ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն,
8-9 սեպտեմբեր 2011թ.

Համաժողովի հաշվետվություն
Լիվյու Մաթեյ, գլխավոր զեկուցող
Համառոտագիր
Սույն զեկույցն ամփոփում է Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում
բարձրագույն
կրթության
ֆինանսավորման
ուղղությամբ
կազմակերպված առաջին լայնամասշտաբ միջազգային համաժովի
հիմնական եզրակացությունները։ Ավելին, զեկույցը ներկայացնում է
երկու առաջարկ ազգային և եվրոպական մակարդակներում գործող
բարձրագույն
կրթության
ֆինանսավորման
քաղաքականություն
իրականացնողներին: Մասնավորապես, սույն առաջարկները կոչված
են
նպաստելու
Բոլոնիայի
ընթացքին
հետամուտ
խմբի
քննարկումներին` 2012 թվականի ապրիլին կայանալիք Նախարարների
համաժողովի նախաշեմին։
Համատեքստը և խնդիրները
Համաժողովը կազմակերպվել էր ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից
Բոլոնիայի գործընթացի Լեհ-հայկական համանախագահության բարձր
հովանու ներքո և Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ։
Համաժողովին ներկա էին ավելի քան 100 մասնակիցներ՝ ներառյալ
Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մասնակից երկրների
պետական
պաշտոնյաներ,
Եվրահանձնաժողովի
և
Բոլոնիայի
քարտուղարության,
բարձրագույն
կրթության
ասպարեզում
ակտիվ
միջպետական և հասարակական միջազգային կազմակերպությունների և
ազգային
ու
եվրոպական
ուսանողական
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներ,
ինչպես
նաև
համալսարանների
վարչական
աշխատողներ։
Համաժողովի նպատակն էր ստեղծել հարթակ` Եվրոպական
բարձրագույն
կրթական
տարածքում
բարձրագույն
կրթության
ֆինանսավորման ասպարեզում առկա խնդիրների փորձի փոխանակման,
հատկապես բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման վերաբերյալ նոր
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գիտելիքներն ու ֆինանսավորման մեխանիզմների գործնական փորձն
ուսումնասիրելու միջոցով։ Բացի այդ, համաժողովի նպատակն էր վերհանել
ֆինանսավորման քաղաքականության և մեխանիզմների խաղացած դերն
ու նշանակությունը բարձրագույն կրթության արդյունավետության
բարձրացման, հավասարության և որակի ապահովման հարցերում։
Վերջապես, համաժողովը` կենտրոնանալով բարձրագույն կրթության
խնդիրների վրա, միաժամանակ նպատակ ուներ նպաստելու Բոլոնիայի
շրջանակներում առավել լայն զարգացումների վերաբերյալ ընդհանուր
համըմբռնմանը։
Եզրահանգումներ
Մասնակիցները նշեցին, որ չնայած այն բանին, որ Բոլոնիայի
գործընթացը իրականացվում է ավելի քան 10 տարի, սակայն առաջին անգամ
է, որ Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում կազմակերպվում է
բարձրագույն կրթության ֆինանսավորմանը նվիրված նմանատիպ կարևոր
համաժողով։
Նրանք
ողջունեցին
ՀՀ
ԿԳ
նախարարության
այս
նախաձեռնությունը ։
Չնայած Լյուվենում 2009թ. նախարարների համաժողովից ի վեր
բարձրագույն կրթության ֆինանսավորումը հանդիսանում է Եվրոպական
բարձրագույն կրթական տարածքի և Բոլոնիայի գործընթացի գերակա
խնդիրներից մեկը, սակայն գործնականում ոչ մի առաջընթաց չի եղել
կոնկրետ խնդիրներ հնչեցնելու կամ քաղաքականության ուղենիշներ
