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Els antecedents

• 1959-1964 neix la CRE amb seu a Ginebra
• 1987 creació del programa ERASMUS
• 1988 Es signa a Bolonya la Magna Carta 

Universitatum
• 1989 Neix l’ European Credit Transfer System, 

ECTS
• 1990 creació del programa TEMPUS
• 1997 Convenció de Lisboa de reconeixement de 

qualificacions. Neix el Suplement al Diploma



  

Punts febles

• Uniformitat
• Fragmentació i aïllament
• Una reglamentació excessiva
• Una financiació insuficient



  



  150.000 M€ anuals per salvar la diferència UE-USA
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Les declaracions

• 1998 Declaració de La Sorbona
• 1999 Declaració de Bolonya (29 països)
• 2001 Missatge de Salamanca. Neix l’EUA
• 2001 Comunicat de Praga
• 2003 Declaració de Graz i Comunicat de Berlín
• 2005 Declaració de Glasgow i Comunicat de 

Bergen
• 2007 Declaració de Lisboa i Comunicat de 

Londres (46 països)

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/



  

 El missatge de Salamanca (2001)

– Cal potenciar les universitats: autonomia, 
però també rendició de comptes

– Cal considerar l’educació superior com a 
responsabilitat essencialment pública 
(servei públic)

– Cal enfortir la recerca, motor de l’educació 
superior

– Cal acceptar mútuament els resultats de la 
garantia de qualitat (p.e. amb l’acreditació)

– Cal tenir en compte l’ocupabilitat, des d’una 
perspectiva de LLL



  

10 línies d’acció

1. L’adopció d’un sistema de titulacions fàcilment comprensible i 
comparable.

2. Adopció d’un sistema basat esencialment en dos cicles.
3. Establiment d’un sistema de crèdits.
4. Promoció de la mobilitat.
5. Promoció de la cooperació europea en la garantia de qualitat.
6. Promoció de la dimensió europea en l’educació superior.
7      Educació continua (LLL) i les TIC
8      El rol de les institucions d’educació superior i els estudiants.
9 Promoció de l’atractiu del Espai Europeu d’Educació 

Superior.
10   Inclusió del doctorat com el tercer cicle del Procés Bolonya



  

4 “dimensions”

• La dimensió europea (programes)
• La dimensió estructural (ECTS, etc)
• La dimensió social (l’educació 

superior com a bé públic)
• La dimensió externa (més enllà dels 

46 països)



  



  



  

4+1 o 3+2 ?

• Països que han adoptat l’esquema 4+1:
– Bulgària
– Eslovènia
– Lituània
– Romania
– Turquia
– Xipre
– ... i Espanya
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ESIB - The National Unions of Students in Europe, ara la European 
Students’ Union (www.esib.org)



  



  



  



  



  



  
The Black Book of Bologna Process. ESIB 2005



  

Els“learning outcomes” d’un primer cicle

• Conèixer els fonaments i història de la disciplina
• Comunicar el coneixement bàsic adquirit de forma 

coherent
• Situar adequadament en el seu context les noves 

informacions
• Comprendre l’estructura global de la disciplina i les 

connexions amb les seves sub-disciplines
• Comprendre i implementar els mètodes d’anàlisi crítica i 

de desenvolupament de teories
• Implementar de forma precisa els mètodes i tècniques 

de la disciplina
• Comprendre la qualitat de la investigació relacionada 

amb la disciplina
• Comprendre la investigació experimental i l’observació 

de les teories científiques



  

El segon cicle
• Normalment d’especialització
• El graduat ha de poder realitzar investigació (aplicada) 

de forma independent
• Tenir un bon control del camp especialitzat a nivell 

avançat: estar al corrent de les noves teories, 
interpretacions, mètodes i tècniques

• Poder seguir críticament i interpretar els nous 
desenvolupaments de la teoria i de la pràctica

• Tenir suficient competència en les tècniques 
d’investigació per a poder interpretar els resultats a un 
nivell avançat

• Una tesi final que suposi una contribució (limitada) dins 
dels cànons de la disciplina

• Mostrar originalitat i creativitat respecte de l’ús de la 
disciplina

• Haver adquirit competència a un nivell professional



  

Destinations of Leavers from Higher Education Institutions
Longitudinal Survey of the 2002/03 cohort. Key Findings Report Published 2007
Higher Education Statistics Agency (UK)



  

 Implicacions de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior 
• Poden les universitats jugar un paper clau en 

l’Europa del coneixement?
• Requisits (EUA):

– Cal treballar amb una visió a llarg termini
– Cal millorar el diàleg entre universitats i societat
– Cal incrementar els vincles de la universitat amb 

el territori (creixement econòmic, competitivitat, 
integració social)

– Cal construir universitats més sòlides (docència, 
recerca de qualitat, diferenciació i especialització, 
finançament a mig termini, valoració de resultats)



  

Bolonya més enllà del procés 
• Incrementar la qualitat acadèmica

– Les reformes han d’anar més 
enllà d’un canvi formal de 
titulacions

• Preparar els graduats per al mercat 
de treball europeu i mundial  
– Compatibilitzar l’ocupabilitat amb 

la qualitat acadèmica és el nucli 
de la reforma curricular

• Perseguir l’atractiu del sistema 
d’educació superior

ocupabilitat

qualitat acadèmica

atractiu


