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Σύνοψη 

Τον Ιανουάριο του 2004, η έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2001 περί της κινητικότητας εντός της 
Κοινότητας των σπουδαστών, των επιμορφωνόμενων ατόμων, των εθελοντών, των 
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών επισήμανε ότι η συνολική κατάσταση, όσον αφορά την 
προώθηση της κινητικότητας, δεν έχει βελτιωθεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με την 
κατάσταση που επικρατεί τόσο στα επιμέρους κράτη μέλη όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εν 
λόγω έκθεση αναφέρει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε από πολλές απόψεις, «οι 
ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη διευκόλυνση και τη δυναμική προώθηση της κινητικότητας 
αποτελούν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα, και τα αποτελέσματα σε πολλούς κλάδους (…) δεν 
επαρκούν σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες» (σ. 3).  

Δεδομένης της αναγνωρισμένης ανάγκης για ενημερωμένη χάραξη πολιτικής και της γενικής 
τάσης για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την κινητικότητα στην 
εκπαίδευση, η μελέτη για την «κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση» καταρτίσθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μια ολοκληρωμένη άσκηση συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 
Επειδή στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκονται το «εθνικό» (NATional) επίπεδο και η 
«κινητικότητα» (MOBility) των σπουδαστών, επιλέχθηκε για τη μελέτη το ακρωνύμιο 
NATMOB. Στο πλαίσιο της μελέτης ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν οι διαθέσιμες 
πληροφορίες για:  

• τον βαθμό κινητικότητας των σπουδαστών προς και από τα επιμέρους κράτη μέλη της 
ΕΕ και 

• τα μέτρα που λαμβάνουν τα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ για την προώθηση της 
κινητικότητας των σπουδαστών στους τρεις τομείς της εκπαίδευσης που εξετάζονται.  

Για τη συμπλήρωση και τη βελτίωση των διαθέσιμων πληροφοριών, διενεργήθηκαν πρόσθετες 
έρευνες. 

Συμπερασματικά, η μελέτη συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
διαφορετικών ειδών μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών. Επιπλέον, 
προσδιορίζει σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των εθνικών μέτρων. Τέλος, η μελέτη ορίζει 
ποια μέτρα θα μπορούσαν να τεθούν στο επίκεντρο μιας στρατηγικής προώθησης της 
κινητικότητας η οποία θα αποβλέπει στην αποδοτικότητα.  
 
1. Επισκόπηση της κινητικότητας των σπουδαστών προς και από τα κράτη μέλη της ΕΕ 
Συνελέγησαν τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα για την κινητικότητα των σπουδαστών σε κάθε 
κράτος μέλος της ΕΕ από τις βάσεις δεδομένων της Eurostat και της UNESCO καθώς και από 
τα αποτελέσματα έρευνας των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών που διενεργήθηκε ειδικά για τη 
μελέτη NATMOB. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σε 
προγράμματα κινητικότητας χρηματοδοτούμενα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων Σωκράτης/Erasmus, μια έρευνα των εθνικών υπηρεσιών 
Leonardo και Comenius και τα αποτελέσματα έρευνας των εθνικών υπηρεσιών για την 
προώθηση της κινητικότητας.  

Όσον αφορά τη συνολική κινητικότητα, για τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν 
διαθέσιμα μόνο δεδομένα που βασίζονται σε αλλοδαπούς σπουδαστές (με οκτώ και επτά 
εξαιρέσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και τη δευτεροβάθμια και επαγγελματική 
εκπαίδευση αντίστοιχα, βλ. επίσης χάρτη 1). Ωστόσο, τα δεδομένα για τους αλλοδαπούς 
σπουδαστές υπερεκτιμούν τον αριθμό των εισερχόμενων σπουδαστών σε χώρες όπου οι 
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αλλοδαποί μετανάστες που διαμένουν μόνιμα σε αυτές συνιστούν έναν σημαντικό αριθμό 
σπουδαστών. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια πρόσφατη μελέτη βασισμένη σε 
δεδομένα επτά χωρών κατέδειξε ότι ποσοστό από 18 έως και άνω του 50 τοις εκατό των 
αλλοδαπών σπουδαστών διέμενε στις υπό εξέταση χώρες προτού εγγραφεί σε πανεπιστήμιό 
τους. Σε σχέση με τη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση, η παρούσα μελέτη 
δείχνει, μέσω της εξέτασης της κατάστασης σε επτά χώρες, ότι στην πραγματικότητα οι 
κινητικοί σπουδαστές αντιπροσωπεύουν μόνον έως το ένα τρίτο των αλλοδαπών σπουδαστών.  

