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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

 

L-istudju janalizza s-sistemi ta' ammissjoni għall-edukazzjoni għolja f'għaxar pajjiżi u jkopri 

l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Franza, il-Ġermanja, l-Italja, is-Slovenja, l-Isvezja, u r-

Renju Unit), pajjiż kandidat (it-Turkija), kif ukoll it-tliet pajjiżi li jintużaw l-aktar għall-

paragun internazzjonali (l-Awstralja, il-Ġappun u l-Istati Uniti). L-analiżi tas-sistemi ta' 

ammissjoni hija strutturata fuq linja ta' tliet assi: l-ekwità, il-kwalità u l-mobbiltà tal-

istudent. 
 

Id-disinn tar-riċerka jserraħ fuq metodi diversi: analiżi tal-letteratura akkademika u 

politika, intervisti mal-partijiet interessati, u analiżi deskrittiva tas-settijiet tad-data tal-

istatistika. Dipendenza minn data relattivament mhux strutturata u approċċ bi studju tal-

każ tat-tip small N iġiegħel lir-riċerkaturi joqogħdu attenti fir-rigward tal-ġeneralizzabbiltà 

tat-talbiet ippreżentati, b'mod partikolari bil-kunsiderazzjoni tad-diversità kbira fil-proċessi 

u r-rekwiżiti osservati fl-għaxar pajjiżi li ġew analizzati. 
 

Minħabba dawn il-limitazzjonijiet, l-istudju identifika bżonnijiet possibbli għal aktar riċerka, 

bħal analiżi sistematika u fil-fond tar-relazzjoni bejn l-ekwità u l-kwalità fis-sistemi ta' 

ammissjoni, li jiffukaw fuq kif is-sistemi differenti jiddefinixxu u jkunu konformi mal-kunċett 

ta' trattament 'xieraq', kif ukoll kif tendenzi riċenti fl-edukazzjoni għolja jaffettwaw ir-

rekwiżiti ta' ammissjoni. 

 

Dan l-istudju huwa maqsum f'seba' kapitli. L-ewwel kapitlu jintroduċi l-kuntest u l-kunċetti 

ewlenin f' dan l-istudju. It-tieni kapitlu jippreżenta l-metodi użati. It-tielet kapitlu jipprovdi 

idea ġenerali deskrittiva tas-sistemi ta' ammissjoni fil-pajjiżi magħżula. Il-kapitli 4, 5 u 6 

jivvalutaw dawn is-sistemi skont tliet dimensjonijiet analitiċi: l-ekwità (Kapitlu 4), il-kwalità 

(Kapitlu 5) u l-mobbiltà (Kapiltu 6). Kapitlu 7 jipprovdi konklużjonijiet u 

rakkomandazzjonijiet dwar politiki għall-Parlament Ewropew u l-Istati Membri, u jipprovdi 

suġġerimenti għall-ittestjar tal-fattibbiltà tar-rakkomandazzjonijiet. 
 

Dawn il-kapitli wasslu għas-sejbiet ewlenin segwenti dwar l-ekwità, il-kwalità u l-mobbiltà. 

Sejbiet ewlenin dwar l-ekwità  

 Is-sistemi ta' ammissjoni huma komponent importanti tal-ekwità għall-

aċċess għall-edukazzjoni għolja. Madankollu, il-politika għandha bżonn tkopri 

proċessi li jsiru qabel l-ammissjonijiet u wara r-reġistrazzjoni fl-edukazzjoni għolja. 

 Is-sistemi ta' ammissjonijiet mhumiex limitati biss għad-dħul għall-

edukazzjoni għolja u għandhom jikkontribwixxu wkoll għal karrieri akkademiċi ta' 

suċċess tal-istudenti u jqabbluhom ma' korsijiet rilevanti.  

 Il-provvista lill-istudenti ta' informazzjoni eżatta qabel l-applikazzjoni 

tagħhom ittejjeb l-abbiltà tagħhom li jagħżlu rotot ta' studju adattati u dan 

jista' jiżgura retenzjoni aktar b'saħħitha u rati ogħla ta' ggradwar. 

 It-titjib tal-ugwaljanza fl-opportunitajiet għall-edukazzjoni għolja hija 

kumplessa u ma timplikax awtomatikament aċċess miftuħ għall-edukazzjoni għolja. 

Sfida partikolari hi r-rikonoxximent u l-ekwivalenza tal-ħiliet, kompetenzi u kwalifiki 

għal studenti mhux tradizzjonali. 
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Sejbiet ewlenin dwar il-kwalità 

 L-adozzjoni ta' liġijiet awtonomi timplika li jsir tibdil fis-sistemi ta' 

ammissjoni, għaliex joħolqu sitwazzjoni fejn forom ta' governanza ċentralizzati 

jikkoeżistu ma' sistemi li jagħtu lill-universitajiet awtonomija akbar.  

