 
EHEA; 
• To follow-up on the recommendations of ana-
lysis of the national action plans on recognition. 

 Здійснювати моніторинг розробки механіз-
мів прозорості і надати звіт до конференції 
міністрів 2012 року; 
 Встановити мережу, оптимізуючи викорис-
тання існуючих структур для більшого інфо-
рмування і просування Болонського процесу 
за межами EHEA;  
 Супроводжувати рекомендації щодо аналі-
зів національних планів дій з визнання. 

27. Reporting on the progress of the implemen-
tation of the Bologna Process will be carried out 
in a coordinated way. 
• Stocktaking will further refine its evidence-
based methodology. 
• Eurostat together with Eurostudent and in co-
operation with Eurydice will be asked to con-
tribute through relevant data collection.  
• The work of reporting will be overseen by the 
Bologna Follow-up Group and will lead to an 
overall report integrating the aforementioned 
sources for the 2012 ministerial conference. 

27. Звіт щодо прогресу запровадження поло-
жень Болонського процесу виконуватиметься 
у скоординований спосіб. 
 Критичний аналіз буде удосконалюватися на 
базі фактологічної методології. 
 Євростат разом з Євростудентом та у спів-
праці з Евридікою запрошуються зробити 
свій внесок через відповідний збір даних. 
 Робота зі звітності буде проводитися під кон-
тролем Групи супроводу Болонського процесу, 
результатом роботи стане загальний звіт до 
конференції міністрів у 2012 році, що інтегру-
ватиме вищезазначені джерела,.  

28. We ask the E4 group (ENQA-EUA-
EURASHE-ESU) to continue its cooperation in 
further developing the European dimension of 
quality assurance and in particular to ensure that 
the European Quality Assurance Register is 
evaluated externally, taking into account the 
views of the stakeholders. 

28. Ми просимо групу E4 (ENQA-EUA-
EURASHE-ESU) продовжувати співпрацю з 
подальшого розвитку Європейського виміру 
забезпечення якості і, зокрема, забезпечити, 
щоб Європейськимй реєстр агенцій із забез-
печення якості був оцінений ззовні, врахо-
вуючи погляди зацікавлених сторін.  

29. We will meet again at the Bologna anniver-
sary conference jointly hosted by Austria and 
Hungary in Budapest and Vienna on 11-12 March 
2010. The next regular ministerial conference 
will be hosted by Romania in Bucharest on 27-
28 April 2012. The following ministerial confer-
ences will be held in 2015, 2018 and 2020. 

29. Ми зустрінемося знову на ювілейній Болон-
ській конференції, яку спільно прийматимуть 
Австрія і Угорщина у Будапешті та Відні 11–12 
березня 2010 року. Наступна чергова конферен-
ція міністрів відбудеться в Румунії у Бухаресті 
в квітні 2012 року. Подальші конференції мініст-
рів будуть проведені у 2015, 2018 та 2020 роках. 

  
 Головний корпус університету в місті Leuven Корпуси університету в місті  Louvain-la-Neuve .   
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ДОДАТОК 12 

BUDAPEST-VIENNA DECLARATION 
ON THE EUROPEAN HIGHER  

EDUCATION AREA 

March 12, 2010 

БУДАПЕШТСЬКО-ВІДЕНСЬКА  
ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

12 березня 2010 року 
  
  
1.  We, the Ministers responsible for higher 
education in the countries participating in the 
Bologna Process, met in Budapest and Vienna 
on March 11 and 12, 2010 to launch the Euro-
pean Higher Education Area (EHEA), as envis-
aged in the Bologna Declaration of 1999. 

1.  Ми, міністри, відповідальні за вищу 
освіту країн-учасниць Болонського процесу, 
зібралися в Будапешті і Відні 11 і 12 березня 
2010 року для проголошення запуску  
Європейського простору вищої освіти 
(EHEA), як це передбачалося Болонською 
декларацією 1999 року. 

2.  Based on our agreed criteria for country 
membership, we welcome Kazakhstan as new 
participating country of the European Higher 
Education Area. 

2.  Основываясь на совместно согласован-
ных критериях участия, мы приветствуем Ре-
спублику Казахстан в качестве новой страны- 
участницы Европейского пространства выс-
шего образования.  

3.  The Bologna Declaration in 1999 set out  
a vision for 2010 of an internationally 
competitive and attractive European Higher 
Education Area where higher education institu-
tions, supported by strongly committed staff, can 
fulfil their diverse missions in the knowledge 
society; and where students benefiting from  
mobility with smooth and fair recognition of 
their qualifications, can find the best suited  
educational pathways. 

3. Болонская декларация 1999 года опреде-
лила перспективу формирования к 2010 году 
привлекательного и конкурентоспособного 
на международном уровне Европейского 
пространства высшего образования, в кото-
ром высшие учебные заведения смогут вы-
полнять свои разнообразные миссии в обще-
стве, основанном на знаниях; и в котором 
студенты, получая выгоды от мобильности в 
соответствии со справедливым признанием 
их квалификаций, смогут выбрать наиболее 
подходящую образовательную траекторию.  

4.  Since 1999, 47 parties to the European Cul-
tural Convention, have signed up to this vision 
and have made significant progress towards 
achieving it. In a unique partnership between 
public authorities, higher education institutions, 
students and staff, together with employers, 
quality assurance agencies, international organi-
sations and European institutions, we have en-
gaged in a series of reforms to build a European 
Higher Education Area based on trust, coopera-
tion and respect for the diversity of cultures, 
languages, and higher education systems. 

4. Начиная с 1999 года 47 участников Ев-
ропейской культурной конвенции присоеди-
нились к идее формирования EHEA и значи-
тельно продвинулись в ее реализации. В уни-
кальном партнерстве между органами госу-
дарственной власти, высшими учебными за-
ведениями, их сотрудниками и студентами, а 
также работодателями, агентствами по обес-
печению качества, международными органи-
зациями и европейскими институтами, мы 
осуществили серию реформ по созданию Ев-
ропейского пространства высшего образова-
ния, основанного на доверии, сотрудничестве 
и уважении к разнообразию культур, языков, 
систем высшего образования. 

5.  The Bologna Process and the resulting 
European Higher Education Area, being un-
precedented examples of regional, cross-border 
cooperation in higher education, have raised 

5. Болонский процесс и, как результат, Ев-
ропейское пространство высшего образова-
ния, будучи беспрецедентным примером ре-
гионального, трансграничного сотрудничест-
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considerable interest in other parts of the world 
and made European higher education more visi-
ble on the global map. We welcome this interest 
and look forward to intensifying our policy dia-
logue and cooperation with partners across the 
world. 

ва в области высшего образования, вызвали 
значительный интерес в других частях мира 
и сделали Европейское образование более 
заметным на глобальном уровне. Мы привет-
ствуем этот интерес и надеемся на активиза-
цию нашего политического диалога и сотру-
дничества с партнерами по всему миру.  

6.  We have taken note of the independent as-
sessment and the stakeholders’ reports. We wel-
come their affirmation that institutions of higher 
education, staff and students increasingly iden-
tify with the goals of the Bologna Process. 
While much has been achieved in implementing 
the Bologna reforms, the reports also illustrate 
that EHEA action lines such as degree and cur-
riculum reform, quality assurance, recognition, 
mobility and the social dimension are imple-
mented to varying degrees. Recent protests in 
some countries, partly directed against develop-
ments and measures not related to the Bologna 
Process, have reminded us that some of the Bo-
logna aims and reforms have not been properly 
implemented and explained. We acknowledge 
and will listen to the critical voices raised among 
staff and students. We note that adjustments and 
further work, involving staff and students, are 
necessary at European, national, and especially 
institutional levels to achieve the European 
Higher Education Area as we envisage it. 

6. Мы приняли к сведению результаты не-
зависимой оценки и доклады организаций-
участниц Болонского процесса. Мы приветс-
твуем подтверждение того, что вузы, их сот-
рудники и студенты все больше солидарны с 
целями Болонского процесса. Несмотря на 
то, что многое было достигнуто в осуществ-
лении Болонских реформ, доклады также от-
ражают, что ряд действий по формированию 
EHEA, таких как реформа учебного плана и 
степеней, обеспечение качества, признание 
дипломов, мобильность и социальное изме-
рение, реализованы в разной степени. Недав-
ние акции протеста в ряде стран, частично 
направленные против действий, не связан-
ных с Болонским процессом, показывают, 
что некоторые направления Болонского про-
цесса не были реализованы и объяснены до-
лжным образом. Мы признаем это и будем 
прислушиваться к критике со стороны рабо-
тников образования и студентов. Мы отмеча-
ем, что необходима дальнейшая работа, в том 
числе с участием сотрудников и студентов, 
на европейском, национальном и, особенно 
институциональном уровнях для реализации 
задачи по созданию Европейского простран-
ства высшего образования, как мы это пред-
усматривали.  

7.  We, the Ministers, are committed to the full 
and proper implementation of the agreed objec-
tives and the agenda for the next decade set by 
the Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué. In 
close cooperation with higher education institu-
tions, staff, students and other stakeholders, we 
will step up our efforts to accomplish the re-
forms already underway to enable students and 
staff to be mobile, to improve teaching and 
learning in higher education institutions, to en-
hance graduate employability, and to provide 
quality higher education for all. At national 
level, we also strive to improve communication 
on and understanding of the Bologna Process 
among all stakeholders and society as a whole. 

7. Мы, министры, выражаем привержен-
ность обязательствам по полной и эффектив-
ной реализации согласованных целей и плана 
мероприятий на следующее десятилетие, 
обозначенных в Коммюнике, принятом на 
конференции в Левене и Лувен-ла-Неве. В 
тесном взаимодействии с высшими учебны-
ми заведениями, преподавателями, студента-
ми и другими заинтересованными сторонами 
мы будем наращивать наши усилия для заве-
ршения уже начатых реформ с целью активи-
зации мобильности преподавателей и студен-
тов, улучшения процесса преподавания и 
обучения в вузах, повышения возможностей 
трудоустройства выпускников и обеспечения 
доступности высшего образования. На наци-
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ональном уровне мы также стремимся улуч-
шить взаимодействие и взаимопонимание по 
Болонскому процессу среди всех заинтересо-
ванных сторон и общества в целом.  

