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Boloņa: no apņemšanās līdz realitātei

Lai EAIT kļūtu par realitāti, nepieciešama visu 
līmeņu kopīga darbība…

nacionālā
apņemšanās nacionālā

likumdoš.
nacionālais 

atbalsts

augstskolu
vadība/
politika

augstsk. 
komunikācija
un lēmumi 

reālās 
darbības 

augstskolās

tikai puse
valstu piešķir 
kaut kādu 
finansējumu, 
75% augstsk.: 
nepiec. skaidrs 
finansiāls 
atbalsts 

tikai 
trešdaļai 
augstsk. ir 
Boloņas 
koordina-
tors

46% 
augstskolu:
nac. likumd. 
traucē lēmumu
pieņemšanai

mācībspēku 
loma?
studenti katdru
līmenī nav 
pietekami 
iesaistīti



3

Galvenie spēlētāji un viņu informētība

• nacionālās valdības
• rektoru konferences
• augstskolu vadība
• mācībspēki

(mazāk par 50% „pietiekami informēti”, 
30% „ne pārāk informēti“)

• studenti
• administrācija

less aware
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Kuri mērķi ir galvenie Boloņas virzītājspēki?

1. kvalitātes pilnveide – reformām jābūt 
plāšākām par formālu grādu sistēmas 
nomaiņu 

2. absolventu gatavošana Eiropas darba 
tirgum– 91% rektoru uzskata būtisku 
faktoru nodarbināmību par būtisku vai ļoti 
būtisku faktoru, ko ņem vērā, reformējot 
programmas 

3. reformas centrālais aspekts kā
VIENLAIKUS nodrošināt akadēmisko 
kvalitāti un nodarbināmību

4. nacionālo (ne tik daudz Eiropas) AI 
sistēmu konkurētspēja un pievilcīgums

employability

academic quality

attractiveness



Pievlcīguma veicināšana – kur?
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Figure 6: Priority Areas of European HEI (2003)
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Mobilitāte: nav līdzsvarā
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Uz salīdzināmām grādu 
struktūrām
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Grādu struktūras
• 80% “Boloņas” valstu jau ievieš divslāņu 

struktūras vai arī to likumdošana likumdošana
paredz tās ieviest, bieži ar fiksētu termiņu. 
Atlikušie 20% arī “plāno ieviest”.

• 53% augstskolu ir divslāņu struktūra 36% plāno -
11% nemaz netaisās to darīt.

• Plaši pieņemts, ka kredītpunktu skaits ir : 
180-240 ECTS kredīti bakalaura līmeņa grādiem, 
90-120 (60) maģistra līmeņa grādiem 

• „Trešais slānis“: 50% valstu doktorantus tikai 
vada, 50% papildus ir doktorantūras studiju kursi. . 
40% valstu doktorantūras līmenī izmanto 
kredītpunktus. 
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Ba/Ma struktūras pēc ministriju ziņām 
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Ba/Mastruktūras augstskolās 
Does your institution have a degree structure based on two main cycles (Bachelor, 

Master) as envisaged by the Bologna Declaration, in most academic fields?
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Kas patiesībā slēpjas aiz šīm reformām?

• Valstīs, kurās agrāk nebija bakalaura-maģistra 
struktūras, ir tendence bakalaura grādus uzskatīt 
tikai par starppakāpēm, kurām nav jēgas kā
noslēguma  kvalifikācijai.

• Vairāk nekā 90% augstskolu “nodarbināmību”
uzskata par būtisku vai ļoti būtisku kritēriju 
programmu veidošanā, TAČU:
darba devēju un profesionālo asociāciju iesaiste 
programmu veidošanā joprojām notiek ļoti reti. 
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Nepieciešamība pēc deskriptoriem, 
līmeņa indikatoriem un kvalifikāciju 

struktūrām
• Pastāv risks, ka jaunās grādu struktūras var tikt 

ieviestas tikai virspusēji un tādā veidā, ka tās 
nav starptautiski savietojamas. .

• Lai patiešām sasniegtu „viegli izprotamu un 
salīdzināmu” grādu sistēmu, nepieciešams veikt 
vairāk par nosaukumu maiņu.

• Orientācija mainās no programmu apraksta ar 
ieejas parametriem (apgūtajiem kursiem, 
mācību ilguma) uz to aprakstu, norādot studiju 
rezultātus 
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Kvalifikāciju struktūras (Frameworks)
• Dažas valstis jau strādā pie kvalifikāciju 

struktūrām (QF), definējot kvalifikācijas caur 
rezultātiem, citām šis darbs būtu jāuzsāk

• QF sniedz caurskatāmību,  nevis nosakot 
paraugprogrammas, bet gan veidojot programmu, 
izmantojot kvalifikāciju deskriptorus un saistot tos 
ar līmeņiem. 

• Nacionālajām kvalifikāciju struktūrām 
jāsaskaņojas ar “pieņemamu, neuzbāzīgu, 
aptverošu Eiropas kvalifikāciju  struktūru, kura 
apkopotu visas nacionālās struktūras“ (S. Adams)
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Nerealizēts potenciāls : kopīgie grādi
• Pieminēti Boloņas procesa politiskajos 

dokumentos, taču palikuši ar zemu prioritāti 
nacionālajā līmenī:.

