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Appendix I: Structured peer-based support for the 

implementation of the Bologna key commitments 

Додаток I: Структурована колегіальна експертна 

підтримка виконання ключових зобов’язань 

Болонського процесу 

SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF 

KEY BOLOGNA COMMITMENTS 

ПІДТРИМКА ВИКОНАННЯ КЛЮЧОВИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Proposed support for the implementation of key 

Bologna commitments 

 

Support for the implementation of key Bologna 

commitments takes place through a programme with 

dedicated peer groups, which aim to improve the 

implementation of specific key commitments of the 

Bologna Process. It is based on the established 

reporting mechanisms of the Bologna Process and 

the principles of collaboration, equality, mutual 

learning, peer support and peer-counselling. Its main 

purpose is to improve full and effective 

implementation of key Bologna commitments 

throughout the EHEA. 

 

 

 

The three key commitments BFUG has identified as 

the focus for further work in the period 2018-2020 

are: 

 

• A Three-Cycle System compatible with the QF-

EHEA and first and second cycle degrees scaled by 

ECTS: Programmes are structured according to the 

three cycle-system of the Bologna model and scaled 

by the European Credit Transfer System (ECTS). 

Qualifications achieved in each cycle are defined in 

a National Qualification Framework (NQF) which is 

compatible with the Qualification Framework of the 

European Higher Education Area (QF-EHEA). 

 

 

 

• Compliance with the Lisbon Recognition 

Convention (LRC): Cross-border recognition 

practices are in compliance with the Lisbon 

Recognition convention, including promoting 

through the national information centres or 

otherwise, the use of the UNESCO/Council of 

Europe Diploma Supplement or any other 

comparable document by the higher education 

institutions of the Parties. 

Запропонована підтримка виконання ключових 

зобов’язань Болонського процесу 

 

Підтримка виконання ключових зобов’язань 

Болонського процесу відбувається за допомогою 

програми із спеціалізованими експертними 

групами, які мають на меті покращити виконання 

визначених ключових зобов’язань у рамках 

Болонського процесу. Вона ґрунтується на 

встановлених звітних механізмах Болонського 

процесу та принципах співпраці, рівності, 

взаємного навчання, колегіальної експертної 

підтримки та консультування. Її головна мета – 

покращити повне та ефективне виконання 

ключових зобов’язань Болонського процесу в 

усьому ЄПВО. 

 

Група супроводу Болонського процесу (BFUG) 

ідентифікувала три ключові зобов’язання як фокус 

для подальшої роботи протягом 2018-2020 рр.: 

 

• Трициклова система, сумісна з Рамкою 

кваліфікацій ЄПВО, і ступені/дипломи першого та 

другого циклів вищої освіти на основі ЄКТС: 

Програми структуровані відповідно до 

трициклової системи Болонської моделі та 

засновані на Європейській кредитній трансферно-

накопичувальній системі (ЄКТС). Кваліфікації, 

досягнуті в кожному циклі, визначені в 

Національній рамці кваліфікацій (НРК), яка 

сумісна з Рамкою кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти (РК ЄПВО). 

 

• Відповідність Лісабонській конвенції про 

визнання (ЛКВ): Практики транскордонного 

визнання відповідають Лісабонській конвенції 

про визнання, включаючи сприяння через 

національні інформаційні центри або іншим 

чином, використання Додатку до диплому 

ЮНЕСКО/Ради Європи або будь-якого іншого 

подібного документа закладами вищої освіти 

Сторін. 
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• Quality Assurance in compliance with the 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

the European Higher Education Area (ESG): 

Institutions granting degrees assure the quality of 

their programmes leading to degrees within the 

three-cycle system following the Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area (ESG 2015). External quality 

assurance (be it at programme or institutional level) 

is performed by Agencies that have demonstrably 

complied with the standards and guidelines 

stipulated in the current ESG. This is best ensured 

where only those agencies registered on the 

European Quality Assurance Register for Higher 

Education (EQAR) are allowed to operate in the 

country. 