8.  We, the Ministers, recommit to academic 
freedom as well as autonomy and accountability 
of higher education institutions as principles of 
the European Higher Education Area and under-
line the role the higher education institutions 
play in fostering peaceful democratic societies 
and strengthening social cohesion. 

8. Мы, министры, снова подтверждаем 
обязательства по обеспечению академичес-
ких свобод, автономности и подотчетности 
вузов как основных принципов Европейского 
пространства высшего образования, и подче-
ркиваем роль вузов в укреплении мирного 
демократического общества и усилении со-
циальной сплоченности.  

9.  We acknowledge the key role of the aca-
demic community - institutional leaders, teach-
ers, researchers, administrative staff and stu-
dents - in making the European Higher Educa-
tion Area a reality, providing the learners with 
the opportunity to acquire knowledge, skills and 
competences furthering their careers and lives as 
democratic citizens as well as their personal de-
velopment. We recognise that a more supportive 
environment for the staff to fulfil their tasks, is 
needed. We commit ourselves to working to-
wards a more effective inclusion of higher edu-
cation staff and students in the implementation 
and further development of the EHEA. We fully 
support staff and student participation in deci-
sion-making structures at European, national and 
institutional levels. 

9.  Мы осознаем ключевую роль научного 
сообщества – руководителей вузов, препода-
вателей, исследователей (ученых), админист-
ративного персонала и студентов – в форми-
ровании Европейского пространства высшего 
образования, в обеспечении возможности 
приобретать знания, навыки и компетенции, 
способствующие карьере учащихся и их жи-
зни, как граждан демократических госу-
дарств, а также их личностному росту. Мы 
признаем, что необходимы более благоприя-
тные условия для сотрудников для выполне-
ния их задач. Мы обязуемся использовать 
более эффективные механизмы вовлечения 
сотрудников высших учебных заведений и 
студентов в процесс функционирования и 
дальнейшего развития Европейского про-
странства высшего образования. Мы полнос-
тью поддерживаем участие сотрудников и 
студентов в структурах, разрабатывающих и 
принимающих решения в рамках Болонского 
процесса, на европейском, национальном и 
институциональном уровнях.  

10.  We call upon all actors involved to facilitate 
an inspiring working and learning environment 
and to foster student-centred learning as a way 
of empowering the learner in all forms of educa-
tion, providing the best solution for sustainable 
and flexible learning paths. This also requires 
the cooperation of teachers and researchers in 
international networks. 

10.  Мы призываем все вовлеченные стороны 
способствовать созданию благоприятных ус-
ловий обучения и работы и содействовать 
развитию обучения, ориентированного на 
потребности студента, позволяющего реали-
зовать идею устойчивого и гибкого способа 
обучения. Это также требует сотрудничества 
со стороны преподавателей и исследователей 
в международных сетях.  

11.  We, the Ministers, reaffirm that higher edu-
cation is a public responsibility. We commit 
ourselves, notwithstanding these difficult eco-
nomic times, to ensuring that higher education 
institutions have the necessary resources within 
a framework established and overseen by public 
authorities. We are convinced that higher educa-

11. Мы, министры, вновь подтверждаем, что 
высшее образование является ответственнос-
тью общества. Мы берем на себя обязательс-
тва, несмотря на эти трудные экономические 
времена, обеспечить вузам необходимые ре-
сурсы в рамках установленных структур и 
при контроле органов государственной влас-
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tion is a major driver for social and economic 
development and for innovation in an increas-
ingly knowledge-driven world. We shall there-
fore increase our efforts on the social dimension 
in order to provide equal opportunities to quality 
education, paying particular attention to under-
represented groups. 

ти. Мы убеждены, что высшее образование 
является главным фактором социального и 
экономического развития, а также инноваций 
в мире, движимом знаниями. Поэтому мы 
будем наращивать наши усилия по социаль-
ным аспектам с тем, чтобы обеспечить рав-
ные возможности для получения качествен-
ного образования, уделяя особое внимание 
недостаточно представленным группам.  

12.  We, the Ministers responsible for the Euro-
pean Higher Education Area, ask the Bologna 
Follow-up Group to propose measures to facili-
tate the proper and full implementation of the 
agreed Bologna principles and action lines 
across the European Higher Education Area, es-
pecially at the national and institutional levels, 
among others by developing additional working 
methods, such as peer learning, study visits and 
other information sharing activities. By continu-
ously developing, enhancing and strengthening 
the European Higher Education Area and taking 
further the synergies with the European Re-
search Area, Europe will be able to successfully 
face the challenges of the next decade. 

12. Мы, министры, ответственные за фор-
мирование Европейского пространства выс-
шего образования, просим Наблюдательную 
группу по Болонскому процессу предложить 
меры, способствующие эффективной реали-
зации согласованных принципов Болонского 
процесса и плана действий на всей террито-
рии Европейского пространства высшего об-
разования, особенно на национальном и инс-
титуциональном уровнях, в частности, путем 
разработки дополнительных методов работы, 
таких как взаимное обучение, ознакомитель-
ные поездки и другие мероприятия по обме-
ну информацией. Через непрерывное разви-
тие, расширение и укрепление Европейского 
пространства высшего образования и даль-
нейшее усиление взаимодействия с Европей-
ским научно- исследовательским пространс-
твом, Европа будет в состоянии успешно ре-
шать задачи и преодолевать вызовы следую-
щего десятилетия.  

13.  Our next Ministerial Meeting to take stock 
of progress and to drive the Leuven/Louvain-la-
Neuve agenda forward, will be hosted by  
Romania in Bucharest on 26-27 April 2012. 

13. Наша наступна зустріч міністрів з  
підведення підсумків та просуванню цілей, 
позначених в Leuven/Louvain-la-Neuve  
комюніке, відбудеться в Румунії в Бухаресті 
26-27 квітня 2012 року. 

  

   
Будапештський університет технологій та економіки Віденський технічний університет 
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ДОДАТОК 13 

BUCHAREST COMMUNIQUÉ  
MAKING THE MOST OF OUR POTENTIAL: 

CONSOLIDATING THE EUROPEAN 
HIGHER EDUCATION AREA 

26 – 27 April 2012 

БУХАРЕСТСЬКЕ КОМЮНІКЕ  
ПІДВИЩУЮЧИ НАШ ПОТЕНЦІАЛ: 
КОНСОЛІДАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

26 – 27 квітня 2012 року 

В стані коригування 
  
We, the Ministers responsible for higher educa-
tion in the 47 countries of the European Higher 
Education Area (EHEA) have met in Bucharest, 
on 26 and 27 April 2012, to take stock of the 
achievements of the Bologna Process and agree 
on the future priorities of the EHEA.  

Мы, министры, ответственные за высшее об-
разование в 47 странах Европейского про-
странства высшего образования (EHEA), 
встретились в Бухаресте 26-27 апреля 2012 
года, чтобы оценить достижения Болонского 
процесса и определить будущие приоритеты 
EHEA. 

Investing in higher education for the future  Инвестиции в высшее образование во имя 
будущего 

Europe is undergoing an economic and financial 
crisis with damaging societal effects. Within the 
field of higher education, the crisis is affecting 
the availability of adequate funding and making 
graduates’ job prospects more uncertain.  

Европа переживает экономический и финан-
совый кризис с разрушительными социаль-
ными последствиями. В сфере высшего обра-
зования кризис ведет к затруднению доступ-
ности финансирования и повышает неопре-
деленность перспектив трудоустройства вы-
пускников. 

Higher education is an important part of the so-
lution to our current difficulties. Strong and ac-
countable higher education systems provide the 
foundations for thriving knowledge societies. 
Higher education should be at the heart of our 
efforts to overcome the crisis – now more than 
ever.  

Высшее образование является важной частью 
решения наших сегодняшних проблем. 
Сильные и ответственные системы высшего 
образования составляют основу процветаю-
щих обществ знаний. Высшее образование 
должно играть центральную роль в наших 
усилиях, направленных на преодоление кри-
зиса – сейчас в большей степени, чем когда-
либо. 

With this in mind, we commit to securing the 
highest possible level of public funding for 
higher education and drawing on other appropri-
ate sources, as an investment in our future. We 
will support our institutions in the education of 
creative, innovative, critically thinking and re-
sponsible graduates needed for economic growth 
and the sustainable development of our democ-
racies. We are dedicated to working together in 
this way to reduce youth unemployment.  

Исходя из этого, мы обязуемся обеспечить 
для высшего образования максимально воз-
можный уровень государственного финанси-
рования, а также привлечение других адек-
ватных ресурсов, в качестве инвестиций в 
наше общее будущее. Мы будем поддержи-
вать наши высшие учебные заведения в под-
готовке творческих, инновационных, крити-
чески мыслящих и ответственных выпускни-
ков, в которых нуждаются наши демократи-
ческие государства для экономического рос-
та и устойчивого развития. Мы привержены 
идее сообща работать в этом направлении с 
тем, чтобы сократить уровень безработицы 
среди молодежи. 

The EHEA yesterday, today and tomorrow  EHEA вчера, сегодня и завтра 
The Bologna reforms have changed the face of 
higher education across Europe, thanks to the 

Болонские реформы изменили высшее обра-
зование на всей территории Европы, благо-
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involvement and dedication of higher education 
institutions, staff and students.  

даря участию и усилиям высших учебных 
заведений, их сотрудников и студентов. 

Higher education structures in Europe are now 
more compatible and comparable. Quality assur-
ance systems contribute to building trust, higher 
education qualifications are more recognisable 
across borders and participation in higher educa-
tion has widened. Students today benefit from a 
wider variety of educational opportunities and 
are increasingly mobile. The vision of an inte-
grated EHEA is within reach.  

Структуры высшего образования в Европе на 
сегодняшний день стали более сопоставимы-
ми и совместимыми. Системы гарантии каче-
ства способствуют повышению доверия, ква-
лификации высшего образования становятся 
все более сравнимыми в разных странах, 
расширилась вовлеченность в сферу высшего 
образования различных заинтересованных 
сторон. В настоящее время студенты поль-
зуются преимуществами более разнообраз-
ных образовательных возможностей и стано-
вятся все более мобильными. Идея создания 
единого Европейского пространства высшего 
образования уже в пределах досягаемости. 

