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Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija
2006 m. vasario 15 d.
d÷l tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę
(2006/143/EB)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 149 straipsnio 4 dalį ir į 150
straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],
pasikonsultavę su Regionų komitetu,
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],
kadangi:
(1) Nepaisant to, kad 1998 m. rugs÷jo 24 d. Tarybos rekomendacijos 98/561/EB d÷l
Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę [3] įgyvendinimas buvo
ryški s÷km÷, kaip parod÷ 2004 m. rugs÷jo 30 d. Komisijos ataskaita, vis dar reikia gerinti
Europos aukštojo mokslo pasiekimus, ypač jo kokybę, siekiant, kad jis taptų skaidresnis ir
juo labiau pasitik÷tų Europos piliečiai ir kitų šalių studentai bei mokslo darbuotojai.
(2) Rekomendacijoje 98/561/EB kviečiama paremti, o prireikus sukurti, skaidrias kokybę
užtikrinančias sistemas. Beveik visos valstyb÷s nar÷s sukūr÷ nacionalines užtikrinimo
sistemas ir inicijavo ar sudar÷ galimybę sukurti vieną ar daugiau kokyb÷s užtikrinimo ar
akreditavimo agentūrų.
(3) Rekomendacijoje 98/561/EB raginama kokyb÷s užtikrinimo sistemas pagrįsti kai
kuriomis esmin÷mis savyb÷mis, įskaitant programų ar įstaigų vertinimą vertinant iš vidaus,
atliekant išor÷s patikrinimą, įtraukiant studentus, skelbiant rezultatus ir dalyvaujant
tarptautiniuose projektuose. Kokyb÷s užtikrinimo vertinimų rezultatai yra svarbūs padedant
aukštojo mokslo įstaigoms gerinti darbo rezultatus.
(4) 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytos esmin÷s savyb÷s bendrai buvo įgyvendintos
visose kokyb÷s užtikrinimo sistemose, ir 2003 m. rugs÷jo m÷n. Berlyne Bolonijos proceso
kontekste jas patvirtino Europos švietimo ministrai, siekdami sukurti Europos aukštojo
mokslo erdvę.
(5) 2000 m. buvo sukurta Europos aukštojo mokslo kokyb÷s užtikrinimo asociacija (ENQA),
ir prie jos prisijungia vis daugiau kokyb÷s užtikrinimo ar akreditavimo agentūrų visose
valstyb÷se nar÷se.
(6) Bolonijos proceso kontekste ir 2003 m. rugs÷jo m÷n. susitikimo Berlyne pagrindu 45
šalių švietimo ministrai pri÷m÷ Europos aukštojo mokslo erdv÷s kokyb÷s užtikrinimo
standartus ir gaires, kaip siūl÷ ENQA, jų 2005 m. geguž÷s 19–20 d. susitikimo Bergene
metu. Jie taip pat su džiaugsmu pritar÷ Europos kokyb÷s užtikrinimo agentūrų registro,
grindžiamo nacionaline peržiūra, principui ir papraš÷ ENQA, bendradarbiaujant su Europos
universitetų asociacija (EUA), Europos aukštojo mokslo įstaigų asociacija (EURASHE) ir
Studentų nacionalin÷mis sąjungomis Europoje (ESIB), toliau pl÷toti praktinius įgyvendinimo

aspektus ir per Bolonijos tolesnio darbo grupę parengti ataskaitą ministrams. Be to, jie
pabr÷ž÷, kaip svarbu bendradarbiauti nacionaliniu mastu pripažintoms agentūroms siekiant
pl÷toti akreditacijos arba kokyb÷s užtikrinimo sprendimų abipusį pripažinimą.
(7) ES veiksmai, remiantys kokyb÷s užtikrinimą, tur÷tų būti pl÷tojami juos derinant su
Bolonijos proceso pagrindu vykdomais veiksmais.
(8) Pageidautina sudaryti nepriklausomų ir patikimų kokybę užtikrinančių Europoje
veikiančių regioninių, nacionalinių, bendro pobūdžio, specializuotų, valstybinių ar privačių
agentūrų registrą, siekiant sustiprinti aukštojo mokslo skaidrumą ir pad÷ti pripažinti
užsienyje įgytas kvalifikacijas ir ten praleistą studijų laikotarpį.
(9) Lisabonos strategijos kontekste 2002 m. kovo m÷n. Barselonoje Europos Vadovų
Taryba pateik÷ išvadą, kurioje teigiama, kad Europos švietimo ir mokslo sistemos tur÷tų
tapti "pasaulio kokyb÷s standartu",
REKOMENDUOJA VALSTYBöMS NARöMS:
1. Skatinti, kad visos savo teritorijoje veikiančios aukštojo mokslo įstaigos įvestų ar
tobulintų griežtas vidaus kokyb÷s užtikrinimo sistemas pagal Europos aukštojo mokslo
erdv÷s kokyb÷s užtikrinimo standartus ir gaires, priimtas Bergene Bolonijos proceso
pagrindu.