Όσον αφορά τη συνολική κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προέκυψαν τα ακόλουθα 
πορίσματα από τη σύγκριση των καλύτερων διαθέσιμων εθνικών δεδομένων για τα ακαδημαϊκά 
έτη 2002/03 ή 2003/04: 

• Σχεδόν τα τρία τέταρτα του ενός εκατομμυρίου περίπου εισερχόμενων σπουδαστών 
στα κράτη μέλη της ΕΕ προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Οι εισερχόμενοι 
σπουδαστές έχουν ιδιαίτερη σημασία σε τέσσερεις χώρες, όπου αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό άνω του 10 τοις εκατό σε σχέση με τους σπουδαστές μονίμους κατοίκους: 
στην Κύπρο, την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία (κατά φθίνουσα 
σειρά). Ακολουθούν η Δανία και η Γερμανία με ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 10 
τοις εκατό. Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κινητικότητας σε εισερχόμενους σπουδαστές 
παρατηρείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τις χώρες της Βαλτικής, την 
Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία (βλ. επίσης χάρτη 2). 

• Συνολικά, οι εξερχόμενοι σπουδαστές από τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχονται σε 
450.000. Τα τρία τέταρτα περίπου εξ αυτών μεταβαίνουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
Όπως φαίνεται στον χάρτη 3, χώρες με σχετικά υψηλό ποσοστό εξερχόμενων 
σπουδαστών σε σχέση με τους σπουδαστές μονίμους κατοίκους είναι πρωτίστως η 
Κύπρος και ακολουθεί η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η 
Αυστρία (κατά φθίνουσα σειρά). 

• Όπως φαίνεται στον χάρτη 4, δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ είναι καθαροί εισαγωγείς 
σπουδαστών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται με διαφορά η μεγαλύτερη 
ανισορροπία μεταξύ εισερχόμενων και εξερχόμενων σπουδαστών (ο αριθμός 
εισερχόμενων σπουδαστών είναι πάνω από οκτώ φορές υψηλότερος του αριθμού 
εξερχόμενων σπουδαστών), με τη Γερμανία να ακολουθεί.  

• Μεταξύ των χωρών που αποτελούν καθαρούς εξαγωγείς σπουδαστών ξεχωρίζουν η 
Λιθουανία, η Σλοβακία και η Ελλάδα. Στη Λιθουανία, ο αριθμός εξερχόμενων 
σπουδαστών είναι οκτώ φορές υψηλότερος από τον αριθμό εισερχόμενων 
σπουδαστών.  

• Επί του συνόλου των εισερχόμενων σπουδαστών σε κράτη μέλη της ΕΕ, ένα σχετικά 
μικρό ποσοστό επιλέγει σπουδές εφαρμοσμένης μηχανικής και άλλα συναφή γνωστικά 
αντικείμενα. Η εφαρμοσμένη μηχανική, η μεταποίηση και οι κατασκευές 
συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών δημοφιλέστερων αντικειμένων σπουδών των 
αλλοδαπών σπουδαστών σε 11 χώρες. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα 
Σωκράτης/Erasmus, μπορούν να εξαχθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

• Το ακαδημαϊκό έτος 2003/04, οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus ανήλθαν σε 
135 500. Οι μισοί περίπου εξ αυτών προέρχονταν από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ισπανία ή την Ιταλία. Από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές οι τέσσερεις χώρες 
υποδέχονται επίσης τους περισσότερους φοιτητές Erasmus σε απόλυτους αριθμούς. 