However, as the report on the implementation of 
the Bologna Process shows, we must make fur-
ther efforts to consolidate and build on progress. 
We will strive for more coherence between our 
policies, especially in completing the transition 
to the three cycle system, the use of ECTS cred-
its, the issuing of Diploma Supplements, the en-
hancement of quality assurance and the imple-
mentation of qualifications frameworks, includ-
ing the definition and evaluation of learning out-
comes.  

Однако, как свидетельствует Отчет о реали-
зации Болонского процесса, мы должны при-
ложить дальнейшие усилия для закрепления 
и развития достигнутого. Мы будем стре-
миться к большей согласованности в нашей 
политике, особенно в условиях завершения 
перехода к трехуровневой системе образова-
ния, использованию кредитных единиц Ев-
ропейской системы переноса и накопления 
кредитов (ECTS), выдаче Европейского при-
ложения к диплому, а также в процессе со-
вершенствования процедур гарантии качест-
ва и введения структур квалификаций, вклю-
чая определение и оценку результатов обу-
чения. 

We will pursue the following goals: to provide 
quality higher education for all, to enhance 
graduates’ employability and to strengthen mo-
bility as a means for better learning.  

Мы ставим перед собой следующие цели: 
обеспечение качественного высшего образо-
вания для всех, повышение возможностей 
трудоустройства выпускников и повышение 
мобильности для совершенствования обуче-
ния. 

Our actions towards these goals will be under-
pinned by constant efforts to align national prac-
tices with the objectives and policies of the 
EHEA, while addressing those policy areas 
where further work is needed. For 2012-2015, 
we will especially concentrate on fully support-
ing our higher education institutions and stake-
holders in their efforts to deliver meaningful 
changes and to further the comprehensive im-
plementation of all Bologna action lines.  

Наши действия, направленные на достиже-
ние данных целей, будут основаны на непре-
рывных усилиях по согласованию нацио-
нальной практики с задачами и политикой 
EHEA с учетом тех областей политики, в ко-
торых необходима дальнейшая работа. С 
2012 по 2015 годы мы сосредоточим внима-
ние на всемерной поддержке высших учеб-
ных заведений и заинтересованных сторон в 
их усилиях, направленных на осуществление 
значимых преобразований и дальнейшей все-
сторонней реализации направлений Болон-
ского процесса. 

Providing quality higher education for all  Обеспечение качества высшего образова-
ния для всех 
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Widening access to higher education is a pre-
condition for societal progress and economic 
development. We agree to adopt national meas-
ures for widening overall access to quality 
higher education. We will work to raise comple-
tion rates and ensure timely progression in 
higher education in all EHEA countries.  

Расширение доступа к получению высшего 
образования является необходимым предва-
рительным условием социального прогресса 
и экономического развития. Мы согласны 
принять меры национального уровня для 
расширения доступа к качественному выс-
шему образованию. Наши действия будут 
направлены на то, чтобы повысить процент 
успешно завершивших обучение и гаранти-
ровать своевременное продвижение в полу-
чении высшего образования во всех странах 
EHEA. 

The student body entering and graduating from 
higher education institutions should reflect the 
diversity of Europe’s populations. We will step 
up our efforts towards underrepresented groups 
to develop the social dimension of higher edu-
cation, reduce inequalities and provide adequate 
student support services, counselling and guid-
ance, flexible learning paths and alternative ac-
cess routes, including recognition of prior learn-
ing. We encourage the use of peer learning on 
the social dimension and aim to monitor pro-
gress in this area.  

Контингент студентов, поступающих и за-
канчивающих высшие учебные заведения, 
должен отражать разнообразие населения 
Европы. Мы обязуемся приложить особые 
усилия в отношении представителей групп, 
нуждающихся в социальной поддержке, с 
тем, чтобы развивать социальное измерение 
высшего образования, сократить неравенство 
и предоставить студентам адекватные услуги 
и поддержку, консультирование и наставни-
чество, гибкие образовательные траектории и 
альтернативные пути к получению образова-
ния, включая признание предшествующего 
обучения. Мы приветствуем использование 
взаимного обучения по вопросам социально-
го измерения и ставим своей целью монито-
ринг прогресса в данном направлении. 

We reiterate our commitment to promote stu-
dent-centred learning in higher education, 
characterised by innovative methods of teaching 
that involve students as active participants in 
their own learning. Together with institutions, 
students and staff, we will facilitate a supportive 
and inspiring working and learning environment. 

Мы вновь подтверждаем нашу привержен-
ность принципу студентоцентрированного 
обучения в высшем образовании, характери-
зующегося инновационными методами пре-
подавания, которые ставят студентов в пози-
цию активных участников собственного обу-
чения. Совместно с высшими учебными за-
ведениями, их студентами и сотрудниками 
мы будем создавать условия для поддержи-
вающей и мотивирующей среды для работы 
и обучения. 

Higher education should be an open process in 
which students develop intellectual independ-
ence and personal self-assuredness alongside 
disciplinary knowledge and skills. Through the 
pursuit of academic learning and research, stu-
dents should acquire the ability confidently to 
assess situations and ground their actions in 
critical thought.  

Высшее образование должно быть открытым 
процессом, в котором студенты приобретают 
интеллектуальную независимость и уверен-
ность в себе наряду со знаниями и навыками 
в избранной предметной области. В ходе 
академического обучения и исследователь-
ской работы у студентов должна сформиро-
ваться способность адекватно оценивать си-
туацию и критически обосновывать свои 
действия. 

Quality assurance is essential for building trust 
and to reinforce the attractiveness of the 

Гарантия качества играет важнейшую роль в 
построении доверия, а также в повышении 
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EHEA’s offerings, including in the provision of 
cross-border education. We commit to both 
maintaining the public responsibility for quality 
assurance and to actively involve a wide range 
of stakeholders in this development. We ac-
knowledge the ENQA, ESU, EUA and 
EURASHE (the E4 group) report on the imple-
mentation and application of the “European 
Standards and Guidelines for Quality Assur-
ance” (ESG)1. We will revise the ESG to im-
prove their clarity, applicability and usefulness, 
including their scope. The revision will be based 
upon an initial proposal to be prepared by the E4 
in cooperation with Education International, 
BUSINESSEUROPE and the European Quality 
Assurance Register for Higher Education 
(EQAR), which will be submitted to the Bolo-
gna Follow-Up Group.  

привлекательности предложений EHEA, 
включая трансграничное образование. Мы 
привержены идее как поддерживать ответст-
венность общества за процессы гарантии ка-
чества, так и активно привлекать широкий 
круг заинтересованных сторон в эти процес-
сы. Мы признаем отчет о внедрении и при-
менении Европейских стандартов и рекомен-
даций для гарантии качества (ESG)1, подго-
товленный Европейской ассоциацией гаран-
тии качества в высшем образовании (ENQA), 
Европейским студенческим союзом (ESU), 
Ассоциацией европейских университетов 
(EUA) и Европейской ассоциацией учрежде-
ний высшего образования EURASHE (Груп-
па Е4). Мы проведем пересмотр стандартов 
ESG с тем, чтобы повысить их четкость, 
применимость и полезность, включая облас-
ти их применения. Данный пересмотр будет 
осуществлен на основе начального предло-
жения, который подготовит Группа Е4 в со-
трудничестве с Education International, BUSI-
NESSEUROPE и Европейским регистром 
агентств гарантии качества (EQAR) и кото-
рое будет представлено на рассмотрение На-
блюдательной группе по Болонскому про-
цессу (BFUG). 

We welcome the external evaluation of EQAR 
and we encourage quality assurance agencies to 
apply for registration. We will allow EQAR-
registered agencies to perform their activities 
across the EHEA, while complying with na-
tional requirements. In particular, we will aim to 
recognise quality assurance decisions of EQAR-
registered agencies on joint and double degree 
programmes.  

Мы приветствует внешнюю экспертизу 
EQAR и призываем агентства гарантии каче-
ства подавать заявления о регистрации в 
данной организации. Мы предоставим раз-
решение зарегистрированным в EQAR агент-
ствам осуществлять свою деятельность на 
всей территории EHEA при условии ее соот-
ветствия национальным требованиям. В ча-
стности, мы за признание решений агентств, 
зарегистрированных в EQAR, в отношении 
совместных программ и программ двойных 
степеней. 

We confirm our commitment to maintaining 
public responsibility for higher education and 
acknowledge the need to open a dialogue on 
funding and governance of higher education. 
We recognise the importance of further develop-
ing appropriate funding instruments to pursue 
our common goals. Furthermore, we stress the 
importance of developing more efficient gov-
ernance and managerial structures at higher edu-
cation institutions. We commit to supporting the 
engagement of students and staff in governance 
structures at all levels and reiterate our commit-
ment to autonomous and accountable higher 

Мы подтверждаем наше обязательство по 
сохранению ответственности общества за 
высшее образование и признаем необходи-
мость начать диалог о финансировании и 
управлении в высшем образовании. Мы при-
знаем важность дальнейшего развития соот-
ветствующих инструментов финансирования 
для достижения наших общих целей. Более 
того, мы подчеркиваем значимость развития 
в высших учебных заведениях более эффек-
тивных управленческих и организационных 
структур. Мы обязуемся поддерживать уча-
стие студентов и 1 European Association for 
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education institutions that embrace academic 
freedom.  

Quality Assurance (2011): "Mapping the Im-
plementation and application of the ESG" со-
трудников вузов в управленческих структу-
рах на всех уровнях и вновь подтверждаем 
свое обязательство придерживаться принци-
па академической свободы в отношении ав-
тономных и ответственных высших учебных 
заведений. 