2. Skatinti, kad visos savo teritorijoje veikiančios kokyb÷s užtikrinimo ar akreditavimo
agentūros vertindamos būtų nepriklausomos, taikytų Rekomendacijoje 98/561/EB
išd÷stytas kokyb÷s užtikrinimo savybes ir įvertinimo tikslais taikytų bendrą Bergene priimtą
bendro pobūdžio standartų ir gairių rinkinį. Šie standartai turi būti ir toliau tobulinami
bendradarbiaujant su aukštojo mokslo sektoriaus atstovais. Jie turi būti taikomi taip, kad
saugotų ir skatintų įvairovę ir naujoves.
3. Skatinti nacionalinių institucijų, aukštojo mokslo sektoriaus ir kokyb÷s užtikrinimo ar
akreditavimo agentūrų atstovus, kad jie drauge su socialiniais partneriais sudarytų
"Europos kokyb÷s užtikrinimo agentūrų registrą" ("Europos registras"), grindžiamą
nacionaline peržiūra bei atsižvelgiantį į priede nustatytus principus, ir apibr÷žtų registracijos
sąlygas bei registro tvarkymo taisykles.
4. Sudaryti galimybę aukštojo mokslo įstaigoms savo teritorijoje pagal savo poreikius ir
pobūdį pasirinkti agentūrą iš kokyb÷s užtikrinimo ir akreditavimo agentūrų Europos registre,
jei tai suderinama su jų nacionalin÷s teis÷s aktais arba tai leidžia jų nacionalin÷s valdžios
institucijos.
5. Leisti, kad aukštojo mokslo įstaigos siektų papildomo kitos į Europos registrą įtrauktos
agentūros įvertinimo, pavyzdžiui, kad būtų sustiprintas tarptautinis jų pripažinimas.
6. Skatinti agentūrų bendradarbiavimą siekiant sukurti tarpusavio pasitik÷jimą ir pl÷toti
kokyb÷s užtikrinimo bei akreditacijos įvertinimų pripažinimą, taip padedant pripažinti
kvalifikacijas studijų ar darbo kitoje šalyje tikslu.
7. Užtikrinti viešą prieigą prie Europos registre užregistruotų kokyb÷s užtikrinimo ar
akreditacijos agentūrų atliktų įvertinimų.
SIŪLO KOMISIJAI:
1. Glaudžiai bendradarbiaujant su valstyb÷mis nar÷mis tęsti savo paramą aukštojo mokslo
įstaigų, kokyb÷s užtikrinimo ar akreditavimo agentūrų, kompetentingų institucijų ir kitų
šioje srityje veikiančių įstaigų bendradarbiavimui.
2. Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir
Regionų komitetui pateikti trimetes ataskaitas d÷l padarytos pažangos tobulinant kokyb÷s
užtikrinimo sistemas įvairiose valstyb÷se nar÷se ir d÷l bendradarbiavimo veiklos Europos
lygiu, įskaitant pirmiau nurodytais tikslais padarytą pažangą.
Priimta Strasbūre, 2006 m. vasario 15 d.
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[1] OL C 255, 2005 10 14, p. 72.
[2] 2005 m. spalio 13 d. Europos Parlamento nuomon÷ (dar nepaskelbta Oficialiajame
leidinyje) ir 2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas.
[3] OL L 270, 1998 10 7, p. 56.
-------------------------------------------------PRIEDAS
"Europos kokyb÷s užtikrinimo agentūrų registras"
Registre tur÷tų būti pateiktas patikimų agentūrų, kurių įvertinimu gal÷tų pasitik÷ti valstyb÷s
nar÷s (ir valstybių narių valdžios institucijos), sąrašas. Jis bus sudaromas remiantis tokiais
pagrindiniais principais:
1. Agentūrų sąrašą tur÷tų sudaryti valstyb÷se nar÷se veikiančių nacionalinių valdžios
institucijų, aukštojo mokslo sektoriaus (aukštojo mokslo įstaigų, studentų, d÷stytojų ir
mokslininkų) ir kokyb÷s užtikrinimo ir akreditavimo agentūrų atstovai drauge su socialiniais
partneriais.
2. Agentūrų registracijos sąlygos, inter alia, gali būti šios:
i) įsipareigojimas priimti sprendimą visiškai nepriklausomai;
ii) bent jau tos valstyb÷s nar÷s, kurioje jos veikia (ar tos valstyb÷s nar÷s valdžios
institucijų), pripažinimas;
iii) veiklos vykdymas remiantis bendru standartų ir gairių rinkiniu, nurodytu valstyb÷ms
nar÷ms skiriamose 1 ir 2 rekomendacijose;
iv) reguliarus kolegų ir kitų ekspertų atliekamas išor÷s patikrinimas, įskaitant tokio
patikrinimo kriterijų, metodų ir rezultatų paskelbimą.
3. Jeigu agentūros prašymas registruoti atmetamas pirmą kartą, yra galimyb÷ jį vertinti iš
naujo paskesnių pagerinimų pagrindu.
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