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Eiropas Studentu apvienība 
• Dibināta 1982. gada 17. oktobrī
• 49 apvienības no 38 valstīm (vairāk kā 11 milj. 

studentu)
• Pārstāv studentus ES struktūrās, Boloņas procesa 

struktūrās, Eiropas Padomē, UNESCO u.c.
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“Bologna at Finish Line” saturs
• Sociālā dimensija
• Studentu līdzdalība
• Kvalitātes novērtēšana
• Mobilitāte
• Studiju cikli un kredītpunkti
• Diploma pielikumi
• Mūžizglītība
• Nodarbinātība
• u.c.
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Studnetu Budapeštas – Vīnes deklarācija

• Pieņemta Eiropas Studentu sammitā 2010. gadā martā
• Boloņas procesa izaicinājumi
–Boloņas principu atšķirīga interpretācija
–Dažādas prioritātes
–AI kā sabiedrisks labums
–Mobilitāte
–Uz studentu vērsta AI



WWW.LSA.LV

Galvenās tēmas Ministru konferencē

• Ciklu reforma un sadarbība kvalitātes novērtēšanā
• Atzīšana un mobilitāte
• Sociālā dimensija
• Boloņas procesa ietekme uz Eiropas AI telpu
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Ciklu reforma un sadarbība kvalitātes 
novērtēšanā

• Pareiza trīs ciklu sistēmas ieviešana
• ECTS ieviešana
• Studentu iesaiste kvalitātes novērtēšanā
• Ārējā kvalitātēs novērtēšanas sistēma papildina iekšējo 

kvalitātes novērtēšanas sistēmu
• “Veiksmes stāstu” piemērošana
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Atzīšana un mobilitāte
• Kvalifikāciju ietvarstruktūras
• Diplomu pielikumi
• Jādiferencē finansēšanas avoti
• Kursu atzīšana un mobilo studentu tiesību garantēšana
• Jālikvidē administratīvie šķēršļi – vīzas, darba atļaujas
• 20% mobilu studentu līdz 2020. gadam
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Sociālā dimensija
• Nacionālie darbības plāni sociālās dimensijas 

uzlabošanai
• Jāpalielina cilvēku skaits AI
• Jāizslēdz diskriminācija AI
• Jāatzīst AI kā sabiedrisks labums un attiecīgi jāfinansē
• Jāatceļ studiju maksas
• Jāfinansē visas studiju izmaksas
• Students nedrīkst būt atkarīgs no vecākiem



Vai sociālā dimensija ir prioritāte?
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Protesti pret Boloņas procesu
• “Bologna Burns” kustība
• Uzskata, ka nav izdevies sasniegt Boloņas procesa 

mērķus
• Galvenie iebildumi:
–BP pamatā ir darbaspēka ražošana
– Studiju maksu ieviešana un nepietiekams 

finansējums
–Akadēmiskās brīvības 

ierobežošana
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Paldies par uzmanību!

anna.cirule@lsa.lv
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