• Επί του συνόλου των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εξερχόμενοι φοιτητές 
Erasmus αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό στην Αυστρία, τη 
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Φινλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και την 
Ισπανία.  

• Οι εισερχόμενοι σπουδαστές Erasmus αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά σημαντικό 
ποσοστό επί του συνόλου των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μάλτα και 
την Ιρλανδία. Η σημασία του ποσοστού αυτού είναι μικρή στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης (μεταξύ άλλων).  

• Μόνο επτά από τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ είναι καθαροί εισαγωγείς σπουδαστών 
Erasmus, ήτοι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, 
η Φινλανδία και η Ισπανία. Οι υπόλοιπες χώρες αποστέλλουν περισσότερους 
σπουδαστές Erasmus στο εξωτερικό από όσους υποδέχονται. 

Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συνολική 
κινητικότητα στη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση, δεν ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση. Όσον αφορά τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
κινητικότητας για τη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Comenius 
και Leonardo), έχουν εξαχθεί τα ακόλουθα πορίσματα: 

• Το ακαδημαϊκό έτος 2003/04, περίπου 15 000 σπουδαστές συμμετείχαν στα γλωσσικά 
προγράμματα Comenius. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Πολωνία 
ήταν με διαφορά οι σημαντικότερες χώρες αποστολής (κατά φθίνουσα σειρά). 
Αποστέλλουν περίπου τα δύο τρίτα των σπουδαστών Comenius από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Ωστόσο, μεταξύ των εν λόγω χωρών, μόνο στην Πολωνία παρατηρείται 
αύξηση της συμμετοχής σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. 

• Όσον αφορά το πρόγραμμα Leonardo, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002/04 τα κράτη 
μέλη της ΕΕ απέστειλαν περίπου 17 500 σπουδαστές. Από αυτούς, περισσότεροι από 
τους μισούς προέρχονταν από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά φθίνουσα σειρά). Σε όλες αυτές τις χώρες και στις 
περισσότερες από τις υπόλοιπες, η συμμετοχή αυξήθηκε σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο συλλογής δεδομένων.   

• Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είναι καθαροί εξαγωγείς σπουδαστών στο πλαίσιο 
του προγράμματος Leonardo. Οι δέκα χώρες καθαροί εισαγωγείς είναι το Βέλγιο, η 
Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η 
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

2. Εθνικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών 
Εθνικές δραστηριότητες για την προώθηση της κινητικότητας στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση υλοποιούνται σε τρία 
πλαίσια: 

• Κοινά προγράμματα δράσης που αναπτύσσονται από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο 
της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και της διαδικασίας της Κοπεγχάγης στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτή η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει επίσης 
πρωτοβουλίες και συμβάσεις υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 
UNESCO ή άλλων διεθνών οργανισμών. 

• Διάφορα κοινοτικά προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες, σημαντικότερα εκ των 
οποίων είναι τα προγράμματα Σωκράτης και Leonardo da Vinci. 

• Ειδικοί στόχοι εθνικής πολιτικής που δεν συνδέονται κατά κύριο λόγο με τα 
προαναφερόμενα υπερεθνικά προγράμματα δράσης. 
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Για τη μελέτη NATMOB, επιχειρήθηκε μια σύνθεση πρόσφατων εθνικών μέτρων. Η εν λόγω 
σύνθεση βασίζεται σε εθνικές εκθέσεις προς την Επιτροπή, σε εθνικές εκθέσεις προς το δίκτυο 
Ευρυδίκη, σε μια πρόσφατη έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη για την εφαρμογή της διαδικασίας 
της Μπολόνια και σε μια έρευνα των επικεφαλής του δικτύου εθνικών κέντρων πληροφοριών 
για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων (ENIC-NARIC) (12 χώρες απάντησαν) και 
των εθνικών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού (NRCVG) (10 χώρες απάντησαν) που 
διενεργήθηκε ειδικά για τη μελέτη NATMOB. Από τα αποτελέσματα της σύνθεσης προκύπτει 
ότι:  

• Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας της Μπολόνιας βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδόν 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Με εξαίρεση την Πορτογαλία, τα αναγκαία νομοθετικά 
μέτρα έχουν θεσπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

• Όσον αφορά την αναγνώριση των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 
χρησιμοποιείται ευρέως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS) και το συμπλήρωμα διπλώματος. Έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διαδικασία 
της Μπολόνιας καθώς και στο πλαίσιο του προγράμματος Σωκράτης/Erasmus. Στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την αναγνώριση των 
σπουδών στο εξωτερικό και των πτυχίων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή για 
σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμιο της ΕΕ.  

• Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την αναγνώριση των 
διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ελεγχόμενες δραστηριότητες καθώς και σε 
σχέση με την αναγνώριση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το συμπλήρωμα 
πιστοποιητικού εφαρμόζεται μόνο σε μια μειοψηφία των κρατών μελών και το 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης. Δεν 
μπορούν να αναφερθούν ευρωπαϊκές δραστηριότητες στον τομέα της αναγνώρισης για 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

• Τα τελευταία χρόνια, τέθηκε σε εφαρμογή ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός μέτρων στο 
πλαίσιο ειδικών στόχων εθνικής πολιτικής στους ακόλουθους τομείς:  

o Άρση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων, 
o Οικονομική στήριξη των κινητικών σπουδαστών, 
o Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων, και 
o Πληροφόρηση, μάρκετινγκ και διαφάνεια σε σχέση με τα εκπαιδευτικά 

συστήματα. 
• Μικρότερη έμφαση έχει δοθεί σε εθνικό επίπεδο σε δραστηριότητες που σχετίζονται 

με: 
o την παροχή οικονομικών μέσων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
o την προώθηση της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών μεταξύ εθνικών 

και αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και 
o την μη οικονομικής φύσης υποστήριξη των κινητικών σπουδαστών 

(συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλα μέτρα). 
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3. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εθνικών μέτρων για την προώθηση της 
κινητικότητας 
Από την προαναφερόμενη έρευνα των επικεφαλής των κέντρων ENIC-NARIC και NRCVG 
προέκυψε μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εθνικών μέτρων 
για την προώθηση της κινητικότητας. Από την εν λόγω έρευνα για την τριτοβάθμια και την 
επαγγελματική εκπαίδευση προέκυψαν τα εξής: 

• Η αξιολόγηση των επιμέρους μέτρων είναι παρόμοια στην περίπτωση και των δύο 
εξεταζόμενων εκπαιδευτικών τομέων.  

• Μέτρα που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά όσον αφορά την αύξηση της 
συνολικής συμμετοχής στην κινητικότητα, τη συμμετοχή παραδοσιακά μη κινητικών 
σπουδαστών και την ποιότητα της κινητικότητας, αφορούσαν κατά κύριο λόγο τους 
τομείς της αναγνώρισης, της πληροφόρησης, του μάρκετινγκ και της διαφάνειας των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, της οικονομικής και μη οικονομικής υποστήριξης των 
κινητικών σπουδαστών και της άρσης των γλωσσικών εμποδίων. 

• Τα μέτρα που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα αποδοτικά αφορούσαν τους ίδιους 
θεματικούς τομείς με εκείνα που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά (με την 
εξαίρεση της αναγνώρισης). 

• Τα μέτρα που αξιολογήθηκαν ως αποδοτικά κρίθηκαν επίσης αποτελεσματικά όσον 
αφορά τη γενική αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών αλλά όχι αναγκαία όσον 
αφορά την ποιότητα των σπουδών στο εξωτερικό ή τη συμμετοχή παραδοσιακά μη 
κινητικών ομάδων. 

