Приложение 1: Структурирана партньорска подкрепа за изпълнението на ключовите
ангажименти по Болонския процес

ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КЛЮЧОВИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО
БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС
Предложена подкрепа за изпълнението на ключовите ангажименти по Болонския
процес
Подкрепата за изпълнението на ключовите ангажименти по Болонския процес се
осъществява чрез програма със специализирани партньорски групи, която има за цел да
подобри изпълнението на определени ключови ангажименти на Болонския процес. Тя се
основава на установените механизми за отчитане на Болонския процес, както и на
принципите на сътрудничество, равенство, взаимно обучение, партньорска подкрепа и
партньорско консултиране. Нейната основна цел е да подобри пълното и ефективно
изпълнение на ключовите ангажименти по Болонския процес в рамките на Европейското
пространство за висше образование (ЕПВО).
Трите ключови ангажимента, които Работната група за развитие на Болонския процес
определи като фокус за по-нататъшна работа в периода 2018-2020 година, са както
следва:
• Система от три цикъла, съвместима със степените на Квалификационната рамка на
Европейското пространство за висше образование и със степените на първия и втория
цикъл по скалата на Европейската система за трансфер на кредити във висшето
образование (ЕСТК): Програмите са структурирани в съответствие със системата от три
степени по Болонския модел и по скалата на ЕСТК. Квалификациите, постигнати във
всяка една степен, са определени в Национална квалификационна рамка (НКР), която е
съвместима с Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше
образование.
• Съответствие с Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите:
Практиките на трансгранично признаване са в съответствие с Лисабонската конвенция
за признаване на квалификациите, включително чрез популяризиране посредством
националните информационни центрове или по друг начин, използване на Дипломното
приложение на ЮНЕСКО / Съвета на Европа или на всеки друг подобен документ от
институциите за висше образование на отделните държавите.
• Осигуряване на качество в съответствие със Стандартите и насоките за осигуряване на
качество в Европейското пространство за висше образование: Институциите, които
предоставят степени, осигуряват качеството на своите програми, водещи до степени в
рамките на тристепенната система, съгласно Стандартите и насоките за осигуряване на
качество в Европейското пространство за висше образование (2015 г.). Външното
осигуряване на качеството (на програмно или институционално ниво) се осъществява от
агенции, които отговарят на стандартите и насоките, определени в действащите към
момента Стандарти и насоки за осигуряване на качество. Това може да се гарантира найдобре, когато само на агенциите, регистрирани в Европейския регистър за осигуряване
на качество във висшето образование, се разрешава да функционират в съответната
държава.
Предложението се придържа към Болонската философия за партньорска оценка и оценка
на процеси, която се вписва добре в академичния и ориентиран към подобрения етос на

ЕПВО, като има за цел да направи по-прозрачно изпълнението на ключовите
ангажименти.
Предложеният график за един цикъл е периодът между Конференциите на министрите,
следвайки по този начин нормалния срок за наблюдение в ЕПВО. Програмата ще бъде
подпомогната с помощта на Болонската координационна група по изпълнението, която
включва, но не се ограничава до председателите на съответните партньорски групи,
назначени по време на Конференцията на министрите.

Стъпки на подкрепата за изпълнението на ключовите ангажименти по Болонския
процес