 

The proposal follows the Bologna philosophy of 

peer- and process review which fits well with the 

collegiate and improvement-oriented ethos of the 

EHEA and aims to make implementation of key 

commitments more transparent. 

 

The timeframe proposed for a single round is the 

period between Ministerial Conferences, thus 

following the normal monitoring timeframe in the 

EHEA. The programme will be supported by the 

facilitating Bologna Implementation Coordination 

Group, which includes but is not limited to the chairs 

of the peer groups involved and appointed during the 

Ministerial Conference. 

 

• Забезпечення якості у відповідності до 

«Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення 

якості у Європейському просторі вищої освіти» 

(ESG): Заклади, що надають ступені/дипломи, 

забезпечують якість своїх ступеневих програм у 

межах трициклової системи відповідно до 

«Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення 

якості у Європейському просторі вищої освіти» 

(ESG 2015). Зовнішнє забезпечення якості (як на 

рівні програми, так і на інституційному рівні) 

реалізується Агентствами, що чітко дотримуються 

стандартів і рекомендацій, установлених в ESG. 

Це забезпечується найкращим чином у тих 

країнах, де дозволяється працювати лише 

агентствам, зареєстрованим у Європейському 

реєстрі забезпечення якості у вищій освіті (EQAR). 

 

Пропозиція слідує Болонській філософії 

колегіального експертного рецензування та огляду 

процесу, що відповідає колегіальному, 

орієнтованому на покращення духу ЄПВО та має 

на меті зробити виконання ключових зобов’язань 

більш прозорим. 

Часові рамки, запропоновані для одного раунду, – 

це період між Міністерськими конференціями, що, 

таким чином, відповідає звичайним часовим 

рамкам моніторингу в ЄПВО. Програму 

підтримуватиме Група з координації 

запровадження Болонського процесу, до якої 

увійдуть, окрім інших членів, голови експертних 

груп, залучених і призначених під час 

Міністерської конференції. 
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Steps of support for implementation of key Bologna 

commitments 

Кроки підтримки виконання ключових зобов’язань 

Болонського процесу 

  

1. Survey: The level of implementation of the key 

commitments is surveyed based on data submitted 

during the BFUG's normal monitoring procedures, 

using the scoreboard indicators in the Bologna 

Process Implementation Report. The 

implementation of the key commitments is 

addressed in a supplementary report thereon. 

 

2. Invite: The BFUG delegates of all EHEA 

countries are formally invited by the BFUG Co-

chairs to take part in one or more thematic peer 

group, each focusing on one key commitment. Based 

on the information surveyed and reported in step 1, 

countries will be asked to self-identify their needs 

and expertise to commit to the mode through which 

they can contribute to the improved implementation 

of key commitments of the Bologna Process in the 

EHEA as a whole.  

 

(a) Countries that self-identify as having 

successfully implemented a key commitment 

(indicated by none of the relevant scoreboard 

indicators being red, and not more than one being 

orange) will be invited to suggest ways in which they 

are willing to support countries having difficulties 

with implementation of that key commitment, e.g. 

through peer-learning, reverse peer-review or other 

activities designed to share their examples of 

successful implementation and aid others in 

achieving the same. 

1. Огляд: Проводиться огляд рівня виконання 

ключових зобов’язань на основі даних, зібраних 

під час звичайних моніторингових процедур 

Групи супроводу Болонського процесу (далі – 

BFUG), використовуючи індикатори шкали 

оцінювання Звіту про запровадження Болонського 

процесу. Виконання ключових зобов’язань 

розглядається у додатковому звіті з цього питання. 

2. Запрошення: Співголови BFUG офіційно 

запрошують делегатів BFUG від усіх країн ЄПВО 

взяти участь в одній або декількох тематичних 

експертних групах, кожна з яких зосередиться на 

одному ключовому зобов’язанні. На основі 

інформації, зібраної та повідомленої в рамках 

кроку 1, країнам потрібно буде визначити свої 

потреби та експертизу, яку вони зможуть надати у 

спосіб, що сприятиме кращому виконанню 

ключових зобов’язань Болонського процесу в 

ЄПВО в цілому. 