Ως εκ τούτου, μια εθνική στρατηγική η οποία αποβλέπει στην αποδοτικότητα με σκοπό την 
προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση θα μπορούσε καταρχήν να βασίζεται στα μέτρα που 
χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα αποδοτικά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει κάποια σύγκρουση 
μεταξύ της αποδοτικότητας όσον αφορά την προώθηση της κινητικότητας και της ποιότητας της 
εμπειρίας της κινητικότητας, αφενός, και της συμμετοχής παραδοσιακά μη μετακινούμενων 
ομάδων, αφετέρου. Για παράδειγμα, ο τομέας της «άρσης των γλωσσικών εμποδίων» 
εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικός για τη διασφάλιση της ποιότητας της κινητικότητας. 
Ωστόσο, από την άποψη της αποδοτικότητας, μόνο η προσφορά μεμονωμένων κύκλων 
μαθημάτων ή ολόκληρων προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες λαμβάνει υψηλή 
βαθμολογία.  
Πολλά από τα μέτρα που σχετίζονται με την αποδοτική προώθηση της κινητικότητας 
εφαρμόζονται ήδη ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα 
ευρωπαϊκά μέσα τα οποία διευκολύνουν την αναγνώριση αλλά και, για παράδειγμα, για τη 
δυνατότητα μεταφοράς των βοηθημάτων μελέτης. Ωστόσο, όσον αφορά άλλα μέτρα που 
καταρχήν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Για παράδειγμα: 

• Δεν έχει διερευνηθεί ακόμη πλήρως η δυνατότητα χρησιμοποίησης βασισμένων στο 
Διαδίκτυο πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και θεματικών πυλών 
πρόσβασης οι οποίες θα παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες ιστοθέσεις. Στην ιδανική 
περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμες από νέους σε 
όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.  

• Πρέπει να επεκταθούν οι δραστηριότητες ειδικής καθοδήγησης των αλλοδαπών 
σπουδαστών. Μπορούν να οργανωθούν σχετικά εύκολα από σπουδαστές-
καθοδηγητές, και δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς αποδοτικές αλλά και να έχουν 
θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων σπουδαστών και την 
ποιότητα των σπουδών τους. 
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• Η χρήση της κινητικότητας ως δείκτη για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βάση τις επιδόσεις τους είναι ένα σχετικά νέο μέσο για 
την προώθηση της κινητικότητας. Επηρεάζει πρακτικά όλους τους σπουδαστές και –
μετά την εφαρμογή του– δεν δημιουργεί στην ουσία πρόσθετες δαπάνες.  

• Εάν βασικός στόχος της κινητικότητας είναι η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εμπειρίας 
και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, μια στρατηγική η οποία θα αποβλέπει στην 
αποδοτικότητα πρέπει να προωθεί και την εικονική κινητικότητα, εκτός από την 
πραγματική. Επιπλέον, ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος προώθησης της 
διαπολιτισμικής μάθησης είναι η διεθνοποίηση στο εσωτερικό των χωρών.  

 
Καταρχήν, η συντονισμένη εφαρμογή διαφόρων μέτρων μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα 
της προώθησης της κινητικότητας, δεδομένου ότι με τη χρήση των ίδιων πόρων μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα. 
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Εισαγωγτή 
Η μελέτη «Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση» (NATMOB) διεξήχθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2005. Πραγματοποιήθηκε εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της 
Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Ulrich Teichler και Ute Lanzendorf από το 
Κέντρο Ερευνών Ανώτερης Εκπαίδευσης και Εργασίας του Πανεπιστημίου του Kassel στη 
Γερμανία, σε συνεργασία με τον Jake Murdoch από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Πολιτικής (EIESP) στο Παρίσι. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
συνελέγησαν, διαρθρώθηκαν και αναλύθηκαν εκτενή δεδομένα για την κινητικότητα των 
σπουδαστών και τα μέτρα προώθησής της για καθέναν από τους τρεις τομείς εκπαίδευσης που 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. Η μελέτη συντονίστηκε στο Κέντρο στο Kassel, το οποίο ήταν 
αρμόδιο για τον συνολικό σχεδιασμό της μελέτης και την έρευνα για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Το EIESP συνέβαλε στην έρευνα για τη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική 
εκπαίδευση.  
 
