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Indikators n°1: trīsciklu sistēmas ieviešana 

• Ārpus ‘Boloņas’ kvalifikācija pamatā reglamentētās 
profesijās, bet ne tikai 

• Dažās valstīs faktiskais studentu īpatsvars Ba-Ma 
struktūrās ir ļoti mazs.  



Faktiskais studentu īpatsvars, kuri turpina 
studijas otrajā ciklā, 2010/11 



Vai īsā cikla (koledžas) programmas dod 
kredītpunktus, pārejot uz bakalaura 

programmu? 2010/11 



Kopīgās programmas  
un  
Kopīgie grādi 

Source: BFUG questionnaire 



Indikators: ECTS sistēmas ieviešana, 2010/11 



ECTS kredītpunktu saistība ar studiju rezultātiem  

Source: BFUG questionnaire 



Indikators: Kvalifikāciju ietvarstruktūru ieviešana 

• Zaļš – visi 10 soļi veikti, ieskaitot starptautisko pašsertificēšanos, 

• Gaiši zaļš – QF ir apstiprināta likumā, notiek praktiska ieviešana, 

• Dzeltens – QF apstiprināta likumā, notiek nacionālā diskusija par ieviešanu 

• Oranžs – QF izveidota, nav apstiprināta likumā 



• Boloņas procesa sekretariāts visvairāk jautājumu saņem 
par diplomatzīšanas problēmām 

• Gandrīz visas valstis ir ratificējušas LC, faktiskā ieviešana 
ne vienmēr darbojas 

• Galīgo diplomatzīšanas lēmumu pieņem augstskolas un 
problēmas rodas tādēļ, ka mācībspēki nav informēti par 
LC un no tās izrietošajiem atzīšanas kritērijiem un 
procedūrām 

 

Diplomu savstarpējā atzīšana – Lisabonas 
konvencijas (LC) ieviešana 



Indikators: Ārējās kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas izveide 2010/11 



Ārējās kvalitātes nodrošināšanas galvenais 
rezultāts, 2010/11 



Augstskolu tiesības izvēlēties ārzemju QA 
aģentūru izmantošanu 2010/11 



Studentu iesaiste kvalitātes nodrošināšanā, 
2010/11 



Starptautiskā iesaiste QA, 2011/12* 



• Liels progress kopš Boloņas procesa sākuma 

• EQAR reģistrs ātri palielinās (šobrīd 28 kvalitātes  
aģentūras no 13 valstīm) 

• Problēmas:  

 - jautājums par zinātniskās darbības kvalitātes  
       novērtēšanu  

 - Nesistemātiska ieinteresēto pušu, īpaši studentu un  
       darba devēju iesaiste 

 - Par spīti EQAR attīstībai, virkne valstu nepieļauj savu 
       augstskolu/ programmu novērtēšanu izmantojot  
       ārvalstu aģentūras 

 

Kvalitātes nodrošināšana 



Cik % augstskolu ir publiskojušas savu kvalitātes 
stratēģiju pēdējos 5 gados, 2010/11 



Cik % augstskolu publisko negatīvus kvalitātes 
nodrošināšanas rezultātus, 2010/11 



Nacionālās politikas pieejas augstākās izglītības 
pieejamības palielināšanai, 2010/11 

Mazreprezentētās grupas ir 
apzinātas,  tiek veikti 
pasākumi 

Pastāv vispārēja politika 
AI pieejamības 
veicināšanai 

Valstis, kas neveic 
pasākumus pieejamības 
veicināšanai 

Data not available 

Source: BFUG questionnaire 



Varbūtība iegūt AI kvalifikāciju studentiem, kuru 
vecākiem ir augstākā izglītība (ISCED 5-6), salīdzinot ar 
tiem, kuru vecākiem ir vidēja (ISCED 3-4) izglītība, 2009 



AI kvalifikācijas ieguve vīriešiem salīdzinājumā ar 
sievietēm, 2000-2010 



Alternatīva piekļuve augstākajai izglītībai, 
2010/11 



Studentu procents, kuri iestājas augstskolās ar 
tradicionālo kvalifikāciju  

(vispārējās vidējās izglītības diplomu) 



