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Захваљујући изузетним достигнућима у последњих неколико година, европски процес 

интеграције постао је све конкретнија и релевантнија стварност за Заједницу и њене грађане. 

Очекивано даље проширење уз продубљивање односа са осталим европским земљама, даје и шире 

димензије тој стварности. У међувремену, сведоци смо пораста свести у великом делу политичке и 

академске заједнице и јавног мњења о потреби за успостављањем још целовитије и пространије 

Европе, а нарочито о потреби јачања њених интелектуалних, културних, друштвених, научних и 

технолошких димензија и ослањању на њих. 

Европа Знања сада је широко прихваћена као незаменљиви фактор друштвеног и људског раста 

и неизоставна компонента консолидације и обогаћења европског грађанског права способног да 

грађанима пружи неопходне надлежности за суочавање са изазовима новог миленијума, уз свест о 

заједничким вредностима и припадности истом друштвеном и културном простору. 

Врхунска важност образовања и образовне сарадње за развој и јачање стабилних, мирних и 

демократских друштава доживела је општу потврду, тим више ако се узме у обзир ситуација у 

Југоисточној Европи. 

Сорбонска декларација од 25. маја 1998, заснована на овим разматрањима, ставила је нагласак 

на централну улогу Универзитета у развоју културних димензија Европе. Као главни пут унапређења 

мобилности грађана и способности за запошљавање и развој читавог континента уопште, она је 

истакла стварање Европске зоне високог образовања. 

Потписујући је или изражавајући своју начелну сагласност, неколико европских емаља 

прихватило је позив да се посвети остварењу циљева које је декларација истакла. Смер у коме се 

одвијало неколико реформи система високог образовања, које су у међувремену предузете у Европи, 

доказао је одлучност многих влада да делују. 

Европске институције високог образовања, са своје стране, прихватиле су изазов и преузеле 

водећу улогу у стварању Европске зоне високог образовања у складу са темељним начелима 

постављеним на болоњском Magna Charta Universitatum 1998. То је од највеће важности с обзиром да 

независност и аутономија Универзитета обезбеђују континуирано прилагођавање високог образовања 

и истраживачког система променљивим потребама, захтевима друштва и усавршавањима научног 

знања. 

Кренуло се правим путем ка важном циљу. И поред тога, остварење веће компатибилности и 

компарабилности система високог образовања захтева континуирани замах да би се у потпуности 

испунило. Требало би да га подржимо доношењем конкретних мера које би довеле до видљивих 

помака унапред. Састанак од 18. јуна, на коме су учествовали водећи стручњаци и научници из свих 

наших земаља, пружио нам је врло корисне сугестије у вези са иницијативама које би требало 

предузети. 



Нарочито морамо обратити пажњу на повећање међународне конкурентности европског 

система високог образовања. Виталност и ефикасност сваке цивилизације може се мерити степеном 

привлачности који њена култура има у односу на друге земље. Ми треба да се побринемо да европски 

систем високог образовања на светском нивоу стекне онај степен атрактивности који би био једнак 

степену атрактивности наших изузетних културних и научних традиција. 

Потврђујући нашу подршку општим принципима које је поставила Сорбонска декларација, 

обавезујемо се на координацију политика наших земаља како би се у кратком року, у сваком случају 

бар током прве декаде трећег миленијума, остварили следећи циљеви за које сматрамо да су од 

примарне важности за успостављање Европске зоне високог образовања и промовисање европског 

система високог образовања широм света: Усвајање система лако разумљивих и упоредивих 

академских звања, такође и преко имплементације додатка дипломи (Диплома Супплемент), како би 

се унапредила способност за запошљавање европских грађана и међународна конкурентност 

европског система високог образовања. 

Усвајање система базично заснованог на два главна круга школовања, студентском и 

дипломском. Приступ другом кругу захтеваће успешно окончање студија из првог, које трају 

минимално три године. Звање који се стиче након првог круга такође ће, као одговарајући ниво 

квалификације, бити релевантно на европском тржишту радне снаге. Други круг требало би да води 

магистарском и/или докторском звању као што је то случај у многим европским земљама. 

Успостављање система кредита – као у ЕЦТС систему –као одговарајућег средства за унапређење 

најшире могуће мобилности студената. Кредити се такође могу стицати у контекстима нижег 

образовања, укључујући доживотно учење, под условом да га призна универзитет. 

Унапређење мобилности превазилажењем препрека за ефективну примену слободног кретања 

са нарочитим обраћањем пажње на: – за студенте, приступ могућностима за студирање и обуку и 

сродним службама; – за наставнике, научне сараднике и административно особље, признавање и 

валоризацију периода истраживања, предавања и обуке оствареног у европском контексту, без 

наношења штете њиховим статутарним правима. Унапређење европске сарадње у области потврда о 

квалитету у циљу развоја компарабилних критеријума и методологија. 

Унапређење нужно европских димензија у области високог образовања, нарочито с обзиром на 

развој у складу са наставним планом, међуинституционалну сарадњу, схеме мобилности и 

интегрисане програме студирања, обуке и истраживања. 

Овим се обавезујемо на остварење задатих циљева – у оквиру наших институционалних 

способности и у потпуности поштујући различитост култура, језика, националних образовних система 

и аутономије Универзитета – како бисмо консолидовали Европску зону високог образовања. У ту сврху 

бавићемо се начинима успостављања сарадње на међувладином нивоу, укључујући и оне европске 

невладине организације из делокруга високог образовања. Исто тако, очекујемо да Универзитети 

благовремено и позитивно реагују и дају свој активни допринос успеху нашег настојања. 

Уверени да успостављање Европске оне високог образовања захтева константну подршку, 

надзор и прилагођавање потребама које се стално развијају, договорили смо се да се опет састанемо 

кроз две године како бисмо проценили постигнути напредак и нове кораке које ће бити потребно 

предузети. 