սահմանելու գործում, որի արդյունքում այն դեռ մնում է միայն որպես
ընդհանուր
և
բավականին
վերացական
առաջնահերթություն։
Ֆինանսավորման թեմայի ընդգրկումը Բոլոնիայի առաջնահերթությունների
շարքում (աշխատանքային պլան 2009-2012) կրում է երևութական բնույթ,
քանի որ նույնիսկ նվազագույն աշխատանք չկա այս ուղղությամբ, ինչը
կօգներ աջակցելու կամ ուղղորդելու աշխատանքներն այս ուղղությամբ։
Համաժողովի հիմնական եզրակացությունը կայանում է նրանում,
որ որպես քաղաքականության ասպարեզ, բարձրագույն կրթության
ֆինանսավորումը մնում է որպես Բոլոնիայի գործընթացի ամենաթույլ
կողմը։ Մինչ Բոլոնիայի գործունեության այլ ուղղություներում նշանակալից
հաջողություններ
կան, ինչպես օրինակ կրթական աստիճանների
համադրելիության ապահովումը, որակի ապահովումը կամ նույնիսկ,
Եվրոպայի
մակարդակում՝
ուսանողների
շարժունությունը,
որոշ
բացառություններով, (օրինակ՝ ԵՄ Էրասմուս-Մունդուս ծրագիրը), միևնույն
ժամանակ շատ դժվար է արձանագրել որևէ նախաձեռնություն բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման ասպարեզում, որը կաջակցեր կամ գոնե կբխեր
Բոլոնիայի գործընթացի համընդհանուր նպատակից։ Իրականում, սա
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մատնանշում է <<բացթողում ֆինանսավորման հարցում>>, որն իրենից
ներկայացնում է քաղաքականության բացթողում. մինչ Եվրոպական
բարձրագույն
կրթության
տարածքի
ծրագիրը
առաջ
է
քաշում
համաեվրոպական
խնդիրներ ու արդիական նախաձեռնություններ
բարձրագույն կրթությունում, ֆինանսավորման վերաբերյալ գործող տարբեր
քաղաքականություններն ու գոյություն ունեցող մեխանիզմները մնում են
գրեթե բացառապես ազգային կամ ենթա-ազգային։ Գնալով մեծանում է
տարանջատումը բարձրագույն կրթությունում Բոլոնիայի գործընթացով
պայմանավորված զարգացումների (օրինակ ուսանողների միջազգային
շարժունությունը, կամ օտարերկրացի ուսանողներին տրամադրվող վարկերը)
եվրոպական ուղղվածության և այդ զարգացումներն ի կատար ածելու կամ
դրանց
հետ
կապված
մարտահրավերներին
համապատասխան
ֆինանսավորման քաղաքականությամբ ու մեխանիզմներով արձագանքելու
ցաքուցրիվ ազգային ջանքերի միջև։ Ավելին, պարզվում է, որ ի սպառ
բացակայում են անգամ ջանքերը` հայեցակարգորեն հասկանալու այս
քաղաքականության բացթողումները։
Մասնակիցները
ներկայացրեցին
բարձրագույն
կրթության
ֆինանսավորման ազգային և ինստիտուցիոնալ նախաձեռնությունների
հարուստ փորձ։ Պարզ դարձավ, որ այս ասպարեզում գրեթե բացակայում է
§Եվրոպական ուղղությունը¦ և, առավել ևս, համակարգումը:
Առաջարկություններ
Բոլոնիայի գործընթացի շարունակական առաջընթացն ապահովելու
համար և ի շահ բոլոր մասնակից պետությունների, և հարգելով նրանց
բազմատեսակ մոդելներն ու ազգային իրականությունը, անհրաժեշտ է
անդրադառնալ ֆինանսավորման քաղաքականությունում գոյություն ունեցող
բացթողումներին։
Բարձրագույն կրթության Եվրոպական տարածքի զարգացման այս
փուլում, ակնհայտ է դառնում շեշտված և էական հայտարարություն
կատարել
Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման համապատասխանության վերաբերյալ.
