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תהליך בולוניה
תהליך בולוניה החל בשנת  , 1999עם חתימתם של שרים לחינוך
והשכלה גבוהה מ 29-מדינות אירופיות על אמנת בולוניה ,במטרה
ליצור אזור אירופי של השכלה גבוהה על בסיס שיתוף פעולה
אקדמי והאחדה בהשכלה הגבוהה.
היום חתומות על האמנה  47מדינות ובעלי עניין נוספים :האיחוד
האירופי ,מועצת אירופה ,הנציבות האירופית ,אונסק”ו ,איגוד
האוניברסיטאות האירופי ,איגוד הסטודנטים האירופאי ,ההתאחדות
האירופאית להערכת איכות בהשכלה גבוהה ועוד.
תהליך בולוניה פועל לחיזוק התחרותיות של ההשכלה הגבוהה
האירופית באמצעות שיתופי פעולה אקדמיים ופדגוגיים ,
חילופי סגל וסטודנטים.
• תהליך בולוניה ,מחלקת המחקר של התאחדות הסטודנטים בישראל ,יעל אדיב ,אוגוסט 2010
• http://www.ehea.info /
• ד"ר מירי ימיני ,פרופ' יוסי בן ארצי ,דפים  , 2013גיליון . 55
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תהליך בולוניה
תהליכים מרכזיים:
 .1מערכת של  3מעגלים :תואר ראשון ,תואר שני ודוקטורט
ליצירת מערכת תארים ברת השוואה ואחידות ברמת
הלימודים.
 .2הכרה (אקרדיטציה) אחידה בהישגים אקדמיים :מתן
אפשרות לתלמידים לצבור ולהעביר ניקוד אקדמי בין
מוסדות להשכלה גבוהה (ECTS: European Credit Transfer
.)System
 .3מוביליות :שימוש במערכת נקודות זכות אחידה המאפשרת
לסגל ,לסטודנטים ולבוגרים לחוות תרבות ,אקדמיה
וסביבה שונה.
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תהליך בולוניה
תהליכים מרכזיים:
 .4הכרה בהכשרה ולימודים קודמים :התאמה של
המערכת החדשה למערכת הקודמת על מנת להציע שוויון
הזדמנויות ונטרול מכשולים כלכליים וחברתיים.
 .5הבטחת איכות :עמידה בסטנדרטים גבוהים של השכלה
ומלגות לשיפור מתודולוגי במוסדות השכלה גבוהה.
 .6למידה כאורח חיים ( :) Lifelong Learningפיתוח חברה
עתירת ידע וטכנולוגיה באמצעות הנגשת הלימודים ומערך
הקבלה ויצירת מסלולי לימוד גמישים.
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תכנית TEMPUS
תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של
ההשכלה הגבוהה במדינות מזרח אירופה ,מרכז אסיה ,מערב
הבלקן ,צפון אפריקה והמזרח התיכון.
התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד
האירופי והמדינות השותפות וקידום מערכת ההשכלה
הגבוהה במדינות אלו בהתאם להתפתחויות באיחוד האירופי
בתחום ההשכלה הגבוהה.
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תכנית TEMPUS
תכנית טמפוס הוקמה על ידי הנציבות האירופית בשנת . 1990
עד כה ,הושלמו שלושה סבבים במסגרת התכנית ,כאשר כל
סבב נמשך  6שנים .השלב העדכני , TEMPUS IV ,החל
בשנת  2007ומתוכנן להימשך עד . 2013
תכנית טמפוס מנוהלת על ידי הסוכנות המבצעת של האיחוד
האירופי לחינוך ,לאמצעים אודיו-ויזואליים ולתרבות (Education,
)Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA
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תכנית TEMPUS
שני סוגי פרויקטים ממומנים באמצעות תכנית טמפוס:
 . 1פרויקטים משותפים ) - )Joint Projectsשותפויות מרובות
צדדים בין מוסדות להשכלה גבוהה וארגונים נוספים מהאיחוד
האירופי ומהמדינות השותפות .הפרויקטים מקדמים מודרניזציה
ועדכון של תכנית לימוד ושיטות הוראה ברמה מוסדית ,או
קידום נושא הבטחת איכות ומשילות במוסדות להשכלה
גבוהה.
 . 2צעדים מבניים ) - )Structural Measuresקידום רפורמה
מבנית במערכת ההשכלה הגבוהה במדינות שותפות.
פרויקטים מסוג זה יכולים לעסוק בנושאים הקשורים לרפורמות
במבנה ובמערכת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה
(הבטחת איכות ,חוקים לאומיים ,אקרדיטציה וכו’) או בשיפור
יחסי הגומלין בין השכלה גבוהה וחברה.
7

TEMPUS תכנית
. 2012  בפברואר23 :תאריך הגשה
. פרויקטים676 סה"כ הוגשו
. פרויקטים זכו108
: פרויקטים בהובלה של מוסדות אקדמיים ישראליים3
IDEA - Inter Disciplinary Education Agenda - An essential
driver for innovation
DOIT - Development of an International Model for Curricular
Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity
Training
IRIS - Fostering Academic International Relations in Israeli
Colleges to promote education, research and innovation
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תודה

