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Minőségbiztosítás
A felsőoktatás minősége az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásának a központi tényezője. A
miniszterek kötelezettséget vállaltak arra, hogy támogatják a minőségbiztosítás továbbfejlesztését
intézményi, nemzeti és európai szinten. Hangsúlyozták a közösen alkalmazott kritériumrendszer
és módszertan kifejlesztésének a szükségességét a minőségbiztosítás folyamatában. Ugyancsak
hangsúlyozták, hogy összhangban az intézményi autonómia elveivel, a felsőoktatásban a
minőségbiztosítás elsődleges felelősségét maguk az intézmények hordozzák, ami a nemzeti
minőségbiztosítási kereteken belül megteremtheti az akadémiai rendszer reális
elszámoltathatóságának az alapját. Ennek megfelelően a miniszterek egyetértettek abban, hogy a
2005-ig kialakításra kerülő nemzeti minőségbiztosítási rendszereknek magukban kell foglalniuk a
következő alapelveket:
• a minőségbiztosítással kapcsolatos testületek és intézmények felelősségének a
meghatározását,
• a programok és intézmények értékelését, ami magában foglalja az önértékelést, a külső
értékelést, a hallgatók részvételét valamint az eredmények közzétételét is,
• egy akkreditációs rendszert, az értékelési vagy összehasonlítási eljárásokat,
• nemzetközi részvételt, kooperációt és hálózati tevékenységet.
Európai szinten a miniszterek az ENQA tagokon keresztül felkérték a szervezetet, hogy az EUA,
az EURASHE és az ESIB közreműködésével dolgozzon ki és egyeztessen egy a
minőségbiztosításra vonatkozó egységes szabvány-együttest, eljárásokat és irányelveket annak
érdekében, hogy feltárja a minőségbiztosítási és/vagy akkreditációs szervezetek vagy testületek
megfelelő ellenőrzésének az útjait, továbbá, hogy erről a Nemzetközi Bologna Csoporton
keresztül készítsen jelentést a miniszterek 2005-ös találkozójára. Természetesen más
minőségbiztosítási szervezetek és hálózatok szakértői is bekapcsolód(hat)nak ebbe a
tevékenységbe.
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Minőségbiztosítás
Szinte minden ország rendelkezett a berlini közleményben meghatározott kritériumokon alapuló,
nagyfokú együttműködést és hálózatba szervezést feltételező minőségbiztosítási rendszerről.
Előrehaladásra azonban változatlanul szükség van, különösen a hallgatók részvétele és a
nemzetközi együttműködés tekintetében. Ezen túlmenően szorgalmazzuk, hogy a felsőoktatási
intézmények a megfelelő belső mechanizmusok szisztematikus bevezetése és azok külső
minőségbiztosítással való közvetlen összekapcsolása révén folytassák a tevékenységeik minőségi
javítását célzó erőfeszítéseiket.

Elfogadjuk az Európai Felsőoktatási Térségben tervezett minőségbiztosításra vonatkozó
szabványokat és iránymutatásokat az ENQA által javasoltak szerint. Kötelezzük magunkat a
minőségbiztosítási ügynökségek szakértői értékelésére javasolt modell bevezetésére nemzeti
alapon, egyúttal tiszteletben tartjuk az általánosan elfogadott irányvonalakat és kritériumokat.
Üdvözöljük a minőségbiztosítási ügynökségek nemzeti szintű értékelésen alapuló európai
nyilvántartásának létrehozásáról szóló elvet. Ezzel kapcsolatban azt kérjük, hogy a végrehajtás
gyakorlati vonatkozásait az EUA-val, az EURASHE-vel és az ESIB-bel együttműködésben az
ENQA fejlessze tovább, és erről a nyomon követésért felelős csoporton keresztül számoljon be
nekünk. Hangsúlyozzuk a nemzeti szinten elismert ügynökségek közötti együttműködés
fontosságát az akkreditációs vagy minőségbiztosítási döntések kölcsönös elismerésének fokozása
érdekében.

