
 
 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β:  

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
IP/B/CULT/IC/2013_007 Μάιο 2014 

 

PE 529.057 EL 

 



Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

Cecile Hoareau McGrath, Marie Louise Henham, Anne Corbett, Niccolo Durazzi, Michael 

Frearson, Barbara Janta, Bregtje W. Kamphuis, Eriko Katashiro, Nina Brankovic, Benoit 

Guerin, Catriona Manville, Inga Schwartz, Daniel Schweppenstedde 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

Markus J Prutsch 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής 

B-1047 Βρυξέλλες  

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

Lyna Pärt 

 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

Πρωτότυπο: EN. 

Μεταφράσεις: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SL, SV. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 

 

Για να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Πολιτικής Β ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο 

ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάιο, 2014. 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014. 

 

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του 

συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την 

προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει 

αποσταλεί αντίγραφο. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Τιτλοι για την εισαγωγη στην ανωτατη εκπαιδευση και εξετασεις στην ευρωπη: συγκριτικη μελετη 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 3 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Η μελέτη αναλύει τα συστήματα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση σε δέκα χώρες, που 

καλύπτουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία, 

Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) μια υποψήφια χώρα (Τουρκία), καθώς και τρεις χώρες που 

χρησιμοποιούνται συχνά για διεθνείς συγκρίσεις (Αυστραλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ). Η ανάλυση 

των συστημάτων διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: ισότητα, ποιότητα, και κινητικότητα των 

φοιτητών. 

 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίζεται σε πολλαπλές μεθόδους: επισκόπηση της διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας στην οποία εξετάζονται τα σχετικά ζητήματα από απόψεως ακαδημαϊκής και 

πολιτικής, συνεντεύξεις με τους ενδιαφερομένους, και περιγραφική ανάλυση των 

στατιστικών συνόλων δεδομένων. Η εξάρτηση από σχετικά μη δομημένα δεδομένα και έναν 

μικρό αριθμό Ν για προσεγγίσεις περιπτωσιολογικών μελετών οδήγησε τους ερευνητές να 

είναι επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την γενίκευση των ισχυρισμών που παρουσιάστηκαν, 

ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφοροποίηση στις διαδικασίες και στις 

απαιτήσεις που παρατηρούνται στις δέκα χώρες που αναλύθηκαν. 

 

Με δεδομένους τους εν λόγω περιορισμούς, η μελέτη κατέγραψε πιθανές ανάγκες για 

περαιτέρω έρευνα, όπως μια συστηματική και σε βάθος ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της 

ισότητας και της ποιότητας στα συστήματα εισαγωγής, με επικέντρωση στον τρόπο με τον 

οποίο τα διαφορετικά συστήματα καθορίζουν και συμμορφώνονται με την έννοια της 

"ισότιμης" μεταχείρισης, καθώς και με ποιο τρόπο οι πρόσφατες τάσεις στην ανώτατη 

εκπαίδευση έχουν επίπτωση στις απαιτήσεις εισαγωγής.  

 

Η μελέτη χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 εισαγάγει το πλαίσιο και τις βασικές 

έννοιες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει τις μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν. Το Κεφάλαιο 3 παρέχει μια περιγραφική επισκόπηση των συστημάτων 

εισαγωγής στις επιλεχθείσες χώρες. Τα Κεφάλαια 4, 5 και 6 αξιολογούν τα εν λόγω 

συστήματα με βάση τις τρεις αναλυτικές διαστάσεις: ισότητα (Κεφάλαιο 4), ποιότητα 

(Κεφάλαιο 5) και κινητικότητα (Κεφάλαιο 6). Το Κεφάλαιο 7 αποτελείται από τα 

συμπεράσματα και τις συστάσεις πολιτικής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 

μέλη, και προβαίνει σε προτάσεις για τον έλεγχο κατά πόσον οι συστάσεις είναι εφικτές. 

 

Τα εν λόγω κεφάλαια οδηγούν στα ακόλουθα κύρια ευρήματα όσον αφορά την ισότητα, την 

ποιότητα και την κινητικότητα. 

Βασικά ευρήματα όσον αφορά την ισότητα  

 Τα συστήματα εισαγωγής αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της ισότητας όσον 

αφορά την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Όμως, η πολιτική πρέπει να 

καλύπτει τις διαδικασίες που προκύπτουν πριν από την εισαγωγή και μετά την ένταξη 

στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 Τα συστήματα εισαγωγής δεν πρέπει να περιορίζονται απλά στην είσοδο στην 

ανώτατη εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στις επιτυχείς 

ακαδημαϊκές καριέρες των σπουδαστών, καθώς και στο να αντιστοιχούν αυτές με τα 

σχετικά μαθήματα.  

 Η παροχή στους φοιτητές ακριβών πληροφοριών πριν από τις αιτήσεις τους 

βελτιώνει την ικανότητά τους να επιλέγουν τα καταλληλότερα προγράμματα 
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σπουδών και μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συγκράτηση των σπουδαστών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και υψηλότερα ποσοστά αποφοίτησης. 