Enhancing employability to serve Europe’s 
needs  

Повышение возможностей трудоустройства 
для удовлетворения потребностей Европы 

Today’s graduates need to combine transversal, 
multidisciplinary and innovation skills and com-
petences with up-to-date subject-specific knowl-
edge so as to be able to contribute to the wider 
needs of society and the labour market. We aim 
to enhance the employability and personal and 
professional development of graduates through-
out their careers. We will achieve this by im-
proving cooperation between employers, stu-
dents and higher education institutions, espe-
cially in the development of study programmes 
that help increase the innovation, entrepreneurial 
and research potential of graduates. Lifelong 
learning is one of the important factors in meet-
ing the needs of a changing labour market, and 
higher education institutions play a central role 
in transferring knowledge and strengthening re-
gional development, including by the continuous 
development of competences and reinforcement 
of knowledge alliances.  

Сегодняшним выпускникам необходимо со-
четать междисциплинарные, мультидисцип-
линарные и инновационные знания и компе-
тенции с современным специальным знанием 
в определенной предметной области, чтобы 
соответствовать более широким запросам 
общества и рынка труда. Наша цель – совер-
шенствование возможностей трудоустройст-
ва, личностного и профессионального разви-
тия выпускников на всем протяжении их 
карьеры. Мы достигнем этого укрепляя со-
трудничество между работодателями, сту-
дентами и высшими учебными заведениями, 
особенно в разработке образовательных про-
грамм, содействующих повышению иннова-
ционного, предпринимательского и научно-
исследовательского потенциала выпускни-
ков. Обучение на протяжении всей жизни яв-
ляется одним из важных факторов соответст-
вия изменяющемуся рынку труда, а высшие 
учебные заведения играют центральную роль 
в трансфере знаний и активизации регио-
нального развития, включая непрерывное 
развитие «альянсов знаний» (инновационных 
ассоциаций образовательных, научных и 
производственных организаций – Прим. пе-
реводчика). 

Our societies need higher education institutions 
to contribute innovatively to sustainable devel-
opment and therefore, higher education must 
ensure a stronger link between research, teach-
ing and learning at all levels. Study programmes 
must reflect changing research priorities and 
emerging disciplines, and research should un-
derpin teaching and learning. In this respect, we 
will sustain a diversity of doctoral programmes. 
Taking into account the “Salzburg II recommen-
dations” and the Principles for Innovative Doc-
toral Training, we will explore how to promote 
quality, transparency, employability and mobil-
ity in the third cycle, as the education and train-
ing of doctoral candidates has a particular role in 

Нашим обществам необходимы высшие 
учебные заведения, чтобы инновационно 
способствовать его устойчивому развитию, 
поэтому вузы должны обеспечить более тес-
ную связь между научными исследованиями, 
преподаванием и обучением на всех уровнях. 
В образовательных программах должны на-
ходить отражение изменяющиеся научно-
исследовательские приоритеты и дисципли-
ны, находящиеся на стадии становления, а 
научные исследования должны составлять 
основу преподавания и обучения. В этом от-
ношении, мы будем поддерживать разнооб-
разие докторских программ. Принимая во 
внимание документы ‘Зальцбургские реко-
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bridging the EHEA and the European Research 
Area (ERA). Next to doctoral training, high 
quality second cycle programmes are a neces-
sary precondition for the success of linking 
teaching, learning and research. Keeping wide 
diversity and simultaneously increasing read-
ability, we might also explore further possible 
common principles for master programmes in 
the EHEA, taking account of previous work.  

мендации II” и «Принципы инновационной 
подготовки докторов наук», мы изучим воз-
можные пути повышения качества, прозрач-
ности, возможностей трудоустройства и мо-
бильности в рамках третьего цикла обучения, 
поскольку образование и профессиональная 
подготовкадокторантов играют особую роль 
в укреплении связей между EHEA и Евро-
пейским пространством научных исследова-
ний (ERA). Наряду с программами доктор-
ской подготовки, высокоэффективные про-
граммы второго цикла являются необходи-
мым условием для развития продуктивных 
взаимосвязей между преподаванием, обуче-
нием и научными исследованиями. Сохраняя 
большое разнообразие и растущую четкость 
магистерских программ в EHEA, мы могли 
бы также изучить их другие возможные об-
щие принципы с учетом уже проделанной в 
данном направлении работы. 

To consolidate the EHEA, meaningful imple-
mentation of learning outcomes is needed. The 
development, understanding and practical use of 
learning outcomes is crucial to the success of 
ECTS, the Diploma Supplement, recognition, 
qualifications frameworks and quality assurance 
– all of which are interdependent. We call on 
institutions to further link study credits with 
both learning outcomes and student workload, 
and to include the attainment of learning out-
comes in assessment procedures. We will work 
to ensure that the ECTS Users’ Guide fully re-
flects the state of on-going work on learning 
outcomes and recognition of prior learning.  

В целях консолидации EHEA необходимо 
целенаправленно внедрять результаты обу-
чения. Разработка, понимание и практиче-
ское применение результатов обучения име-
ют ключевое значение для успешного ис-
пользования ECTS и Приложения к диплому, 
для процедур признания, структур квалифи-
каций и процессов гарантии качества – все 
эти аспекты взаимосвязаны. Мы призываем 
институты продолжать работу по усилению 
взаимозависимости между академическими 
кредитами как с результатами обучения, так 
и учебной нагрузкой студентов, а также 
включить экспертизу уровня достижения ре-
зультатов обучения в оценочные процедуры. 
Мы будем работать над тем, чтобы в «Руко-
водстве по использованию ECTS»5 в полной 
мере было отражено состояние текущей ра-
боты в области результатов обучения и при-
знания предшествующего образования. 

We welcome the progress in developing qualifi-
cations frameworks; they improve transparency 
and will enable higher education systems to be 
more open and flexible. We acknowledge that 
realising the full benefits of qualifications 
frameworks can in practice be more challenging 
than developing the structures. The development 
of qualifications frameworks must continue so 
that they become an everyday reality for stu-
dents, staff and employers. Meanwhile, some 
countries face challenges in finalising national 
frameworks and in self-certifying compatibility 

Мы приветствуем достижения в разработке 
структур квалификаций; они повышают про-
зрачность и позволят системам высшего об-
разования стать более открытыми и гибкими. 
Мы осознаем, что практическая реализация 
всех преимуществ квалификационных струк-
тур может оказаться сложнее, чем разработка 
этих структур. Разработка структур квалифи-
каций должна быть продолжена с тем, чтобы 
они стали повседневной реальностью для 
студентов, сотрудников вузов и работодате-
лей. Вместе с тем, для некоторых стран пред-
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with the framework of qualifications of the 
EHEA (QF-EHEA) by the end of 2012. These 
countries need to redouble their efforts and to 
take advantage of the support and experience of 
others in order to achieve this goal.  

ставляет сложность завершение формирова-
ния национальных структур квалификаций и 
самооценка их соответствия Структуре ква-
лификаций EHEA (QFEHEA) к концу 2012 
года. Этим странам необходимо умножить 
усилия, использовать поддержку и опыт дру-
гих государств, чтобы достичь поставленной 
цели. 

A common understanding of the levels of our 
qualifications frameworks is essential to recog-
nition for both academic and professional pur-
poses. School leaving qualifications giving ac-
cess to higher education will be considered as 
being of European Qualifications Framework 
(EQF) level 4, or equivalent levels for countries 
not bound by the EQF, where they are included 
in National Qualifications Frameworks. We fur-
ther commit to referencing first, second and 
third cycle qualifications against EQF levels 6, 7 
and 8 respectively, or against equivalent levels 
for countries not bound by the EQF. We will 
explore how the QF-EHEA could take account 
of short cycle qualifications (EQF level 5) and 
encourage countries to use the QF-EHEA for 
referencing these qualifications in national con-
texts where they exist. We ask the Council of 
Europe and the European Commission to con-
tinue to coordinate efforts to make the respective 
qualifications frameworks work well in practice. 

Общее понимание уровней наших квалифи-
кационных структур имеет решающее значе-
ние для процедур признания как в академи-
ческих, так и в профессиональных целях. 
Школьные выпускные квалификации, откры-
вающие доступ к высшему образованию, бу-
дут рассматриваться как 4-й уровень Евро-
пейской структуры квалификаций (EQF) или 
эквивалентные уровни для стран, не связан-
ных с EQF, где они включены в националь-
ные структуры квалификаций. Мы далее со-
относим квалификации 1-го, 2-го и 3-го цик-
лов обучения с уровнями 6, 7 и 8 EQF соот-
ветственно, либо с эквивалентными уровня-
ми для стран, не связанных с EQF. Мы изу-
чим вопрос о том, как в QFEHEA могли бы 
быть приняты во внимание квалификации 
короткого цикла (уровень 5 EQF) и призыва-
ем страны использовать QF-EHEA для соот-
несения c ней квалификаций в тех нацио-
нальных контекстах, в которых они сущест-
вуют. Мы просим Совет Европы и Европей-
скую Комиссию продолжить координирова-
ние 4 European University Association (2009): 
“Survey of Master Degrees in Europe” 5 Euro-
pean Commission (2009): "ECTS Users’ Guide" 
усилий для обеспечения эффективного функ-
ционирования соответствующих квалифика-
ционных структур на практике. 

We welcome the clear reference to ECTS, to the 
European Qualifications Framework and to 
learning outcomes in the European Commis-
sion’s proposal for a revision of the EU Direc-
tive on the recognition of professional qualifi-
cations. We underline the importance of taking 
appropriate account of these elements in recog-
nition decisions.  

Мы приветствуем четкую согласованность с 
ECTS, Европейской структурой квалифика-
ций и результатами обучения в предложении 
Еврокомиссии по пересмотру Директивы Ев-
ропейского Союза о признании профессио-
нальных квалификаций. Мы подчеркиваем 
важность того, чтобы данные элементы в 
должной мере учитывались при принятии 
решений о признании. 

Strengthening mobility for better learning  Посилення мобільності для покращення 
навчання  

Learning mobility is essential to ensure the 
quality of higher education, enhance students’ 
employability and expand cross-border collabo-
ration within the EHEA and beyond.  

Образовательная мобильность играет важ-
нейшую роль в обеспечении качества высше-
го образования, в повышении возможностей 
трудоустройства студентов и расширении 
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трансграничного сотрудничества внутри 
EHEA и за его пределами. 

