
 
 
 
 

Oświadczenie Bologna Policy Forum  
 

Wiedeń, 12 Marca 2010 
 
1. Dziś zostaje oficjalnie zainaugurowany Europejski Obszar Szkolnictwa 

WyŜszego. Odnotowujemy w związku z tym, Ŝe Proces Boloński tworzenia 
i rozwijania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego przyczynił się do 
zredefiniowania szkolnictwa wyŜszego w Europie. Kraje spoza tego obszaru 
będą teraz w stanie skuteczniej wspierać zwiększoną współpracę z krajami 
bolońskimi.  

 
2. My, ministrowie szkolnictwa wyŜszego oraz szefowie delegacji krajów, 

instytucji i organizacji uczestniczących w drugim Bologna Policy Forum, 
odbyliśmy debatę na temat zmian systemowych i organizacyjnych 
w szkolnictwie wyŜszym w obliczu tworzącego się globalnego społeczeństwa 
wiedzy (global knowledge society). 

 
3. Skupiliśmy naszą debatę na tym, jak systemy szkolnictwa wyŜszego i jego 

instytucje reagują na rosnące wymagania i zbiorowe oczekiwania; omówiliśmy 
mobilność pracowników uczelni i studentów - w tym wyzwania i moŜliwości 
jakie niesie „przepływ umysłów” (”brain circulation”) - jak równieŜ kwestię 
równowagi między współpracą międzynarodową a współzawodnictwem 
w szkolnictwie wyŜszym.   

 
4. Aby odpowiedzieć na wielkie wyzwania społeczne potrzebujemy zwiększonej 

współpracy między systemami szkolnictwa wyŜszego i badań naukowych 
róŜnych regionów świata. Przy zachowaniu poszanowania dla autonomii 
uczelni i zróŜnicowaniu ich misji, będziemy kontynuować naszą debatę 
i angaŜować się w budowę społeczności ekspertów (community of practice), 
z której kaŜdy moŜe czerpać inspirację i do której moŜe wnieść swój wkład.  

 
5. Aby umoŜliwić debatę polityczną oraz wymianę idei i doświadczeń w całym 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego jak teŜ między krajami, 
instytucjami i organizacjami, które uczestniczą w drugim Bologna Policy 
Forum, kaŜdy z nas nominuje osobę kontaktową i poinformuje o tym 
Sekretariat Boloński do dnia 31 maja 2010 roku. Osoby kontaktowe będą 
równieŜ pełnić funkcje łącznikowe na rzecz lepszego przepływu informacji oraz 
wspólnych przedsięwzięć, w tym przygotowania następnego Bologna Policy 
Forum na szczeblu ministerialnym. 

 
6. Z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie Bolońskiej Grupy WdroŜeniowej 

(Bologna Follow-up Group) do słuŜenia wiedzą fachową na temat Procesu 
Bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego. 

 
7. Witamy z zadowoleniem inicjatywy instytucji i organizacji uczestniczących w 

drugim Bologna Policy Forum na rzecz promocji dialogu i współpracy instytucji 
szkolnictwa wyŜszego, pracowników uczelni i studentów, jak równieŜ innych 
istotnych grup zainteresowania na całym świecie. W związku z tym, 
szczególnie potwierdzamy potrzebę rozwijania globalnego dialogu studentów. 

  
8. We wrześniu 2010 roku OECD będzie gospodarzem międzynarodowej 

konferencji na temat wpływu kryzysu na szkolnictwo wyŜsze oraz moŜliwości 
działania rządów, instytucji oraz innych grup zainteresowania na rzecz 
zrównowaŜonej przyszłości tego sektora. W 2011 roku zostanie 



zorganizowane, przy wsparciu Unii Europejskiej, seminarium na temat 
zapewniania jakości kształcenia. 

 
9. Współpraca oparta na partnerstwie rządów, instytucji szkolnictwa wyŜszego, 

pracowników uczelni, studentów i innych zainteresowanych grup stanowi 
istotę Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego. Partnerskie podejście 
powinno zatem charakteryzować organizację następnego Bologna Policy 
Forum na szczeblu ministerialnym w 2012 roku. 

  
ANEKS 

Kraje uczestniczące, w porządku alfabetycznym1: 

 

                                                 
1 W przekładzie na język polski zachowano porządek z tekstu angielskojęzycznego (przyp. tłum.). 

Albania 
Andora 
Argentyna 
Armenia 
Australia 
Austria 
AzerbejdŜan 
Belgia 

Bośnia i 
 Hercegowin
a Brazylia 
Bułgaria 
Kanada 

Chiny 
Kolumbia 
Chorwacja 
Cypr 

Republika Czeska 
Dania 
Egipt 
Estonia 
Finlandia 
Francja 
Gruzja 

Niemcy 

Ghana  

Grecja  

Stolica Apostolska 

Węgry 

Islandia 

Irlandia 

Izrael 

Włochy 

Japonia 

Jordania 
Kazachstan 
Łotwa 
Liechtenstein 
Litwa 
Luksemburg 
Malezja 

Mali Malta 

Meksyk 

Mołdawia 
Czarnogóra 
Maroko 
Holandia 

Nowa Zelandia 
Norwegia  

Filipiny 

Polska 
Portugalia 
Rumunia 

Federacja Rosyjska 

Arabia Saudyjska 

Senegal 

Serbia 
Republika Słowacka 
Słowenia 
Południowa Afryka 
Hiszpania 
Szwecja 
Szwajcaria 
Tajlandia 

‘była Jugosłowiańska 

 Republika Macedonii’ 

Tunezja 

Turcja 
Ukraina 
Zjednoczone Królestwo 
 Wielkiej Brytanii 

Stany Zjednoczone Ameryki 
 

Instytucje i organizacje uczestniczące, w porządku alfabetycznym: 

Konferencja Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE  

Rada Europy 
Pan-Europejska Organizacja Education International  (EI) 

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Kształcenia w Szkolnictwie 

WyŜszym (ENQA)  

Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa WyŜszego (EURASHE) 

Komisja Europejska 

Europejska Unia Studentów (ESU) 

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (IAU) 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury 
(UNESCO) 


