Vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie k bolonskému procesu
pri príležitosti rokovania ministrov školstva v Bergene (Nórsko, 2005)
Slovenská rektorská konferencia sa v plnej miere zúčastňuje, podporuje a realizuje reformu vo
vysokom školstve v rámci bolonského procesu. V súvislosti s prípravou ďalšieho rokovania ministrov
školstva v Bergene (Nórsko, máj 2005), Slovenská rektorská konferencia vyhlasuje podporu Európskej
asociácii univerzít v jej úsilí budovať Európsky vysokoškolský priestor.
Slovenská rektorská konferencia chce týmto vyhlásením posilniť postoje a realizáciu reformy
vysokých škôl v súlade s bolonským procesom na národnej úrovni. Podporujeme základnú myšlienku
Európskej asociácie univerzít a jej členov, že spoločnosť založená na vedomostiach potrebuje silné
univerzity, ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie založené na aktuálnych poznatkoch výskumu. Z tohto
dôvodu Slovenská rektorská konferencia chápe štrukturálnu reformu vysokých škôl ako nevyhnutnú a
zdôrazňuje, že bolonský proces je kľúčovou výzvou a najväčšou príležitosťou, ktorú európske a teda aj
slovenské vysoké školy majú.
V súčasnosti slovenské vysoké školy môžu prezentovať už dosiahnuté výsledky ako je aplikácia
nových študijných programov; reštrukturalizácia štúdia na 3 stupne; aplikácia kreditového systému,
dialóg s odberateľmi o obsahu štúdia a absolventoch, rozvoj vedy, techniky a umenia na vysokých
školách atď.
Cieľom vysokých škôl v SR je úspešne aplikovať bolonský proces na inštitucionálnej úrovni.
Preto je potrebné pre výskum a zabezpečenie kvality na vysokých školách vytvoriť rámcové podmienky
v súlade s Berlínskym komuniké (2003) a smerom k rokovaniu ministrov v Bergene (2005), a to:
V oblasti výskumu:
• Posilniť prepojenie Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru.
• Zintenzívniť prepojenie výskumu a vzdelávania na vysokých školách tak, aby tie boli v centre
rozvoja vedy a inovácií v Európe.
• Podporiť postavenie univerzít ako základu európskej výskumnej politiky.
V oblasti zabezpečenia kvality:
• Zvýšiť zodpovednosť vysokých škôl za zabezpečenie kvality ich vedecko-výskumnej
a vzdelávacej činnosti, ktorá musí byť pravidelne monitorovaná a zlepšovať kultúru kvality.
• Európska dimenzia zabezpečenia kvality je pre Európsky vysokoškolský priestor vitálna a o jej
forme musia rozhodnúť ministri školstva v Bergene.
• Akékoľvek bude rozhodnutie ministrov školstva na európskej úrovni, vysoké školy a ďalší
zainteresovaní musia byť v ňom zaangažovaní adekvátnym spôsobom.
Verejná zodpovednosť za vysoké školstvo znamená, že vysoké školy musia získať dostatočnú
podporu pre aplikáciu reformy, vrátane finančnej, tak ako to ministri školstva deklarovali v Berlínskom
komuniké (2003). Slovenská rektorská konferencia preto vyzýva vládu SR, aby napĺňala svoje
programové vyhlásenie o vysokoškolskom štúdiu ako priorite a o postupnom zvyšovaní financovania
verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu, tak aby SR dosiahla úroveň krajín OECD do roku 2006.
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