We adopt the strategy “Mobility for Better 
Learning“ as an addendum, including its mobil-
ity target, as an integral part of our efforts to 
promote an element of internationalisation in all 
of higher education. 

Мы принимаем стратегию «Мобильность для 
совершенствования образования» как прило-
жение [к настоящему Коммюнике – Прим. 
переводчика], включая поставленную в ней 
цель мобильности, как неотъемлемую часть 
наших усилий по развитию интернационали-
зации в высшем образовании. 

Sufficient financial support to students is essen-
tial in ensuring equal access and mobility oppor-
tunities. We reiterate our commitment to full 
portability of national grants and loans across 
the EHEA and call on the European Union to 
underpin this endeavour through its policies.  

Достаточная финансовая поддержка студен-
тов важна для обеспечения равного доступа и 
возможностей для мобильности. Мы под-
тверждаем свое обязательство обеспечить 
полную портативность национальных гран-
тов и займов на всей территории EHEA и 
призываем Европейский Союз подкрепить 
это стремление соответствующей политикой. 

Fair academic and professional recognition, in-
cluding recognition of non-formal and informal 
learning, is at the core of the EHEA. It is a direct 
benefit for students’ academic mobility, it im-
proves graduates’ chances of professional mo-
bility and it represents an accurate measure of 
the degree of convergence and trust attained. We 
are determined to remove outstanding obstacles 
hindering effective and proper recognition and 
are willing to work together towards the auto-
matic recognition of comparable academic de-
grees, building on the tools of the Bologna 
framework, as a long-term goal of the EHEA. 
We therefore commit to reviewing our national 
legislation to comply with the Lisbon Recogni-
tion Convention. We welcome the European 
Area of Recognition (EAR) Manual and recom-
mend its use as a set of guidelines for recogni-
tion of foreign qualifications and a compendium 
of good practices, as well as encourage higher 
education institutions and quality assurance 
agencies to assess institutional recognition pro-
cedures in internal and external quality assur-
ance.  

Справедливое академическое и профессио-
нальное признание, включая признание не-
формального и спонтанного образования, иг-
рает центральную роль в EHEA. Оно непо-
средственно способствует академической 
мобильности студентов, повышает возмож-
ности профессиональной мобильности для 
выпускников и представляет собой точную 
меру прогресса в достижении сближения и 
доверия. Мы твердо намерены устранить ос-
тавшиеся барьеры, препятствующие эффек-
тивным и надлежащим процедурам призна-
ния, и в качестве долгосрочной цели EHEA 
готовы совместно действовать с целью раз-
вития автоматического признания сопоста-
вимых академических степеней, основываясь 
на инструментах Болонской структуры. Та-
ким образом, мы принимаем на себя обяза-
тельство пересмотреть наши национальные 
законодательства с тем, чтобы выполнить 
Лиссабонскую Конвенцию о признании ква-
лификаций. Мы одобряем Рекомендации Ев-
ропейского пространства признания (EAR), и 
рекомендуем использовать его в качестве ру-
ководящих принципов для признания зару-
бежных квалификаций и свода хороших 
практик. Мы также призываем высшие учеб-
ные заведения и агентства гарантии качества 
провести оценку институциональных проце-
дур признания посредством процедур внут-
ренней и внешней оценки качества. 

We strive for open higher education systems and 
better balanced mobility in the EHEA. If mo-
bility imbalances between EHEA countries are 
deemed unsustainable by at least one party, we 

Мы стремимся к открытым системам высше-
го образования и более сбалансированной 
мобильности в EHEA. Если хотя бы одна из 
сторон считает нерациональными диспро-
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encourage the countries involved to jointly seek 
a solution, in line with the EHEA Mobility 
Strategy.  

порции в мобильности между странами 
EHEA, мы призываем вовлеченные государ-
ства к совместному поиску решения вопроса 
в соответствии со Стратегией мобильности 
EHEA. 

We encourage higher education institutions to 
further develop joint programmes and degrees 
as part of a wider EHEA approach. We will ex-
amine national rules and practices relating to 
joint programmes and degrees as a way to dis-
mantle obstacles to cooperation and mobility 
embedded in national contexts.  

Мы призываем высшие учебные заведения 
продолжать разработку совместных про-
грамм и степеней как составляющую более 
широкого подхода EHEA. Мы будем изучать 
национальные нормы и практику в области 
совместных программ и степеней как один из 
путей устранения сопряженных с националь-
ным контекстом препятствий на пути к со-
трудничеству и мобильности. 

Cooperation with other regions of the world and 
international openness are key factors to the 
development of the EHEA. We commit to fur-
ther exploring the global understanding of the 
EHEA goals and principles in line with the stra-
tegic priorities set by the 2007 strategy for “the 
EHEA in a Global Setting”. We will evaluate 
the strategy’s implementation by 2015 with the 
aim to provide guidelines for further internation-
alisation developments. The Bologna Policy Fo-
rum will continue as an opportunity for dialogue 
and its format will be further developed with our 
global partners.  

Сотрудничество с другими регионами мира и 
международная открытость – ключевые фак-
торы развития EHEA. Мы намерены продол-
жать изучение глобального понимания целей 
и принципов EHEA в соответствии с приори-
тетами, установленными в стратегии 2007 
года «Европейское пространство высшего 
образования в глобальном контексте». Мы 
оценим реализацию данной стратегии к 2015 
году с целью выработки рекомендаций по 
дальнейшим действиям в области развития 
интернационализации. Болонский политиче-
ский форум продолжит свою работу как 
платформа для диалога, а его формат будет 
усовершенствован нами в сотрудничестве с 
мировыми партнерами. 

Improvement of data collection and trans-
parency to underpin political goals 

Удосконалення збирання даних та прозо-
рості для обгрунтування політичних цілей 

We welcome the improved quality of data and 
information on higher education. We ask for 
more targeted data collection and referencing 
against common indicators, particularly on em-
ployability, the social dimension, lifelong learn-
ing, internationalisation, portability of 
grants/loans, and student and staff mobility. We 
ask Eurostat, Eurydice and Eurostudent to moni-
tor the implementation of the reforms and to re-
port back in 2015.  

Мы приветствуем усовершенствованное ка-
чество данных и информации о высшем об-
разовании. Мы обращаемся с просьбой о бо-
лее целенаправленном сборе данных в соот-
ветствии с едиными показателями, в частно-
сти, такими как возможности трудоустройст-
ва, социальное измерение, образование на 
протяжении всей жизни, интернационализа-
ция, портативность грантов/займов, мобиль-
ность студентов и сотрудников вузов. Мы 
просим организации Eurostat, Eurydice и 
Eurostudent осуществлять мониторинг реали-
зации реформ и отчитаться о его результатах 
в 2015 году. 

We will encourage the development of a system 
of voluntary peer learning and reviewing in 
countries that request it. This will help to assess 
the level of implementation of Bologna reforms 
and promote good practices as a dynamic way of 
addressing the challenges facing European 

Мы будем поощрять развитие системы доб-
ровольных взаимного обучения и экспертизы 
в тех странах, в которых они востребованы. 
Это поможет оценить степень реализации 
Болонских реформ и продвигать хорошую 
практику как динамичный путь реагирования 
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higher education.  на вызовы, стоящие сегодня перед европей-
ским высшим образованием. 

We will strive to make higher education systems 
easier to understand for the public, and espe-
cially for students and employers. We will sup-
port the improvement of current and developing 
transparency tools in order to make them more 
user-driven and to ground them on empirical 
evidence. We aim to reach an agreement on 
common guidelines for transparency by 2015.  

Мы будем стремиться к тому, чтобы системы 
высшего образования стали более понятными 
для общественности, особенно для студентов 
и работодателей. Мы будем поддерживать 
совершенствование действующих и разви-
вающихся инструментов прозрачности с тем, 
чтобы сделать их в большей степени ориен-
тированными на пользователя и обосновать 
их на эмпирических доказательствах. Мы 
ставим целью прийти к соглашению относи-
тельно общих руководящих принципов по 
вопросу прозрачности к 2015 году. 

Setting out priorities for 2012-2015 Визначення пріоритетів на 2012-2015 роки 
Having outlined the main EHEA goals in the 
coming years, we set out the following priorities 
for action by 2015.  

Обозначив основные задачи EHEA на бли-
жайшие годы, мы выдвигаем следующие 
приоритеты в работе на период до 2015 года. 

At the national level, together with the relevant 
stakeholders, and especially with higher educa-
tion institutions, we will:  

На національному рівні у співпраці з відповід-
ними зацікавленими сторонами, в першу  
чергу з вищими навчальними закладами, ми: 

 Reflect thoroughly on the findings of the 2012 
Bologna Implementation Report and take into 
account its conclusions and recommendations;  

 тщательно проанализируем выводы Отчета 
о реализации Болонского процесса (Bologna 
Implementation Report) 2012 года и примем во 
внимание его заключение и рекомендации; 

 Strengthen policies of widening overall access 
and raising completion rates, including measures 
targeting the increased participation of underrep-
resented groups;  

 будем укреплять политику расширения 
общего доступа к образованию и повышения 
процента успешно завершивших обучение, 
включая меры, направленные на расширение 
вовлеченности групп, нуждающихся в соци-
альной поддержке; 

 Establish conditions that foster student-
centred learning, innovative teaching methods 
and a supportive and inspiring working and 
learning environment, while continuing to in-
volve students and staff in governance structures 
at all levels;  

 будем создавать условия, способствующие 
продвижению студентоцентрированного 
обучения, инновационных методов препода-
вания, поддерживающей и мотивирующей 
рабочей и образовательной среды, одновре-
менно продолжая привлекать студентов и 
сотрудников вузов к участию в работе управ-
ленческих структур всех уровней; 

 Allow EQAR-registered quality assurance 
agencies to perform their activities across the 
EHEA, while complying with national require-
ments;  

 предоставим разрешение агентствам га-
рантии качества, зарегистрированным в 
EQAR, осуществлять свою деятельность на 
всей территории EHEA, при условии ее соот-
ветствия национальным требованиям; 