անհրաժեշտ է առաջ անցնել ֆինանսավորման` որպես գործընթացի
<<բաղադրատարրի>>, երևութական և անորոշ ճանաչումից, և փորձել
տալ ուղղեցույցներ` ուղորդելու հետագա գործնական ջանքերը։
Այս նպատակին հասնելու համար առաջարկվում են հետևյալ երկու
երաշխավորությունները։
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1. Վերահաստատել
պետական
պատասխանատվությունը
բարձրագույն
կրթության
նկատմամբª
Բոլոնիայի
գործընթացի համատեքստում։
2. Խրախուսել Եվրոպական տարածքի ստեղծումը` բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման վերաբերյալ երկխոսություն
սկսելու համար։
Պետական
պատասխանատվությունը
չի
նշանակում
թե
ֆինանսավորումը պետք է լինի բացառապես պետական։ Այն ավելի շատ
նշանակում է, որ պետությունը պատասխանատվություն է կրում կարգավորող
շրջանակի առումով` ապահովելու արդյունավետ շարժունություն, բաշխման և
բարձրագույն կրթության ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման
համապատասխանությունը ավելի լայն քաղաքական նպատակներին և
սկզբունքներին։ Չնայած որ Եվրոպայում ներկայումս գոյություն ունեն և դեռ
ապագայում կլինեն բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման ձևերի մեծ
բազմազանություն՝
ազգային
իրավիճակների,
առանձնահատուկ
մարտահրավերների, մոտեցումների և լուծումների առումով (օրինակ՝
մասնավորի և պետականի հարաբերակցության կտրվածքով), հնարավոր է
նաև վերհանել պետական ֆինանսավորման քաղաքականության ընդհանուր
սկզբունքներ ու նպատակներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման կարգավորող շրջանակի մշակման ընթացքում։
Այդ նպատակներն ու սկզբունքներն ի շարք այլ դրույթների ներառում են նաև
հետևյալ մոտեցումները. կրթությունը որպես հասարակական հարստություն,
մտահոգություն հավասարության, հասանելության և որակի համար,
բարձրագույն կրթության քաղաքականության առաջադրած նպատակների
բազմապիսիության
ու
բազմաքանակության
ուսումնասիրություն
(տնտեսական, սոցիալական, ազգային, եվրոպական, և այլն), կայունություն,
հաշվետվողականություն և թափանցիկություն։
Բարձրագույն
կրթության
ֆինանսավորման
վերաբերյալ
երկխոսություն սկսելու համար Եվրոպական տարածքի ստեղծումը կարող
է օգնել փակելու ֆինանսավորման բացը։
Որակի ապահովման
բնագավառում կատարվածի լավ նախադեպը կարող է խրախուսել
Եվրոպական տարածքի ստեղծումը։
Չնայած որ 10-12 տարի առաջ
Եվրոպայում որակի ապահովման պատկերը բավականին ցրված տեսք ուներ,
այնուամենայնիվ ստեղծվեց Եվրոպական տարածք այս բնագավառում
երկխոսության համար, միևնույն ժամանակ հարգելով բազմազանությունը`
իրականացնել և խթանել համատեղ աշխատանքն ու առաջխաղացումը այդ
ուղղությամբ: Այս <<տարածքը>> բաղկացած է Բարձրագույն կրթության
որակի ապահովման Եվրոպական գրանցամատյանից, Եվրոպական
Բարձրագույն կրթության տարածքում գործող
Որակի ապահովման
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եվրոպական չափորոշիչներից և ուղեցույցերից, և, ոչ պակաս կարևորություն
ունեցող, Եվրոպական որակի ապահովման համընդհանուր բառապաշարից։
Հասկանալի է, որ բարձրագույն կրթության ֆինանսավորումը շատ
առումներով տարբերվում է որակի ապահովումից։ Եվ այնուամենայնիվ,
կարելի է հասնել <<երկխոսության համար Եվրոպական տարածք>> մոդելի
ստեղծմանը։ Այն հնարավորություն կընձեռի ներդնելու պարբերական և
համակարգված ջանքեր` ֆինանսավորման վերաբերյալ տեղեկությունների և
տվյալների հավաքագրման ու փոխանակման համար, կիսելու լավագույն
փորձը և հաջողված նախադեպերը, դասեր քաղելու անհաջող փորձերից ու
նախաձեռնություններից, ներդնելու միասնական ջանքեր՝ բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման տարբեր մարտահրավերները
գիտակցելու
(ազգային,
եվրոպական,
գլոբալ)
համար,
ստեղծելու
ընդհանուր
թիրախներ/հենանիշներ, նախագծելու ֆինանսավորման նոր մեխանիզմներ
Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի առաջխաղացմանը
նպաստելու նպատակով (օրինակ՝ միասնականորեն մշակելու շարժունության
ֆինանսավորման նոր և ավելի լավ մեխանիզմներ), մշակելու և փորձարկելու