Д И А Г Р А М А /вж оригинала на английски език/

1. Изследване: Нивото на изпълнение на ключовите ангажименти се изследва въз основа
на данните, предоставени по време на регулярните процедури за мониторинг на
Работната група за развитие на Болонския процес, като се използват показателите за
резултати от Доклада за изпълнение на Болонския процес. Изпълнението на ключовите
ангажименти е разгледано в допълнителен доклад към него.
2. Покана: Членовете на Работната група за развитие на Болонския процес на всички
страни от ЕПВО са официално поканени от съпредседателите на Групата да участват в
една или повече тематични партньорски групи, всяка от които се фокусира върху един
ключов ангажимент. На базата на изследваната и докладвана информация от стъпка 1,
държавите ще бъдат призовани да идентифицират своите потребности и експертни
познания, за да се ангажират с начина, по който могат да допринесат за по-доброто
изпълнение на ключовите ангажименти на Болонския процес в ЕПВО като цяло.
а) Държавите, които се самоопределят като успешно изпълнили ключов ангажимент
(който не е посочен от нито един от съответните показатели в червено, и от не повече от
един – в оранжево) ще бъдат поканени да предложат начини, по които са готови да
подкрепят страни с трудности в изпълнението на този ключов ангажимент, напр. чрез
партньорско обучение, обратна партньорска проверка или други дейности,
предназначени за споделяне на техни примери за успешно изпълнение и за оказване на
помощ на другите да постигнат същото ниво.
б) Държавите, които се самоопределят като неизпълнили или недостатъчно
изпълнили ключов ангажимент (идентифицирани чрез един или повече показатели в
червено и два или повече в оранжево), ще бъдат поканени да посочат каква партньорска
подкрепа би била от полза при подпомагане изпълнението и как те ще използват тази
подкрепа.
Очаква се всяка държава да се присъедини към поне една от партньорските групи.
Тъй като е възможно да се изправят пред предизвикателства, свързани с изпълнението
на един или два ключови ангажимента, докато успешно изпълняват другите, държавите
биха могли да покажат необходимост от партньорска подкрепа в определени области,
като същевременно предлагат партньорска подкрепа в други.

3. Отговор: съответният представител в Работната група за развитие на Болонския
процес изпраща отговор до Координационната група за прилагане на реформите , като
посочва какви са целите на изпълнение на страната по отношение на ключовите
ангажименти и номинира представители в партньорските групи в тези сфери, в които
страната се нуждае от подкрепа или може, съответно, да предложи подкрепа.
Представителите трябва да бъдат отговорни хора за съответния ключов ангажимент и
делегатите на Работната група за развитие на Болонския процес силно се насърчават да
включат съответни заинтересовани страни, които биха могли да предложат или да
получат партньорска подкрепа или консултиране в тази сфера. В партньорските групи
те ще могат да получат съвети как да постигнат тези цели.
4. Партньорска подкрепа: На тази фаза започва партньорската подкрепа. Болонската
координационна група по изпълнението подпомага групирането на държавите, които
предлагат партньорска подкрепа, и тези, които желаят да се възползват от такава
подкрепа, в тематични партньорски групи. Всяка партньорска група оказва подкрепа в
изпълнението на един ключов ангажимент от Болонския процес. Тези партньорски
групи включват както държавите, които са изпълнили в достатъчна степен съответния
ключов ангажимент, така и държавите, които се справят с предизвикателствата, които
трябва да се преодолеят за цялостно изпълнение. Въз основа на целите, определени в
стъпка 3, всяка партньорска група изготвя свой собствен план за действие с определени
дейности и резултати за всяка съответна страна, включително очакваното участие на
съответните заинтересовани страни.
5. Актуализация: Всяка партньорска група представя ежегодно актуализация на
Болонската координационна група по изпълнението, за това как държавите, които си
сътрудничат в тази група, са използвали партньорска подкрепа за подобряване или
подкрепа на изпълнението. Болонската координационна група по изпълнението на свой
ред изготвя обобщен доклад за Работната група за развитие на Болонския процес.
6. Данни: Всички страни от ЕПВО подават своите данни за следващия доклад за
изпълнението, който ще отбележи началото на нов цикъл.
Допълнителният доклад за изпълнението на ключовите ангажименти (вж стъпка 1) ще
покаже текущото изпълнение, заедно с нивото на изпълнение в предходния доклад за
всички страни. Представените планове за изпълнението на конкретни ключови
ангажименти ще бъдат подчертани в допълнителния доклад.
Стимули за по-добро изпълнение на ключовите ангажименти
Обичайният процес на докладване и предложената програма за подкрепа действат по
своята същност като стимули за по-добро изпълнение, така че Докладът за изпълнение
на Болонския процес да подчертава нивата на изпълнение, а програмата да подпомага
подобренията чрез целенасочено обучение и подкрепа между партньори. Освен това се
предлага държавите, които са постигнали значителен напредък, да имат възможност да
изтъкнат своята работата по изпълнението на Конференцията на министрите.
В случай, че дадена държава не предприеме действия и не може да бъде отбелязано
подобрение в изпълнението от подадените данни по време на двата цикъла, липсата на
подобрение ще бъде предложена на вниманието на Конференцията на министрите. От
министрите ще бъдат поискани препоръки как да се процедира за всеки отделен случай.