 Maniġment ta' applikazzjonijiet iċċentralizzat hu meqjus bħala li jiżgura livelli 

uniformi, imma kulma jmur jikkoeżisti dejjem iktar ma' xi input awtonomu tal-

università. 

 Netwerks jew aġenziji speċjalizzati li jippromwovu l-iskambju tal-aħjar 

prattiki jgħinu lill-universitajiet jiżviluppaw il-politiki ta' ammissjoni tagħhom.  

 Il-provvista ta' aktar awtonomija lill-universitajiet fl-ammissjonijiet tista' 

tifaċilita tqabbil aħjar bejn l-istudenti u l-korsijiet, imma tista' twassal għal 

fallimenti amministrattivi jekk l-universitajiet m'għandhomx il-kapaċità li 

jamministraw il-proċess.  

 L-operar ta' proċeduri amministrattivi kmieni fis-sena akkademika jista' 

jevita konsegwenzi negattivi għall-istudenti u l-universitajiet. 

 Provi internazzjonali jissuġġerixxu li l-marki tal-iskejjel sekondarji jipprevedu 

s-suċċess tal-istudent aktar milli punti standardizzati, waqt li l-eżamijiet tal-

aħħar tal-iskola sekondarja għandhom it-tendenza li jirriflettu l-kisbiet fl-iskola 

sekondarja.  

 Kriterji ta' ammissjoni multipli u aktar informazzjoni għal studenti 

prospettivi jiżguraw kapaċità ogħla ta' predizzjoni tas-suċċess akkademiku fil-futur 

tal-istudenti.  

Sejbiet ewlenin dwar il-mobbiltà1 

 In-numru ta' studenti mobbli, kemm fl-UE u kemm internazzjonali, qiegħed 

jikber. Xi pajjiżi għandhom ostakli għall-mobbiltà tal-istudenti, pereżempju kwoti 

jew reġimi differenti ta' ħlas għat-tagħlim u għajnuna finanzjarja. 

 Għalkemm l-ekwivalenza tal-kwalifiki u diplomi akkwiżiti fl-Unjoni Ewropea hija 

relattivament rikonoxxuta sew, il-kostijiet tat-transazzjoni tal-ipproċessar ta' 

applikazzjonijiet minn pajjiżi multipli jistgħu jkunu għoljin għal studenti u 

istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja/aġenziji ta' ammissjoni.  

 Madankollu, l-evidenza għal dawn il-kostijiet ta' tranzazzjoni tibqa' 

kwalitattiva. Data kumparabbli mal-Ewropa kollha għandha tkun miġbura skont id-

disinni ta' mobbiltà tal-ewwel parteċipanti fl-edukazzjoni għolja. 

Rakkomandazzjonijiet ta' politika għal aktar kooperazzjoni fl-ammissjonijiet 

madwar l-Unjoni Ewropea 

L-iskop hu għal aktar skambji ta' informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' ammissjoni madwar l-

Ewropa. Miżuri biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni u jappoġġjaw l-aġenziji ta' 

ammissjonijiet nazzjonali fil-maniġment ta' applikazzjonijiet għal sutdenti mobbli jnaqqsu l-

kostijiet ta' transazzjoni, kif ukoll jagħmlu iktar attraenti s-sistemi Ewropej ta' edukazzjoni 

għolja għal applikanti mhux nazzjonali. 
 

                                                 
1  L-istudju kkonċentra fuq mobbiltà intra-Ewropea (mobbiltà ta' applikanti tal-UE bejn l-Istati Membri tal-UE). 
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Dawn is-suġġerimenti ma jimplikawx neċessarjament armonizzazzjoni akbar tas-sistemi ta' 

ammissjonijiet, mossa li tkun kuntrarja għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)2. 

 

Tliet miżuri ta' azzjoni possibbli għall-Unjoni Ewropea 

Dan l-istudju jipproponi tliet miżuri ta' azzjoni biex jittejbu l-ekwità u l-kwalità tas-sistemi 

ta' ammissjoni, u biex tiġi promossa l-mobbiltà. Tnejn mir-rakkomandazzjonijiet jirrikejdu 

inizjattiva proattiva mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. 
 

