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Dne 23. června 2005 se uskutečnil na Vysokém uče-
ní technickém v Brně seminář s názvem „Bergenské 
souvislosti“. Seminář byl organizován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Brněn-
ským centrem evropských studií a Národní agenturou 
SOCRATES. Zúčastnili se jej zástupci vysokých škol, 
většinou na úrovni prorektorů pověřených přípravou 
dlouhodobých záměrů.

První část semináře byla věnována aktuálním 
problémům boloňského procesu, včetně doporučení 
a závěrů konference ministrů v Bergenu, druhá část 
semináře pak Dlouhodobému záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné a vývojové, umělecké a tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol v letech 2006–2010 
a jeho souvislostem s evropským vývojem ve vyso-
kém školství – v rámci boloňského procesu (Rámec 
kvalifikací pro Evropský vzdělávací prostor, přijatý 
ministry školství v Bergenu) i v rámci Evropské unie 
(doktorské studijní programy a vývoj politiky výzku-
mu a vývoje).

V dopolední části semináře vystoupil Sjur Bergan, 
vedoucího odboru vysokého školství a výzkumu v Ra-
dě Evropy, který se podílel na přípravě kvalifikačního 
rámce v ustanovené mezinárodní pracovní skupině 
a byl hlavním zpravodajem závěrečné mezinárodní 

konference k této problematice v lednu 2005 v Ko-
dani. V souvislosti s velkým důrazem, kladeným na 
rozvoj lidských zdrojů, byla do dopoledního programu 
zařazena také přednáška prof. Lesley Whittaker z Leeds 
Metropolitan University „Rozvoj lidských zdrojů na 
Leeds Metropolitan University ve Velké Británii“. 
Zajímavý byl příspěvek doc. Josefa Koubka z Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze, věnovaný 
doktorským studijním programům jako třetímu cyklu 
vysokoškolského studia v rámci boloňského procesu 
a politice Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje. 
Doc. J. Koubek je v této oblasti expertem Evropské asoci-
ace univerzit a zároveň poradcem komisaře Evropské 
unie pro vědu a výzkum Janeze Potočnika.

Odpolední část věnovaná prioritám Dlouhodobého 
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové, 
umělecké a tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 
v letech 2006–2010, připravovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, byla zároveň jednou 
z posledních možností veřejné diskuse před jeho závě-
rečným projednáním. Jde o jeden ze zásadních doku-
mentů pro rozvoj vysokých škol v letech 2006–2010.

Všechny dokumenty i prezentace ze semináře lze 
nalézt na adrese: 
www.bologna.msmt.cz.
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