նոր հայեցակարգեր ու միջոցներ (օրինակ՝ ուսանողական վաուչերներ)։
Համաժողն արդյունավետորեն մատնանշեց բարձրագույն կրթության
ֆինանսավորման կարևորությունը՝ Բարձրագույն կրթության եվրոպական
տարածքի ավելի լայն շրջանակում։ Գոյություն ունեցող <<Քաղաքական
բացթողման>>
պարզորոշ
գիտակցումը
և
որոշակի
երաշխավորությունները քաղաքականություն մշակողներին կարող են
ծառայել որպես Բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքում
բարձրագույն
կրթության
ֆինանսավորման
խնդիրների
լուծման
ուղղությամբ կատարված առաջին հաջողված քայլը։

International conference on
Funding of Higher Education
Yerevan, Armenia, 8-9 September 2011

Conference report
Liviu Matei, General Rapporteur
Summary
The present report summarises the main conclusions of the first major international conference
on funding of higher education organized in the context of the Bologna Process. Furthermore,
the report puts forward two recommendations for the consideration of policy makers with
responsibilities in the area of funding of higher education, at national or European level. In
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particular, these recommendations are meant to contribute to informing the discussions in the
Bologna Follow-Up Group in preparation of the April 2012 Bologna Ministerial Conference.

Context and objectives
The conference was organized by the Ministry of Education and Science of
Armenia under the auspices of the Polish-Armenian co-chairship of the Bologna Process
and supported by the World Bank.
Over 100 participants attended, including government officials from member
countries of the European Higher Education Area, representatives of the European
Commission, Bologna Secretariat, intergovernmental and non-governmental international
organizations active in higher education, as well as national and European student
organizations, and university administrators.
The conference aimed at providing a platform for exchange of experiences
regarding issues related to funding of higher education in the European Higher Education
Area, in particular by exploring new knowledge about and practical experience with
financing mechanisms in higher education. It further aimed at identifying concrete
aspects regarding the role that financing policies and mechanisms could play in
achieving efficiency, equity and quality in higher education. Finally, while focusing
on issues of funding of higher education, the conference intended to contribute to
developing a better, shared understanding of larger developments within the Bologna
framework.
Conclusions
The participants noted that although the Bologna Process is more than ten years
old it is only now for the first time that a major international conference on funding of
higher education is convened in the framework of this Process. They commended the
Armenian Ministry of Education and Science for this initiative.
Despite the fact that funding of higher education has been explicitly listed as one
of the priorities of the European Higher Education Area/Bologna Process since the
Leuven 2009 Ministerial Conference, no progress has been made to date in articulating
concrete objectives or policy guidelines for operationalising what otherwise remains a
generic and rather abstract priority. It appears that the explicit inclusion of the topic of
funding in the list of Bologna priorities (2009-2012 Work Plan) remains largely a placeholder, as it continues to lack minimal elaboration that would help support and orient
actual work in this area.
The main conclusion of the conference was that, as a policy area, funding of
higher education is a severely underdeveloped dimension of the Bologna Process.