 Η βελτίωση της ισότητας των ευκαιριών για την ανώτατη εκπαίδευση είναι 

πολύπλοκη διαδικασία και δεν συνεπάγεται αυτόματα την ανοικτή πρόσβαση στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Μια ιδιαίτερη πρόκληση είναι η αναγνώριση και η ισοδυναμία 

των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων για μη παραδοσιακούς 

εκπαιδευόμενους. 

Κύρια ευρήματα όσον αφορά την ποιότητα 

 Η υιοθέτηση αυτόνομης νομοθεσίας συνεπάγεται μεταβολές στα συστήματα 

εισαγωγής επειδή, παραδοσιακά, έχουν ως αποτέλεσμα κεντρικές μορφές 

διακυβέρνησης να συνυπάρχουν με συστήματα ενίσχυσης της αυτονομίας των 

πανεπιστημίων.  

 Η κεντρική διαχείριση των αιτήσεων θεωρείται ότι εξασφαλίζει ενιαία πρότυπα, 

αλλά όλο και περισσότερο συνυπάρχει με ορισμένες αυτόνομες πανεπιστημιακές 

εισροές  

 Τα εξειδικευμένα δίκτυα ή οργανισμοί που προωθούν την ανταλλαγή των 

βέλτιστων πρακτικών δύνανται να βοηθήσουν τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν τις 

δικές τους πολιτικές εισαγωγής.  

 Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα πανεπιστήμια όσον αφορά τις 

εισαγωγές θα μπορούσε να διευκολύνει την καλύτερη αντιστοίχηση 

φοιτητών και μαθημάτων, αλλά μπορεί, πιθανώς, να οδηγήσει σε διοικητικές 

αδυναμίες εάν τα πανεπιστήμια δεν έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τη 

διεργασία.  

 Οι λειτουργικές διαδικασίες εισαγωγής νωρίτερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 

μπορεί να αποτρέψουν αρνητικές επιπτώσεις για τους φοιτητές και τα 

πανεπιστήμια. 

 Από τις διεθνείς ενδείξεις προκύπτει ότι οι βαθμοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δίνουν καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης των βαθμολογικών 

επιτυχιών των σπουδαστών απ' ότι τα τυποποιημένα αποτελέσματα, ενώ οι 

εξετάσεις αποφοίτησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τείνουν να αντικατοπτρίζουν 

τα επιτεύγματα στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Πολλαπλά κριτήρια εισαγωγής και αυξημένη πληροφόρηση στους 

μελλοντικούς σπουδαστές διασφαλίζουν μεγαλύτερη ικανότητα πρόβλεψης των 

μελλοντικών ακαδημαϊκών επιτυχιών των φοιτητών.  

Κύρια ευρήματα όσον αφορά την κινητικότητα1 

 Ο αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και 

διεθνώς, αυξάνεται. Ορισμένες χώρες έχουν θέσει εμπόδια για την κινητικότητα 

των φοιτητών, παραδείγματος χάρη ποσοστώσεις ή διαφορετικά καθεστώτα όσον 

αφορά τα δίδακτρα και την οικονομική βοήθεια. 

 Μολονότι η ισοτιμία  των τίτλων σπουδών και των προσόντων που έχουν αποκτηθεί 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά ευρέως αναγνωρισμένη, το κόστος 

συναλλαγής της επεξεργασίας πολλαπλών αιτήσεων από χώρες μπορεί να 

                                                 
1  Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα (κινητικότητα αιτούντων της ΕΕ μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 



Τιτλοι για την εισαγωγη στην ανωτατη εκπαιδευση και εξετασεις στην ευρωπη: συγκριτικη μελετη 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

είναι υψηλό για τους σπουδαστές και τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς και τους οργανισμούς εισαγωγής.  

 Ωστόσο, οι ενδείξεις για τις δαπάνες των εν λόγω συναλλαγών παραμένουν 

ποιοτικές. Θα πρέπει να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα δεδομένα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο σχετικά με τα πρότυπα κινητικότητας των πρώτων νεοεισερχομένων στην 

ανώτατη εκπαίδευση. 

Συστάσεις πολιτικής για μεγαλύτερη συνεργασία κατά τις εισαγωγές σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Υπάρχει περιθώριο για πολύ μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής σε όλη την Ευρώπη. Μέτρα για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών και να ενισχυθούν οι εθνικοί οργανισμοί στη διαχείριση των αιτήσεων 

εγγραφής των μετακινούμενων σπουδαστών, θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος 

συναλλαγής, καθώς και να αυξήσουν την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων 

ανωτάτης εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς αιτούντες. 

 

Οι εν λόγω προτάσεις δεν συνεπάγονται απαραιτήτως μεγαλύτερη εναρμόνιση των 

συστημάτων εισαγωγής, μια κίνηση η οποία θα ερχόταν σε αντίθεση με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)2. 