 Work to enhance employability, lifelong 
learning, problem-solving and entrepreneurial 
skills through improved cooperation with em-
ployers, especially in the development of educa-
tional programmes;  

 будем работать над повышением возмож-
ностей трудоустройства, обучения на протя-
жении всей жизни, развития у студентов спо-
собности решать проблемы и предпринима-
тельских навыков посредством совершенст-
вования сотрудничества с работодателями, 
особенно в области разработки образова-
тельных программ; 
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 Ensure that qualifications frameworks, ECTS 
and Diploma Supplement implementation is 
based on learning outcomes;  

 обеспечим то, что внедрение структур ква-
лификаций, ECTS и Европейского приложе-
ния к диплому будет осуществляться на ос-
нове результатов обучения; 

 Invite countries that cannot finalise the im-
plementation of national qualifications frame-
works compatible with QF-EHEA by the end of 
2012 to redouble their efforts and submit a re-
vised roadmap for this task;  

 призовем страны, которые не могут к кон-
цу 2012 года завершить работу по созданию 
и внедрению национальных квалификацион-
ных структур, сопоставимых со Структурой 
квалификаций EHEA, умножить усилия и 
представить скорректированный план дейст-
вий по реализации данной задачи; 

 Implement the recommendations of the strat-
egy “Mobility for better learning” and work to-
wards full portability of national grants and 
loans across the EHEA;  

 будем внедрять рекомендации стратегии 
«Мобильность для совершенствования обу-
чения» и проводить работу по обеспечению 
полной портативности национальных гран-
тов и займов на всей территории EHEA; 

 Review national legislation to fully comply 
with the Lisbon Recognition Convention and 
promote the use of the EAR-manual to advance 
recognition practices;  

 пересмотрим национальные законодатель-
ства с целью полного выполнения Лиссабон-
ской Конвенции о признании квалификаций 
и будем содействовать применению «Руко-
водства Европейского пространства призна-
ния» для продвижения практик признания; 

 Encourage knowledge-based alliances in the 
EHEA, focusing on research and technology.  

 будем поощрять создание в EHEA «альян-
сов, основанных на знаниях», ориентирован-
ных на тесную взаимосвязь научных иссле-
дований и технологий. 

At the European level, in preparation of the 
Ministerial Conference in 2015 and together 
with relevant stakeholders, we will:  

На европейском уровне, в процессе подго-
товки к Министерской конференции 2015 
года и в сотрудничестве с соответствую-
щими заинтересованными сторонами, мы: 

 Ask Eurostat, Eurydice and Eurostudent to 
monitor progress in the implementation of the 
Bologna Process reforms and the strategy “Mo-
bility for better learning”;  

 обратимся в Eurostat, Eurydice и 
Eurostudent с просьбой осуществлять мони-
торинг реализации Болонского процесса и 
стратегии «Мобильность для совершенство-
вания обучения»; 

 Develop a system of voluntary peer learning 
and reviewing by 2013 in countries which re-
quest it and initiate a pilot project to promote 
peer learning on the social dimension of higher 
education;  

 разработаем к 2013 году систему добро-
вольных взаимного обучения и экспертизы в 
тех странах, которые в этом заинтересованы 
и инициируют пилотный проект с целью раз-
вития взаимного обучения по вопросам соци-
ального измерения высшего образования; 

 Develop a proposal for a revised version of 
the ESG for adoption;  

 подготовим предложение по пересмотру 
стандартов ESG с целью их последующего 
принятия; 

 Promote quality, transparency, employability 
and mobility in the third cycle, while also build-
ing additional bridges between the EHEA and 
the ERA;  

 будем содействовать повышению качества, 
прозрачности, возможностей трудоустройст-
ва и мобильности в рамках третьего цикла 
обучения, при этом продолжая укреплять 
взаимосвязь между EHEA и ERA; 

 Work to ensure that the ECTS Users’ Guide 
fully reflects the state of on-going work on 
learning outcomes and recognition of prior 

 будем работать над обеспечением того, 
чтобы в Руководстве по использованию 
ECTS было в полной мере отражено состоя-
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learning;  ние текущей деятельности в области резуль-
татов обучения и признания предшествую-
щего образования; 

 Coordinate the work of ensuring that qualifi-
cations frameworks work in practice, emphasis-
ing their link to learning outcomes and explore 
how the QF-EHEA could take account of short 
cycle qualifications in national contexts;  

 будем координировать работу по реализа-
ции структур квалификаций на практике, 
подчеркивая их взаимосвязь с результатами 
обучения, а также будем анализировать, ка-
ким образом в Структуре квалификаций мо-
гут быть учтены квалификации короткого 
цикла обучения в национальных контекстах; 

 Support the work of a pathfinder group of 
countries exploring ways to achieve the auto-
matic academic recognition of comparable de-
grees;  

 будем поддерживать деятельность группы 
стран-первопроходцев, изучающих пути дос-
тижения автоматического академического 
признания сопоставимых степеней; 

 Examine national legislation and practices 
relating to joint programmes and degrees as a 
way to dismantle obstacles to cooperation and 
mobility embedded in national contexts;  

 будем изучать национальные законода-
тельства и практики в отношении совмест-
ных программ и степеней, что составляет 
один из путей устранения обусловленных 
национальным контекстом препятствий на 
пути развития сотрудничества и мобильно-
сти; 

 Evaluate the implementation of the “EHEA in 
a Global Setting” Strategy;  

 будем оценивать ход реализацию страте-
гии «EHEA в глобальном контексте»; 

 Develop EHEA guidelines for transparency 
policies and continue to monitor current and de-
veloping transparency tools.  

 разработаем руководящие принципы 
EHEA для определения политики прозрачно-
сти и продолжим мониторинг действующих 
и разрабатывающихся инструментов про-
зрачности. 

The next EHEA Ministerial Conference will 
take place in Yerevan, Armenia in 2015, where 
the progress on the priorities set above will be 
reviewed. 

Следующая Конференция министров образо-
вания стран EHEA состоится в Ереване, Ар-
мения, в 2015 году; где будет оценен про-
гресс в достижении определенных выше 
приоритетов. 
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ДОДАТОК 14 

YEREVAN COMMUNIQUÉ  

14 – 15 May 2015 

ЄРЕВАНСЬКЕ КОМЮНІКЕ 

14 – 15 травня 2015 року 
В стані коригування 

We, the Ministers, meeting in Yerevan on 14-15 
May 2015, are proud to recognize that the vision 
which inspired our predecessors in Bologna has 
given rise to the European Higher Education 
Area (EHEA), where 47 countries with different 
political, cultural and academic traditions coop-
erate on the basis of open dialogue, shared goals 
and common commitments. Together we are en-
gaged in a process of voluntary convergence and 
coordinated reform of our higher education sys-
tems. This is based on public responsibility for 
higher education, academic freedom, institu-
tional autonomy, and commitment to integrity. It 
relies on strong public funding, and is imple-
mented through a common degree structure, a 
shared understanding of principles and processes 
for quality assurance and recognition, and a 
number of common tools.  

Мы, министры, собравшиеся в Ереване 14-15 
мая 2015 года, с гордостью признаем, что ви-
дение, которое вдохновило наших предшест-
венников в г. Болонья, привело к созданию 
Европейского пространства высшего образо-
вания (EHEA), где 47 стран с различными 
политическими, культурными и академиче-
скими традициями сотрудничают на основе 
открытого диалога, общих целей и общих 
обязательств. Вместе мы вовлечены в про-
цесс добровольного сближения и координи-
рованного реформирования наших систем 
высшего образования. Он основан на ответ-
ственности общества за высшее образование, 
академической свободе, институциональной 
автономии и приверженности целостности. 
Все это зависит от активного финансирова-
ния со стороны государства и осуществляет-
ся посредством общей структуры степеней, 
общего понимания принципов и процессов 
обеспечения качества и признания, а также 
ряда других общих инструментов.  

Thanks to the Bologna reforms, progress has 
been made in enabling students and graduates to 
move within the EHEA with recognition of their 
qualifications and periods of study; study pro-
grammes provide graduates with the knowledge, 
skills and competences either to continue their 
studies or to enter the European labour market; 
institutions are becoming increasingly active in 
an international context; and academics cooper-
ate in joint teaching and research programmes. 
The EHEA has opened a dialogue with other 
regions of the world and is considered a model 
of structured cooperation.  

Благодаря Болонским реформам достигнут 
прогресс в обеспечении перемещения сту-
дентов и выпускников в пределах EHEA с 
признанием их квалификаций и периодов 
обучения; учебные программы обеспечивают 
выпускников знаниями, навыками и компе-
тенциями для продолжения обучения и дос-
тупа к европейскому рынку труда; вузы ста-
новятся все более активными в международ-
ном контексте; ученые сотрудничают в со-
вместных научно-исследовательских и учеб-
ных программах. EHEA открыло диалог с 
другими регионами мира и воспринимается 
как модель структурированного сотрудниче-
ства.  

Nonetheless, implementation of the structural 
reforms is uneven and the tools are sometimes 
used incorrectly or in bureaucratic and superfi-
cial ways. Continuing improvement of our 
higher education systems and greater involve-
ment of academic communities are necessary to 
achieve the full potential of the EHEA. We are 
committed to completing the work, and recog-
nize the need to give new impetus to our coop-
eration.  

Тем не менее, мы знаем, что реализация 
структурных реформ проходит неравномер-
но, что инструменты не всегда используются 
правильно, а продолжение обновления на-
ших систем высшего образования и более 
активное участие академического сообщест-
ва необходимы для достижения полного по-
тенциала EHEA. Мы стремимся к заверше-
нию работы и признаем необходимость при-
дать новый импульс нашему сотрудничеству. 
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Today, the EHEA faces serious challenges. It is 
confronted with a continuing economic and so-
cial crisis, dramatic levels of unemployment, 
increasing marginalization of young people, 
demographic changes, new migration patterns, 
and conflicts within and between countries, as 
well as extremism and radicalization. On the 
other hand, greater mobility of students and staff 
fosters mutual understanding, while rapid devel-
opment of knowledge and technology, which 
impacts on societies and economies, plays an 
increasingly important role in the transformation 
of higher education and research.  