While remarkable progress has been made in other areas/Bologna action lines, such as in
promoting compatibility of degree structures, quality assurance, or even student mobility,
at European level, with a few exceptions (e.g. Erasmus program of the EU) it is very
difficult to identify any initiatives in the area of funding of higher education that were
meant to support or were derived from the overall objectives of the Bologna process. In
fact, this situation points to what could be called a “funding gap”, understood as a policy
gap: while the project of the European Higher Education Area put forward many
European-wide objectives and actual initiatives in higher education, existing policies
and mechanisms regarding funding remain almost exclusively national, or sub-national.
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There is a widening gap between the increasing European scope of the developments in
higher education stimulated by the Bologna process (such as trans-national student
mobility, or student loans for foreign nationals) and the mostly scattered, national efforts
to support or respond to these developments and associated challenges by putting in place
appropriate funding policies and mechanisms. Moreover, it was also observed that
systematic efforts to understand conceptually this policy gap are largely absent.
The participants presented a wealth of excellent recent national and institutional
initiatives and experiences regarding funding of higher education. It became clear,
however, that there is limited or no “European course”, let alone coordination, in this
area.
Recommendations
In order to ensure continuing progress of the Bologna Process, for the benefit of
all member countries and in full respect of their diverse models and national realities, it is
important to start addressing this funding policy gap.
At this stage in the evolution of the European Higher Education Area it
appears important to make a strong and also substantive statement regarding the
relevance of funding of higher education in the framework of the Bologna Process;
it is important to move beyond the vague, place-holder recognition of funding as an
“ingredient” of the process, and attempt to provide guidelines to orient practical
future efforts.
To help achieve this, two recommendations are being put forward:
3. Re-affirm public responsibility for funding of higher education in the
context of the Bologna process.
4. Stimulate the creation of a European space for dialogue in the area of
financing of higher education.
Public responsibility does not mean that funding must come exclusively from
public/state sources. Rather, it means that the state should be responsible for a regulatory
framework that ensures efficient mobilisation, allocation, and use of financial resources
in higher education, consistent with larger policy goals and principles. While Europe has
at present and will preserve in the future a large diversity in the area of funding of higher
education in terms of national situations, specific challenges, approaches, and solutions
(e.g. share of private vs. public provision in higher education), it is also possible to
identify common public policy principles and goals to be considered when designing
regulatory frameworks for financing of higher education. Such goals and principles
include among others: education as a public good; concern for equity, access, and quality;
need to consider the multiplicity of goals promoted by higher education policies
(economic, social, national, European, etc.); sustainability; accountability and
transparency.
The creation of a European space for dialogue in the area of financing of
higher education could help bridge the funding policy gap. Its creation could draw
inspiration from the good precedent in the area of quality assurance. While 10-12 years
ago the quality assurance landscape in Europe was totally scattered, a common European
space for dialogue in this area has emerged, respecting diversity while making possible
and stimulating joint work and advancement. This “space” consists of a European
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Quality Assurance Register for Higher Education, the European Standards and
Guidelines on Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), and, not
less important, an increasingly common European quality assurance vocabulary. Clearly,
funding of higher education is in many ways different from quality assurance. Still, the
model of a “European space for dialogue” in this area could be achieved. It would allow
systematic and coordinated efforts to collect and exchange data and information on
funding; sharing of good practices and success stories; learning from unsuccessful efforts
and initiatives; joint efforts to conceptualize challenges (national, European, global)
regarding funding of higher education; eventual common targets/benchmarks; designing
new funding mechanisms to support the advancement of the European Higher Education
Area (e.g. jointly developing new, better mechanisms for funding mobility); developing
and testing new concepts and tools (e.g. student vouchers).
The conference effectively highlighted the importance of funding of higher education
in the broader framework of the European Higher Education Area. The clear
identification of an existing “policy gap” along with specific recommendations for the
policy makers could represent a successful first step in tackling challenges related to
funding of higher education in the European Higher Education Area.
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