Mācību maksas pirmajā studiju ciklā 

All students 
pay fees 

Some students  
pay fees 

No students  
pay fees 

Data not available 

Source: BFUG questionnaire 



Mūžizglītība kā augstskolu misija, 2010/11 

Mission of  
all institutions 

Mission of  
some institutions 

Data not available 

Source: BFUG  
questionnaire 



Iepriekš iegūtās izglītības ieskaitīšana AI 
programmās, 2010/11 



Indikators: Iepriekš iegūtās izglītības atzīšana, 
2010/11* 



% of students enrolled in tertiary education >30 
years old, in 2005/06 and to 2008/09 



 
Studenti, kas iestājas augstskolā ar 

pārtraukumu pēc vidusskolas 2009/10 
 

Source: Eurostudent 



Daļlaika studentu  
īpatsvara pieaugums Eiropā (%) 2000-2009       



«Pilna laika» studentu faktiskais nedēļas stundu 
skaits izglītības aktivitātēs, %, 2009/10 



High attainment Medium attainment Low attainment 

Bezdarba īpatsvars 20-34 gadus veciem iedzīvotājiem atkarībā 
no izglītības līmeņa, vidējais no 2006/2010 

Source: Eurostat, Labour Force Survey (LFS) 



Mobility: «Attractiveness» of EHEA 
(high outward and negative balance) 

"Open" systems 

"Closed" systems 
(low outward and negative balance) 

"Attractive" systems  
(low outward and positive balance) 

(high outward but positive balance) 
 "Limited" systems  



Bucharest Communique 

•  Europe is undergoing an economic and financial crisis with 
damaging societal effects.  

•  HE is an important part of the solution to our current 
difficulties, it should be at the heart of our efforts to 
overcome the crisis – now more than ever.  

• We commit to securing the highest possible level of public 
funding for higher education and drawing on other 
appropriate sources, as an investment in our future.  

• We confirm our commitment to public responsibility for HE. 

• We recognise the importance of developing appropriate 
funding instruments to pursue our common goals.  

• We stress the importance of more efficient governance and 
managerial structures at HEIs.  

 



Priorities 

• Strengthen policies of widening access and raising 
completion rates;  

• Establish conditions that foster student-centred 
learning, innovative teaching methods;  

• Allow EQAR-registered QA agencies to perform their 
activities across the EHEA, while complying with 
national requirements;  

• Enhance employability, LLL, entrepreneurial skills 
through improved cooperation with employers, 
especially in the development of educational 
programmes;  

• Ensure that NQFs, ECTS implementation and DS is 
based on learning outcomes;  

 



Priorities 2 

• Countries that cannot finalise the implementation of 
NQFs by the end of 2012 to redouble their efforts and 
submit a roadmap for this task;  

• Implement the strategy “Mobility for better learning”;  

• Promote quality, transparency, employability and 
mobility in the third cycle, building additional bridges 
between the EHEA and the ERA;  

 



Priorities 3 
• Work to ensure that the ECTS Users’ Guide fully reflects 

the state of on-going work on learning outcomes and 
recognition of prior learning;  

• Explore how the QF-EHEA could take account of short 
cycle qualifications in national contexts;  

• We will revise the ESG to improve their clarity and 
usefulness.  
Proposal to be prepared by the  
E4 group  + EI, BUSINESSEUROPE and EQAR 

 



Priorities 4 

• Examine national rules and practices relating to joint 
programmes & degrees  

• Support the work to explore ways to achieve the 
automatic academic recognition of comparable degrees;  

• Review our national legislation to comply with the 
Lisbon Recognition Convention. 

• Implementation of the European Area of Recognition 
(EAR) Manual 

• Encourage HEIs and QA agencies to assess institutional 
recognition procedures in internal and external QA.  



Priorities 5 

 

• We will strive to make higher education systems easier 
to understand for the public, and especially for students 
and employers.  

• We will support 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.  



Darba grupas vadītāji:  
        Andrejs Rauhvargers, Latvija       Germain Dondelinger, Luksemburga 
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