 

Τρεις πιθανοί άξονες δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η μελέτη προτείνει τρεις πιθανούς άξονες δράσης για να βελτιωθεί η ισότητα και ποιότητα 

των συστημάτων εισαγωγής και να προωθηθεί η κινητικότητα. Δύο από τις συστάσεις θα 

απαιτούσαν την ανάληψη ενεργούς πρωτοβουλίας εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Επιλογή 1: Διατήρηση του βασικού σεναρίου, σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές 

συνεχίζουν να βρίσκουν πληροφορίες στην χώρα προορισμού ή στην χώρα 

καταγωγής. Αυτό θα ήταν ουδέτερο από οικονομικής απόψεως για τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα, αλλά θα προκαλούσε σχετικά υψηλό κόστος συναλλαγών, ιδίως εάν 

οι σπουδαστές υποβάλλουν πολλαπλές αιτήσεις. 

 Επιλογή 2: Ένα μητρώο των οργανισμών εισαγωγής με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολύνει την 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές μέσω ενός ευρωπαϊκού μητρώου 

των εθνικών οργανισμών αρμόδιων για τις εισαγωγές. Ένα ευρωπαϊκό μητρώο θα 

απαιτούσε ελάχιστο κόστος σύστασης, αλλά θα προσέφερε πολλά οφέλη: η 

ανταλλαγή πληροφοριών θα βοηθούσε στην προώθηση της κινητικότητας, της 

ποιότητας και των ίσων ευκαιριών όσον αφορά τις εισαγωγές, καθώς και στην 

αναγνώριση των τυπικών προσόντων. 

 Επιλογή 3: Ένα σύστημα στήριξης για πολλαπλές αιτήσεις μεταξύ των 

κρατών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να επινοήσουν μια 

πλατφόρμα η οποία θα στήριζε τους εθνικούς οργανισμούς εισαγωγής καθώς και τους 

μετακινούμενους σπουδαστές. 

 

                                                 
2  Άρθρο 165 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Οι επιλογές 2 και 3 συνεπάγονται ορισμένες δαπάνες σύστασης, αλλά μειώνουν τις δαπάνες 

συναλλαγής των αιτήσεων για τους σπουδαστές, τους διαχειριστές και τα πανεπιστήμια σε 

όλα τα κράτη μέλη. 

 

Η μελέτη συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει αυτούς τους τρεις πιθανούς άξονες 

δράσεις και να ελέγξει κατά πόσο είναι εφαρμόσιμοι μέσω ενός "εργαστηρίου για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη". 

Συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ 

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων εισαγωγής, η μελέτη δεν 

παρέχει ένα άκαμπτο σύνολο συστάσεων προς τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά αναπτύσσει, 

μάλλον, ένα σύστημα εργαλείων επιλογών πολιτικής που απαιτείται να αξιολογηθεί κριτικά 

σε σχέση με τα ειδικά συγκυριακά στοιχεία ανά χώρα. Οι συστάσεις κυμαίνονται γύρω από 

τις τρεις κύριες διαστάσεις της ανάλυσης. 

 

Σε ό,τι αφορά την ισότητα, η μελέτη συνιστά τα κράτη μέλη: 

 

 να σχεδιάσουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές παραδόσεις, συστήματα 

εισαγωγής τα οποία παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε 

μελλοντικούς αιτούντες· 

 να ενσωματώσουν την ικανότητα των σπουδαστών για επιτυχή ολοκλήρωση των 

σπουδών στις διεργασίες εισαγωγής, αντί απλά την ικανοποίηση των κριτηρίων για 

την εισαγωγή· 

 να αξιολογήσουν τις τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά τους μη παραδοσιακούς 

εκπαιδευόμενους, και να εξετάσουν μέτρα όπως την εισαγωγή (ή την αύξηση) 

ευκαιριών για την αναγνώριση της προηγούμενης εκπαίδευσης στις διεργασίες 

εισαγωγής. 

 

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, η μελέτη συνιστά στα κράτη μέλη: 

 

 να ενθαρρύνουν τα πανεπιστήμια να απασχολούν επαρκή αριθμό προσωπικού με 

υψηλά προσόντα για την διαχείριση των εισαγωγών· 

 να ενθαρρύνουν τα όργανα που είναι αρμόδια για τις εισαγωγές να εξετάζουν με 

κριτικό πνεύμα το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων· 

 να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές θα προχωρήσουν σε συνειδητές 

επιλογές. 

 

Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, η μελέτη συνιστά στα κράτη μέλη: 

 

 να δεσμευθούν για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις και τα 

δεδομένα εγγραφής ανά χώρα προέλευσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· 

 να άρουν τους φραγμούς στην κινητικότητα των σπουδαστών σε κάθε στάδιο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου στο πρώτο έτος του 

πανεπιστημίου.  