• Vismaz pusē valstu pagaidām juridiski 
nepiespējami

• Sniedz ļoti lielas iespējas mobilitātei un veicina 
Boolņas procesu

• Huge opportunity to foster mobility within Europe, 
attractiveness to people outside of Europe, for
strategic positioning of institutions and networks

• ERASMUS Mundus programma
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ECTS:
• ECTS skaidri kļūst par galveno kredītpunktu sistēmu Eiropā. 
• ¾ augstskolu saka, ka jau izmanto gan kredītu pārnesei, gan 

uzkrāšanai. 
• Studentu pieredze ir atšķirīga – ir grūtības ar kredītu pārnesi. 
• Daudzās augstskolās nav pietiekami izprasta..
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ECTS izmantošana augstskolās
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Diplomatzīšana: Lisabonas konvemncija
un ENIC/NARIC tīkli

• 2/3 boloņas valstu ir ratificējušas Lisabonas 
konvenciju

• Vairāk nekā puse augstskolu personāla nav 
pārāk labi informēta vai vispār nav informēta par 
Lisabonas konvenciju

• 20% augstskolu cieši sadarbojas ar 
ENIC/NARIC centriem, 25% nesadarbojas, 28 % 
nezina, kas tas ir (vismaz nepazīšt ar šādu 
vārdu). 
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Diplomatzīšana
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Diplomatzīšana augstskolu līmenī

• 2/3 ministriju, puse auhgstskolu un vairāk nekā puse 
studentu domā, ka Boloņas process ievērojami veicinās 
diplomatzīšanu. 

• Gandrīz 90% studentu asociāciju saka, ka pēc 
atgriešanās no ārzemēm bieži ir atzīšanas problēmas.

• Virknē valstu institucionālajā līmenī atzīšanas 
procedūras nav pietiekami izveidojušās

• Diploma pielikums arvien vairāk ieviešas, taču darba 
devēji par to pārāk maz zina.
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Kvalitātes nodrošināšana 
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Ārējā kvalitātes vērtēšana 

• Kvalitātes aģentūras ir praktiski visās valstīs, 80% 
augstskolu iziet kvalitātes vērtēšanu

• mīkstinās antagonisms starp akreditāciju (izplatīta 
Austrumeiropā) un kvalitātes vērtēšanu (Rietumeiropa) 
evaluation, pieaug tendence uz rezultātu izmantošanu 
pilnveidei

• samazinās institucionālās un programmu vērtēšanas 
pretnostatījums parādās maisījuma varianti

• augstskolas lielā mērā pieņem šo vērtēšanu, kā iekšējās 
kvalitātes kultūras tālāku attīstību,

• (dažās valstīs) kritika par izmaksām un papildus slodzi 
(galvenokārt akreditācijas gadījumā)
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Ārējā valitātes vērtēšana (indekss 0-10)
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Iekšējā kvalitātes nodrošināšana

• 80% Eiropas augstskolu
• dominē uzsvars uz mācību procesu
• tikai 25% augstskolu pašas vērtē pētniecību
• vairumā valstu iekšējā vērtēšana vēl nav 

pietiekoši stingra, lai būtu par pamatu ārējās 
kvalitātes nodrošināšanas  samazināšanai
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Eiropas sadrabība kvalitātes 
nodrošināšanā

• intensīva informācijas un labas prakses apmaiņa 
Eiropas mērogā

• Rektoru padomes, ministrijas un studenti vēlas 
nacionālās kvalitātes vērtēšanas savstarpējo 
atzīšanu nevis  Eiropas struktūras 

• Auhstskolas: gandrīz puse atbalsta Eiropas 
mēroga kvalitātes aģentūru 
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QA: uzdevumi nākotnei 

• iedibināt uz pilnveidi orientētu QA ar mazākām 
izmaksām un administratīvo slodzi.
disproportionate costs and administrative burden

• attīstīt caurredzamību un informācijas aopmaiņu, 
bet izstrādāt arī pietiekamus kopējus kritērijus, 
kas ļautu atzīt citam cita kvalitātes 
nodrošināšanu. 
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LLL un Boloņa: Problēmas un draudi

Vēl tāls ceļš ejams…

• LLL un Bologņa augstskolu iekšiemnē joprojām ir pilnīgi 
atsevišķas lietas

• Eiropas sadarbība LLL jomā nav attīstīta (reģionāli šis 
tas ir)

• LLL politikai nenāk līdzi finansējums
• LLL politika netiek mērķēta uz augstāko izglītību kā tādu
• Augstskolas nav pietiekami apzinājušas savu lomu LLL
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Secinājumi 
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Lai Boloņas reformas būtu inovatīvas un 
paliekošas …

• tām jābūt pilnībā integrētām citās augstskolu funkcijās 
un attīstības procesos.

• tās nedrīkst realizēt uz citu steidzamu AI inovāciju un 
reformu rēķina 

• tām jāatspoguļojas finansējumā un finansēšanas 
mehānismos.

• to Eiropas līmeņa interpretācijām un shēmām ir jākalpo 
par atskaites punktiem un reformu  iniciatoriem nevis 
priekšrakstiem

• jādod pietiekams laiks, lai transformētu likumdošanas 
izmaiņas akadēmiskos mērķos un augstskolu realitātē.
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Boloņas process

• vairāk stimulēs reformas, ja tiks uztverts 
un realizēts kopumā nevis “pa punktiem”

• tam jāpieiet sistemātiski 
• būs sekmīgs tikai tad, ja tiks realizētas 

abas tā pretrunīgās dimensijas –
konkurētspēja u sociālā dimensija

• …. procesam jāietver tā galvenie 
spēlētāji: akadēmiskais personāls, kas 
atbild par studijām un pētniecību !