Сегодня EHEA противостоит серьезным вы-
зовам. EHEA сталкивается с продолжаю-
щимся экономическим и социальным кризи-
сом, волнующим уровнем безработицы, по-
вышением маргинализации молодых людей, 
демографическими изменениями, новыми 
формами миграции и конфликтами внутри 
стран и между ними, а также политическим 
экстремизмом и радикализацией. С другой 
стороны, возрастающая мобильность студен-
тов и персонала способствует взаимному по-
ниманию, а быстрое развитие знаний и тех-
нологий, оказывающих влияние на общество 
и экономику, играют все более важную роль 
в трансформации высшего образования и ис-
следований.  

The EHEA has a key role to play in addressing 
these challenges and maximizing these opportu-
nities through European collaboration and ex-
change, by pursuing common goals and in dia-
logue with partners around the globe. We must 
renew our original vision and consolidate the 
EHEA structure.  

EHEA играет ключевую роль в решении этих 
проблем и усилении возможностей посредст-
вом европейского сотрудничества и обмена, 
преследуя общие цели в диалоге с партнера-
ми по всему миру. Мы должны подтвердить 
наше подлинное видение и консолидировать 
структуру EHEA.  

A renewed vision: our priorities  Новое видение: наши приоритеты  
By 2020 we are determined to achieve an EHEA 
where our common goals are implemented in all 
member countries to ensure trust in each other’s 
higher education systems; where automatic rec-
ognition of qualifications has become a reality 
so that students and graduates can move easily 
throughout it; where higher education is contrib-
uting effectively to build inclusive societies, 
founded on democratic values and human rights; 
and where educational opportunities provide the 
competences and skills required for European 
citizenship, innovation and employment. We 
will support and protect students and staff in ex-
ercising their right to academic freedom and en-
sure their representation as full partners in the 
governance of autonomous higher education in-
stitutions. We will support higher education in-
stitutions in enhancing their efforts to promote 
intercultural understanding, critical thinking, 
political and religious tolerance, gender equality, 
and democratic and civic values, in order to 
strengthen European and global citizenship and 
lay the foundations for inclusive societies. We 
will also strengthen the links between the EHEA 
and the European Research Area. 

К 2020 году мы представляем себе EHEA, где 
наши общие цели реализуются во всех стра-
нах-участницах, обеспечивая доверие в сис-
темах высшего образования, где автоматиче-
ское признание стало реальным, а студенты и 
выпускники могут легко перемещаться в 
пределах EHEA; где высшее образование 
эффективно способствует формированию 
инклюзивных обществ, основанных на демо-
кратических ценностях и правах человека; и 
где возможности образования обеспечивают 
компетенции и навыки, необходимые для ев-
ропейского гражданства, инноваций и трудо-
устройства. Мы будем поддерживать и за-
щищать студентов и академический персонал 
в обеспечении их права академической сво-
боды. Мы будем поддерживать высшие 
учебные заведения в укреплении их усилий 
по поощрению межкультурного понимания, 
критического мышления, политической и ре-
лигиозной толерантности, гендерного равен-
ства, а также демократических и граждан-
ских ценностей в целях укрепления европей-
ской и глобальной гражданственности и за-
ложения основ инклюзивных обществ. Мы 
также укрепим связи между EHEA и Евро-
пейским исследовательским пространством. 

In the coming years our collective ambition will В ближайшие годы наши коллективные ам-
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be to pursue these equally important goals in the 
new context:  

биции будут преследовать эти равно важные 
цели в новом контексте:  

• Enhancing the quality and relevance of 
learning and teaching is the main mission of 
the EHEA. We will encourage and support 
higher education institutions and staff in promot-
ing pedagogical innovation in student-centred 
learning environments and in fully exploiting the 
potential benefits of digital technologies for 
learning and teaching. We will promote a 
stronger link between teaching, learning and re-
search at all study levels, and provide incentives 
for institutions, teachers and students to inten-
sify activities that develop creativity, innovation 
and entrepreneurship. Study programmes should 
enable students to develop the competences that 
can best satisfy personal aspirations and societal 
needs, through effective learning activities. 
These should be supported by transparent de-
scriptions of learning outcomes and workload, 
flexible learning paths and appropriate teaching 
and assessment methods. It is essential to recog-
nize and support quality teaching, and to provide 
opportunities for enhancing academics’ teaching 
competences. Moreover, we will actively in-
volve students, as full members of the academic 
community, as well as other stakeholders, in 
curriculum design and in quality assurance.  

 Повышение качества и тесная взаимо-
связь между обучением и преподаванием 
являются главной миссией EHEA. Мы будем 
поощрять и поддерживать высшие учебные 
заведения в продвижении педагогических 
инноваций в студентоцентрированных обу-
чающих контекстах и полном использовании 
потенциальных преимуществ цифровых тех-
нологий для обучения и преподавания. Мы 
обеспечим прочную связь между преподава-
нием, обучением и исследованиями на всех 
уровнях обучения и создадим стимулы для 
вузов, преподавателей и студентов с целью 
активизации деятельности, способствующей 
развитию творчества, инноваций и предпри-
нимательства. Образовательные программы 
должны позволить студентам развивать ком-
петенции, которые могут наилучшим обра-
зом удовлетворить личные стремления и по-
требности общества путем эффективных 
обучающих мероприятий. Это должно под-
держиваться за счет прозрачных описаний 
результатов обучения и учебной нагрузки, 
гибких путей обучения и соответствующих 
методов преподавания и оценки. Необходимо 
признавать и стимулировать эффективное 
преподавание, обеспечивать возможности 
для укрепления академических компетенций 
преподавателей. Кроме того, мы будем ак-
тивно вовлекать студентов, как полноценных 
членов академического сообщества, также 
как и других стейкхолдеров, в разработку 
учебных программ и обеспечение качества.  

• Fostering the employability of graduates 
throughout their working lives in rapidly 
changing labour markets - characterized by 
technological developments, the emergence of 
new job profiles, and increasing opportunities 
for employment and self-employment - is a ma-
jor goal of the EHEA. We need to ensure that, at 
the end of each study cycle, graduates possess 
competences suitable for entry into the labour 
market which also enable them to develop the 
new competences they may need for their em-
ployability later in throughout their working 
lives. We will support higher education institu-
tions in exploring diverse measures to reach 
these goals, e.g. by strengthening their dialogue 
with employers, implementing programmes with 
a good balance between theoretical and practical 

 Содействие трудоустройству выпускни-
ков на протяжении всей их трудовой жиз-
ни в условиях быстро меняющегося рынка 
труда, характеризующихся технологическим 
развитием, появлением новых рабочих про-
филей и расширением возможностей занято-
сти и самозанятости - это главная цель 
EHEA. Мы должны обеспечить, чтобы в кон-
це каждого цикла обучения выпускники об-
ладали компетенциями, подходящими для 
вступления на рынок труда, позволяющими 
им также развивать новые компетенции для 
работы по найму или самостоятельной заня-
тости в течение своей трудовой жизни. Мы 
будем поддерживать вузы в изучении раз-
личных мер по достижению этих целей за 
счет укрепления диалога с работодателями, 
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components, fostering the entrepreneurship and 
innovation skills of students and following 
graduates’ career developments. We will pro-
mote international mobility for study and place-
ment as a powerful means to expand the range 
of competences and the work options for stu-
dents.  

реализации программ с хорошим балансом 
между теоретическим и практическим ком-
понентами и развитием карьеры выпускни-
ков. Мы будем способствовать повышению 
международной мобильности для обучения и 
трудоустройства в качестве мощного средст-
ва для расширения спектра компетенций и 
рабочих условий для студентов. 

• Making our systems more inclusive is an es-
sential aim for the EHEA as our populations be-
come more and more diversified, also due to 
immigration and demographic changes. We un-
dertake to widen participation in higher educa-
tion and support institutions that provide rele-
vant learning activities in appropriate contexts 
for different types of learners, including lifelong 
learning. We will improve permeability and ar-
ticulation between different education sectors. 
We will enhance the social dimension of higher 
education, improve gender balance and widen 
opportunities for access and completion, includ-
ing international mobility, for students from dis-
advantaged backgrounds. We will provide mo-
bility opportunities for students and staff from 
conflict areas, while working to make it possible 
for them to return home once conditions allow. 
We also wish to promote the mobility of teacher 
education students in view of the important role 
they will play in educating future generations of 
Europeans. 

 Формирование более инклюзивной сис-
темы является важной целью для Европей-
ского пространства высшего образования, 
так как наше население становится все более 
и более разнообразным за счет иммиграции и 
демографических изменений. Мы обязуемся 
расширить участие в высшем образовании и 
поддерживать учреждения, которые предос-
тавляют обучение в соответствующих кон-
текстах для различных типов учащихся, в 
том числе в рамках обучения в течение всей 
жизни. Мы будем улучшать проницаемость и 
взаимосвязь между различными секторами 
образования. Мы будем развивать социаль-
ное измерение высшего образования, улуч-
шать гендерный баланс и расширять возмож-
ности для доступа и завершения обучения, в 
том числе обучения в рамках международной 
мобильности, для студентов из неблагопри-
ятной среды. Мы будем предоставлять воз-
можности для мобильности студентов и обу-
чающего персонала из конфликтных зон, 
обеспечивая возможность возвращения до-
мой, как только это станет возможным. Мы 
также хотели бы способствовать мобильно-
сти студентов педагогических специально-
стей в связи с важной ролью, которую они 
будут играть в просвещении будущих поко-
лений европейцев.  