(а) Країни, самоідентифіковані як такі, що 

успішно виконали ключове зобов’язання (про 

що свідчить відсутність червоних індикаторів 

шкали оцінювання і наявність не більше як одного 

помаранчевого), будуть запрошені запропонувати 

шляхи, якими вони згодні підтримати країни, що 

мають труднощі з виконанням цього ключового 

зобов’язання, наприклад через колегіальне 

експертне навчання, зворотній колегіальний 

експертний огляд або інші види діяльності, 

призначені поширити їх приклади успішного 

1. Survey

2. Invite

3. Response

4. 

Peer-

support

5. Update

6. Data 1. Огляд

2. Запрошення

3. Відгук

4. 
Колегіальна 
експертна 
підтримка
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6. Дані
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(b) Countries that self-identify as not or 

insufficiently having implemented a key 

commitment (identified by having one or more red 

scoreboard indicators, and two or more that are 

orange) will be invited to indicate what peer support 

would be beneficial to aid implementation and how 

it aims to use that support. 

 

 

Each country is expected to join at least one of the 

peer groups. 

As it is possible to face implementation challenges 

in one or two key commitments while having 

implemented the other(s) successfully, countries 

could indicate a need for peer support in certain areas 

while offering peer support in others, as appropriate. 

 

 

3. Response: The BFUG delegate sends a reply to 

the Bologna Implementation Coordination Group 

indicating what the country’s implementation goals 

are when it comes to the key commitments and 

nominates representatives to the peer groups in those 

areas where the country requires support or can offer 

support, respectively. The representative(s) should 

be people with responsibility for the key 

commitment concerned, and BFUG delegates are 

strongly encouraged to involve relevant stakeholders 

who could offer, or be the recipients of, peer support 

or peer counselling in the area. In the peer groups 

they will be able to obtain advice on how to reach 

these goals. 

 

 

4. Peer support: At this point peer support will start. 

The Bologna Implementation Coordination Group 

facilitates the grouping of countries offering peer 

support and those wishing to take advantage of such 

support into thematic peer groups. Each peer group 

will be dedicated to supporting the implementation 

of a single key Bologna commitment. These peer 

groups will include both countries that have 

sufficiently implemented the key commitment 

concerned and countries coping with challenges to 

be addressed for full implementation. Based on the 

goals identified in step 3 each peer group designs its 

виконання та допомогти іншим у досягненні 

такого ж стану. 

(б) Країни, самоідентифіковані як такі, що не 

виконали або неуспішно виконали ключове 

зобов’язання (про що свідчить наявність одного 

чи більше червоних індикаторів шкали 

оцінювання та двох або більше помаранчевих), 

будуть запрошені визначитися, яка колегіальна 

експертна підтримка буде корисною, щоб 

допомогти їм у виконанні цього зобов’язання, і як 

вони збираються використати цю підтримку. 

Очікується, що кожна країна приєднається 

принаймні до одної експертної групи. 

Оскільки можна стикнутися з викликами у 

виконанні одного або двох ключових зобов’язань, 

водночас успішно виконуючи інше(і), країни 

можуть визначити необхідність експертної 

підтримки в деяких галузях, водночас 

запропонувати свою підтримку в інших, якщо це 

доцільно. 

3. Відгук: Делегат BFUG надсилає відповідь Групі 

з координації запровадження Болонського 

процесу, визначаючи, якими є цілі запровадження 

країною з огляду на ключові зобов’язання, і 

номінує представників до експертних груп у тих 

галузях, де країні потрібна підтримка, або, 

відповідно, де вона може запропонувати 

підтримку. Представниками повинні бути особи, 

відповідальні за певне ключове зобов’язання, а 

делегатам BFUG переконливо рекомендується 

залучати релевантних стейкхолдерів, які можуть 

запропонувати колегіальну експертну підтримку 

або консультування чи стати реципієнтами такої 

підтримки або консультування у певній галузі. В 

експертних групах вони зможуть отримати пораду 

щодо того, як досягнути цих цілей. 