 L-għażla nru 1: Iż-żamma tal-linja ta' referenza, fejn l-istudenti jkomplu jfittxu 

informazzjoni fil-pajjiż tad-destinazzjoni jew fil-pajjiż tal-oriġini. Din tkun newtrali 

b'rabta mal-kostijiet għall-istituzzjonijiet Ewropej, imma tikkawża kostijiet ta' 

transazzjoni relattivament għoljin speċjalment jekk l-istudenti jissottomettu 

applikazzjonijiet multipli. 

 L-għażla nru 2: Reġistru tal-aġenziji ta' ammissjoni bl-għan li jsir skambju 

tal-aħjar prattiki. L-Unjoni Ewropea tista' tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni 

rigward l-ammissjoniiet b'użu ta' reġistru Ewropew tal-aġenziji ta' ammissjonijiet 

nazzjonali. Reġistru Ewropew jirrikjedi kostjiet minimi għat-twaqqif tiegħu, imma 

jipprovdi ħafna benefiċċji: l-iskambju ta' informazzjoni jgħin biex jippromwovi l-

mobbiltà, il-kwalità u l-ekwità fl-ammissjonijiet, kif ukoll ir-rikonoxximent tal-

kwalifiki. 

 L-għażla nru 3: Sistema ta' sostenn għall-applikazzjonijiet multipli fl-istati. 

L-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jfasslu pjattaforma li tkun ta' appoġġ għall-aġenziji 

ta' ammissjoni nazzjonali u studenti mobbli. 

 

It-tieni u t-tielet għażla jimplikaw xi kostjiet ta' twaqqif, imma jnaqqsu l-kostijiet ta' 

transazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-istudenti, għall-amministraturi, u għall-universitajiet 

madwar l-Istati Membri. 

 

L-istudju jirrakkomanda li l-Parlament Ewropew jikkunsidra dawn it-tliet rotot u jittestja l-

fattibbiltà b'sessjoni ta' ħidma għall-partijiet interessati. 

Rakkomandazzjonijiet għall-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE 

Minħabba d-diversità kbira tas-sistemi ta' ammissjoni nazzjonali, l-istudju ma jipprovdix 

sett riġidu ta' rakkomandazzjonijiet lill-gvernijiet nazzjonali, imma pjuttost jiżviluppa ġabra 

ta' strumenti ta' għażliet politiċi li jridu jiġu vvalutati b'mod kritiku u mqabbla mal-fatturi 

kontestwali speċifiċi tal-pajjiżi. Ir-rakkomandazzjonijiet huma miġbura madwar it-tliet 

dimensjonijiet ewlenin tal-analiżi. 
 

Rigward l-ekwità, l-istudju jirrakkomanda li l-Istati Membri: 

 

 Jiddisinjaw, b'mod konformi mat-tradizzjonijiet nazzjonali rispettivi, sistemi ta' 

ammissjoni li jipprovdu kemm jista' jkun informazzjoni lill-applikanti prospettivi; 

 Jagħrfu l-abbiltà tal-istudenti għall-ikkompletar b'suċċess ta' lawrija fil-proċessi tal-

ammissjoni, u mhux biss il-issodisfar tal-kriterji għad-dħul; 

                                                 
2  L-Artikolu 165 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.  
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 Jevalwaw il-prattiki attwali rigward studenti mhux tradizzjonali, u jikkunsidraw 

miżuri bħal pereżempju l-introduzzjoni (jew iż-żieda) ta' opportunitajiet għar-

rikonoxximent tat-tagħlim preċedenti tagħhom fil-proċessi ta' ammissjoni. 

 

Rigward il-kwalità, l-istudju jirrakkomanda li l-Istati Membri: 

 

 Jinkoraġġixxu l-universitajiet biex jimpjegaw numru suffiċjenti ta' persunal b'ħiliet 

ta' livell għoli biex jamministraw l-ammissjonijiet; 

 Jinkoraġġixxu l-korpi ta' ammissjoni biex jaħsbu b'mod kritiku dwar iż-żmien tal-

applikazzjonijiet; 

 Isaħħu l-kooperazzjoni bejn l-universitajiet u l-iskejjel sekondarji biex jiżguraw li l-

istudenti jagħmlu għażliet infurmati. 

 

Rigward il-mobbiltà, l-istudju jirrakkomanda li l-Istati Membri: 

 

 Jimpenjaw ruħhom għat-twettiq ta' skambju ta' informazzjoni dwar l-applikazzjoni u 

d-data ta' reġistrazzjoni skont il-pajjiż tal-oriġini madwar l-Istati Membri tal-UE; 

 Ineħħu l-ostakli għall-mobbiltà tal-istudent f'kull stadju tal-edukazzjoni għolja, 

inkluż id-dħul għall-ewwel sena tal-università.  
 


