BOLONJSKI PROCES
•

je evropski proces reforme, katere cilj je vzpostaviti evropski
visokošolski prostor do leta 2010

•

junija 1999 so v Bologni ministri (29) podpisali t.i. Bolonjsko
deklaracijo

•

danes sodeluje 45 držav podpisnic

•

ni osnovan na medvladnem sporazumu; ministri, odgovorni za
visoko šolstvo so sprejeli več dokumentov, a ti niso zakonsko
obvezujoči

•

vsaka država se svobodno odloča sprejeti ali zavrniti principe
bolonjskega procesa
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uveljavitev sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih stopenj
sistem z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko
in podiplomsko
uveljavitev kreditnega sistema
pospeševanje mobilnosti
pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju
kakovosti
pospeševanje evropskih razsežnosti v visokem šolstvu
strategija vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu
poudarjena vloga visokošolskih institucij in študentov kot
partnerjev v procesu
promocija atraktivnosti evropskega visokošolskega prostora v
svetu
povezovanje evropskega visokošolskega in evropskega
raziskovalnega prostora ter obravnava doktorskega študija kot
tretje študijske stopnje

BOLONJSKI PROCES
•

vsaki dve leti se ministri dobijo na sestanku, kjer preverijo, kaj
je bilo do sedaj narejenega in se dogovorijo, kaj se bi v
prihodnosti še naredilo

•

ta srečanja so potekala:
–
–
–
–
–

v Pragi leta 2001
v Berlinu leta 2003
v Bergnu leta 2005
v Londonu leta 2007
V Leuven/Louvainla-Neuve (Benelux, 28.-29. april 2009)

STOPNJE
•
•
•

prva stopnja: visokošolski in univerzitetni študijski program
(180-240 ECTS)
druga stopnja: magistrski študijski program (60-120 ECTS) in
enoviti magistrski študijski program
tretja stopnja: programi za pridobitev naziva doktor znanosti
(180 ECTS)

Obstaja več možnosti, odvisno od študijskega programa:
•
3 leta (dodipl. š.) + 2 leti (mag. š.) + 3 leta (dokt. š.) ali
•
4 leta (dodipl. š.) + 1 leto (mag. š.) + 3 leta (dokt. š.) ali
•
5 leta (enoviti mag. študij) + 3 leta (dokt. študij)

ECTS (European Credit Transfer System)
•
•

•
•
•

ovrednotenje študijskih programov s kreditnimi točkami po
ECTS
kreditna točka je merska enota za vrednotenje dela, ki ga
ŠTUDENT v povprečju opravi in 1 kreditna točka pomeni 25
do 30 ur obremenitve študenta
posamezni letnik študijskega programa obsega 60 kreditnih
točk
ECTS izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in
študijskih programov
omogoča mobilnost študentom in medsebojno priznavanje
študijskih obveznosti

Priloga k diplomi
•

visokošolski zavodi jo izdajajo v slovenščini in enem od
uradnih jezikov Evropske unije

•

v njej so zapisani vsi opravljeni izpiti in njihove ocene

•

z njo bo omogočena večja mobilnost in prikaz osvojenih
znanj ter kompetenc za delodajalce (izbirnost predmetov)

Izbirnost predmetov

•

v študijskih programih se opredelijo razmerja med obveznimi
in izbirnimi enotami programa, pri čemer mora biti izbirnih
najmanj 10% (upoštevajoč vrsto študijskega programa)

•

s tem se daje študentu možnost delnega kreiranja lastnega
učnega načrta na fakulteti

Skupna diploma
•

študijski programi, ki jih visokošolski zavod izvaja skupaj z enim
ali več visokošolskimi zavodi iz Slovenije ali tujine

•

kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu,
pridobi skupno diplomo

•

skupna diploma je javna listina

Mobilnost
•
•

mobilnost je eden od pomembnih ciljev bolonjske deklaracije
možnosti za mobilnost se izboljšujejo zaradi:
–
kreditnih točk
–
priloge k diplomi
–
primerljivosti študijev
–
povečanje sodelovanja
–
…

Prehodnost
•

univerzitetna izobrazba “po starem” Ö magistrski študij “po
novem” – prizna 60 kreditnih točk (oz. 1 leto)

•

univerzitetna izobrazba “po starem”, ki traja 5 let Ö doktorski
študij – se direktno vpišejo, saj imajo 300 ECTS

•

magisterij “po starem” Ö doktorski študij – prizna 60 kreditnih
točk (oz. 1 leto)

•

diplomanti specializacije (skupni študij ni trajal najmanj 5 let) Ö
doktorski študij – dodatne študijske obveznosti v obsegu 60
kreditnih točk ali se določijo posebne nadarjenosti oz.
psihofizične sposobnosti ali ustrezne delovne izkušnje

Kakovost
•

kakovost visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela
ocenjujejo visokošolski zavodi (samoevalvacija) in evalvacijski
senat Sveta RS za visoko šolstvo (zunanja evalvacija) Ö v letu
2007 narejene pilotne zunanje evalvacije na 4 fakultetah

•

ustanovil naj bi se register evropskih visokošolskih agencij za
zagotavljanje kakovosti Ö pomembno je, da so določeni
indikatorji kakovosti in je agencija za ocenjevanje nepristranska

•

v Sloveniji to nalogo opravlja Svet RS za visoko šolstvo kot
akreditacijski in evalvacijski organ

Nazivi
Shematsko so ravni izobrazbe ter primerljivost med novimi (»bolonjskimi«) in starimi (dosedanjimi) študijskimi programi prikazane v tabeli:

RAVEN
RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH
PROGRAMIH
višješolski programi (do 1994)
višješolski strokovni programi
specializacija po višješolskih programih
visokošolski strokovni programi
specializacija po visokošolskih strokovnih
programih

6/1
6/2

7

univerzitetni programi
specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom)

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
magisteriji stroke (ZA imenom)
(2. bolonjska st.)

8/1
8/2

doktorati znanosti (PRED imenom)
(3. bolonjska st.)