4. Колегіальна експертна підтримка: У цей 

момент починатиметься колегіальна експертна 

підтримка. Група з координації запровадження 

Болонського процесу сприяє групуванню країн, 

що пропонують колегіальну експертну підтримку, 

та тих, що бажають скористатися такою 

підтримкою, у тематичні експертні групи. Кожна 

експертна група буде присвячена підтримці 

виконання одного ключового зобов’язання 

Болонського процесу. До цих експертних груп 

увійдуть як країни, що у достатній мірі 

реалізували певне ключове зобов’язання, так і 

країни, що долають виклики, які необхідно 
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own action plan with specified activities and impacts 

for each country concerned, including the expected 

involvement of relevant stakeholders. 

 

 

 

5. Update: Each peer group gives an annual update 

to the Bologna Implementation Coordination Group 

on how the countries collaborating in that group have 

used peer support to enhance or support 

implementation. The Bologna Implementation 

Coordination Group in turn produces a summary 

report for the BFUG. 

 

 

6. Data: All EHEA countries submit their data for 

the next implementation report, which will mark the 

starting point of a new round.  

The supplementary report on implementation of key 

commitments (see step 1) will show current 

implementation alongside level of implementation in 

the previous report for all countries. Submitted plans 

on implementation of specific key commitments will 

be highlighted in the supplementary report. 

 

 

Incentives for improved implementation of key 

commitments 

The normal reporting process and the proposed 

support programme act by their very nature as 

incentives for improved implementation, in the way 

that the Bologna Process Implementation Report 

highlights levels of implementation, and the 

programme supports improvements through targeted 

peer-learning and support. In addition, it is proposed 

that countries that have made significant progress 

will be offered the opportunity to highlight their 

work on implementation at the Ministerial 

Conference. 

In the event that no action has been taken by a 

country and no improvement in implementation can 

be noted from the data submitted during two rounds, 

the lack of improvement will be brought to the 

attention of the Ministerial Conference. The 

Ministers will be asked for recommendations on how 

to proceed on a case by case basis. 

вирішити для його повної реалізації. На основі 

цілей, ідентифікованих у Кроці 3, кожна експертна 

група розробляє власний план дій із визначеними 

заходами та результатами для кожної зацікавленої 

країни, включаючи очікуване залучення 

релевантних стейкхолдерів. 

5. Звіт щодо модернізації: Кожна експертна група 

подає Групі з координації запровадження 

Болонського процесу щорічний огляд змін щодо 

того, як країни, що співпрацюють у цій групі, 

використали колегіальну експертну підтримку для 

покращення або підтримки запровадження. У 

свою чергу Група з координації запровадження 

Болонського процесу розробляє зведений звіт для 

BFUG. 

6. Дані: Усі країни ЄПВО подають свої дані для 

наступного звіту із запровадження, який 

позначить початок нового раунду.  

Додатковий звіт з виконання ключових 

зобов’язань (див. Крок 1) демонструватиме 

поточне виконання у порівнянні з рівнем 

запровадження за попереднім звітом для всіх 

країн. Подані плани з виконання окремих 

ключових зобов’язань будуть висвітлені у 

додатковому звіті. 

 

Стимули для кращого виконання ключових 

зобов’язань 

Звичайний звітний процес і запропонована 

програма підтримки за своєю природою діють як 

стимули для кращого запровадження: Звіт із 

запровадження Болонського процесу висвітлює 

рівні запровадження, а програма підтримує 

покращення шляхом цілеспрямованого 

колегіального експертного навчання та підтримки. 

Крім того, пропонується, щоб країни, які досягли 

значного прогресу, отримали можливість 

висвітлити свою роботу із запровадження на 

Міністерській конференції. 

У випадку, якщо країна не вдалася до жодних дій, 

і за даними, поданими протягом двох раундів, не 

помітно жодного покращення у запровадженні, 

відсутність покращення буде доведена до уваги 

Міністерської конференції. Міністрів 

проситимуть висловити рекомендації щодо 

подальших дій у кожному окремому випадку. 

 