• Implementing agreed structural reforms is a 
prerequisite for the consolidation of the EHEA 
and, in the long run, for its success. A common 
degree structure and credit system, common 
quality assurance standards and guidelines, co-
operation for mobility and joint programmes and 
degrees are the foundations of the EHEA. We 
will develop more effective policies for the rec-
ognition of credits gained abroad, of qualifica-
tions for academic and professional purposes, 
and of prior learning. Full and coherent imple-
mentation of agreed reforms at the national level 
requires shared ownership and commitment by 
policy makers and academic communities and 
stronger involvement of stakeholders. Non-

 Выполнение согласованных структур-
ных реформ является необходимым услови-
ем для укрепления EHEA и, в конечном сче-
те, для его успеха. Общая структура степеней 
и кредитная система, общие стандарты обес-
печения качества и руководящие принципы, 
сотрудничество в целях мобильности и со-
вместных программ и степеней являются ос-
новой EHEA. Мы будем развивать более эф-
фективную политику для признания креди-
тов, полученных за рубежом, квалификаций 
для академических и профессиональных це-
лей, и квалификаций предшествующего обу-
чения. Полное и согласованное выполнение 
реформ на национальном уровне требует 
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implementation in some countries undermines 
the functioning and credibility of the whole 
EHEA. We need more precise measurement of 
performance as a basis for reporting from mem-
ber countries. Through policy dialogue and ex-
change of good practice, we will provide tar-
geted support to member countries experiencing 
difficulties in implementing the agreed goals and 
enable those who wish to go further to do so.  

равного участия и обязательств политиков и 
академических кругов, а также более актив-
ного участия стейкхолдеров. Невыполнение 
реформ в некоторых странах подрывает 
функционирование и авторитет всего EHEA. 
Нам нужны более точные измерения произ-
водительности в качестве основы для отчет-
ности стран-участниц. Через политический 
диалог и обмен передовой практикой, мы бу-
дем оказывать целенаправленную поддержку 
странам-участницам, испытывающим труд-
ности в осуществлении согласованных целей 
и давать возможность тем, кто желает про-
двигаться вперед, делать это.  

The governance and working methods of the 
EHEA must develop to meet these challenges. 
We ask the BFUG to review and simplify its 
governance and working methods, to involve 
higher education practitioners in its work pro-
gramme, and to submit proposals for addressing 
the issue of non-implementation of key com-
mitments in time for our next meeting.  

Управление и методы работы EHEA 
должны развиваться, чтобы решать эти 
проблемы. Мы просим BFUG рассмотреть и 
упростить собственное управление и методы 
работы, привлечь работников сферы образо-
вания в свою рабочую программу и предста-
вить предложения по решению проблемы не-
выполнения основных обязательств в постав-
ленные сроки к нашей следующей встрече.  

We gratefully accept the commitment of France 
to host our next meeting in 2018 and to provide 
the Secretariat of the EHEA from July 2015 
through June 2018.  

Мы с благодарностью принимаем обязатель-
ство Франции провести нашу следующую 
встречу в 2018 г. и возглавить Секретариат 
EHEA с июля 2015 года по июнь 2018 года.  

Ministers welcome the application of Belarus to 
join the EHEA and in particular its commitment 
to implement reforms, 16 years after the launch 
of the Bologna Process, to make its higher edu-
cation system and practice compatible with 
those of other EHEA countries. On that basis, 
Ministers welcome Belarus as a member of the 
EHEA and look forward to working with the 
national authorities and stakeholders to imple-
ment the reforms identified by the BFUG and 
included in the agreed road map attached to Bel-
arusian accession. Ministers ask the BFUG to 
report on the implementation of the roadmap in 
time for the 2018 ministerial conference.  

Министры приветствуют заявку Беларуси на 
вступление в EHEA и в частности обязатель-
ство осуществить реформы, через 16 лет по-
сле начала Болонского процесса, которые 
сделают систему высшего образования со-
вместимой с системами других стран EHEA. 
Основываясь на этом, министры приветст-
вуют Беларусь как члена EHEA и с нетерпе-
нием ожидают совместной работы с нацио-
нальными органами и стейкхолдерами в це-
лях осуществления реформ, определенных 
BFUG и включенных в согласованную до-
рожную карту, прикрепленную к заявке Бе-
ларуси на вступление. Министры просят 
BFUG составить отчет по реализации дорож-
ной карты ко времени проведения конферен-
ции министров в 2018 году. 

Finally, we take note with approval of the re-
ports by the working groups on Implementation, 
Structural reforms, Mobility and internationali-
zation, and the Social dimension and lifelong 
learning, as well as by the Pathfinder group on 
automatic recognition. We adopt the measures 
included in the Appendix and take this opportu-
nity to underline the importance of all members 

Наконец, мы одобряем доклады Рабочих 
групп по отчетности, структурным рефор-
мам, мобильности и интернационализации, 
социальному измерению и обучению в тече-
ние всей жизни, а также Рабочей группы по 
автоматическому признанию. Мы принимаем 
меры, включенные в Приложение, и пользу-
емся возможностью подчеркнуть важность 
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and consultative members participating fully in 
the work of the BFUG and contributing to the 
EHEA work programme. 4  

всех членов и консультативных членов, уча-
ствующих в работе BFUG и внесших вклад в 
рабочий план EHEA.  

Appendix Приложение 
I. Policy measures adopted  I. Принятые политические меры  
➢ the revised Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Edu-
cation Area (ESG)  

 пересмотренные Стандарты и Руководство 
по обеспечению качества в EHEA (ESG)  

➢ the European Approach for Quality Assurance 
of Joint Programmes  

 Европейский подход к обеспечению каче-
ства совместных образовательных программ  

➢ the revised ECTS Users’ Guide, as an official 
EHEA document  

 пересмотренное Руководство пользовате-
лей ECTS как официальный документ EHEA  

II. Commitments  II. Обязательства  
➢ to include short cycle qualifications in the 
overarching framework of qualifications for the 
European Higher Education Area (QF-EHEA), 
based on the Dublin descriptors for short cycle 
qualifications and quality assured according to 
the ESG, so as to make provision for the recog-
nition of short cycle qualifications in their own 
systems, also where these do not comprise such 
qualifications;  

 включить короткий цикл во всеобъемлю-
щую структуру квалификаций EHEA (QF-
EHEA), основанную на Дублинских дескрип-
торах для квалификаций короткого цикла и 
обеспечении качества согласно ESG, таким 
образом, чтобы обеспечить признание ква-
лификаций короткого цикла в национальных 
системах, даже там, где они не содержат та-
кую квалификацию.  

➢ to ensure that competence requirements for 
public employment allow for fair access to hold-
ers of first cycle degrees, and encourage em-
ployers to make appropriate use of all higher 
education qualifications, including those of the 
first cycle;  

 обеспечить, чтобы требования к компетен-
циям для трудоустройства были доступны 
выпускникам первого цикла, и поощрять ра-
ботодателей для соответствующего исполь-
зования всех квалификаций высшего образо-
вания, в том числе первого цикла.  

➢ to ensure, in collaboration with institutions, 
reliable and meaningful information on gradu-
ates’ career patterns and progression in the la-
bour market, which should be provided to insti-
tutional leaders, potential students, their parents 
and society at large;  

 обеспечить в сотрудничестве с вузами на-
дежную и достоверную информацию о тру-
довом стаже выпускников и их прогрессе на 
рынке труда, которая должна быть предос-
тавлена главам вузов, потенциальным сту-
дентам, их родителям и обществу в целом.  

➢ to review national legislations with a view to 
fully complying with the Lisbon Recognition 
Convention, reporting to the Bologna Secretariat 
by the end of 2016, and asking the Convention 
Committee, in cooperation with the ENIC and 
NARIC Networks, to prepare an analysis of the 
reports by the end of 2017, taking due account 
of the monitoring of the Convention carried out 
by the Convention Committee;  

 провести обзор национального законода-
тельства с целью полного соблюдения Лис-
сабонской конвенции о признании, предоста-
вив доклад в Болонский Секретариат к концу 
2016 года, и попросить Комитет Конвенции в 
сотрудничестве с сетями ENIC и NARIC под-
готовить анализ докладов к концу 2017 года, 
с должным учетом мониторинга Конвенции, 
который осуществляется Комитетом.  

➢ to remove obstacles to the recognition of prior 
learning for the purposes of providing access to 
higher education programmes and facilitating 
the award of qualifications on the basis of prior 
learning, as well as encouraging higher educa-
tion institutions to improve their capacity to rec-
ognize prior learning;  

 устранить препятствия на пути признания 
предшествующего обучения в целях обеспе-
чения доступа к программам высшего обра-
зования и содействия признанию квалифика-
ций на основе предшествующего обучения, а 
также поощрять вузы для повышения их по-
тенциала в области признания предшест-
вующего обучения.  

➢ to review national qualifications frameworks,  провести обзор национальных рамок ква-
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with a view to ensuring that learning paths 
within the framework provide adequately for the 
recognition of prior learning;  

лификаций с целью обеспечения того, чтобы 
траектории обучения в рамках квалификаций 
обеспечивали адекватное признание предше-
ствующего обучения.  

➢ to establish a group of volunteering countries 
and organizations with a view to facilitating pro-
fessional recognition;  

 создать группу стран и организаций-
добровольцев с целью содействия профес-
сиональному признанию.  

➢ to promote staff mobility taking into account 
the guidelines from the Working group on mo-
bility and internationalization;  

 содействовать мобильности персонала с 
учетом принципов деятельности Рабочей 
группы по мобильности и интернационали-
зации.  

➢ to promote the portability of grants and loans 
taking into account the guidelines from the 
Working group on mobility and internationaliza-
tion;  

 содействовать мобильности грантов и зай-
мов, принимая во внимание руководящие 
принципы деятельности Рабочей группы по 
мобильности и интернационализации.  

➢ to make our higher education more socially 
inclusive by implementing the EHEA social di-
mension strategy;  

 сделать высшее образование более соци-
ально инклюзивным за счет реализации 
Стратегии EHEA по социальному измере-
нию.  

➢ to ensure that qualifications from other EHEA 
countries are automatically recognized at the 
same level as relevant domestic qualifications;  

 обеспечить, чтобы квалификации других 
стран EHEA автоматически признавались на 
том же уровне, как соответствующие нацио-
нальные квалификации.  

➢ to enable our higher education institutions to 
use a suitable EQAR registered agency for their 
external quality assurance process, respecting 
the national arrangements for the decision mak-
ing on QA outcomes.  

 дать возможность нашим вузам использо-
вать подходящее зарегистрированное в 
EQAR агентство в процессе внешнего обес-
печения качества, уважая национальные ме-
ханизмы принятия решений по результатам 
оценки качества.  

  
 