Οι διάφορες έρευνες και συλλογές δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη 
δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την ευγενή στήριξη ορισμένων ιδρυμάτων και ατόμων. Κυρίως η 
συμβολή τριών μελών της ομάδας του έργου ήταν εξαιρετικά πολύτιμη. Η Sandra Bürger και ο 
Michael Thiele του Κέντρου Ερευνών Ανώτερης Εκπαίδευσης και Εργασίας στο Kassel 
υπολόγισαν και συνέλεξαν τα στατιστικά στοιχεία για την κινητικότητα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που παρουσιάζονται στο παράρτημα. Η Laurence Tesniere, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
στο Université de Bourgogne, συνέβαλε στη στατιστική ανάλυση και στις έρευνες για την 
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση κατά την πρακτική της άσκηση στο EIESP.  
 
Σε θεσμικό επίπεδο, η έρευνα έλαβε ουσιαστική στήριξη από την Eurostat (τη στατιστική 
υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και τις εθνικές υπηρεσίες Comenius και Leonardo da 
Vinci. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες σε πολλές χώρες αφιέρωσαν χρόνο για τη συλλογή 
δεδομένων κινητικότητας ειδικά για την παρούσα μελέτη. Άλλες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
στήριξαν την ομάδα του έργου στον εντοπισμό των πλέον πρόσφατων και έγκυρων 
πληροφοριών. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αξιολόγηση των μέτρων 
για την προώθηση της κινητικότητας που παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο της 
παρούσας μελέτης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την προθυμία πολλών επικεφαλής των κέντρων 
ENIC-NARIC και NRCVG να συμπληρώσουν ένα διεξοδικό ερωτηματολόγιο. 
 
Οι συντάκτες θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους όσοι είχαν ευγενική συμβολή στη μελέτη και 
ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό. Με χαρά θα 
δεχθούν σχόλια και ανάδραση. 
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1. Πλαίσιο και εντολή της μελέτης  
 
Η κινητικότητα των σπουδαστών βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Παραδοσιακά εκτιμάται ότι 
προλειαίνει το έδαφος για τη διαπολιτισμική και κοινωνική ένταξη μέσω της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και της διεθνούς κατανόησης μεταξύ των σπουδαστών. Οι εμπειρίες 
σπουδών ή μάθησης στο εξωτερικό γενικά θεωρείται ότι συμβάλλουν στο να διευρυνθεί το 
πνεύμα των σπουδαστών πέρα από τον πολιτισμό και –στην περίπτωση των πανεπιστημιακών 
φοιτητών– πέρα από τα ακαδημαϊκά πρότυπα της εκάστοτε χώρας τους. Έχουν τη δυνατότητα 
να προετοιμάζουν τους ανθρώπους να συμβιώσουν σε πολυεθνείς και πολύγλωσσες κοινωνίες 
στο σύνολο της Ευρώπης καθώς και στην ίδια τους τη χώρα. Η διεθνής κινητικότητα επίσης 
βοηθά τους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σημαντικές για την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
 
Η υπογραφή της δήλωσης της Μπολόνιας το 1999 από κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες για τη μεταρρύθμιση των διαθρώσεων των συστημάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσής τους κατά συγκλίνοντα τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ως σαφής δέσμευση στον στόχο 
της προαγωγής της διεθνούς κινητικότητας των πανεπιστημιακών φοιτητών. Στη συνέχεια, στα 
τέλη του 2002, υπεγράφη από ορισμένες χώρες η δήλωση της Κοπεγχάγης για την ενισχυμένη 
συνεργασία στην ευρωπαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  
 
Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων θεωρείται 
όλο και περισσότερο ως σημείο εκκίνησης για την οικοδόμηση της Ευρώπης της γνώσης. Αυτό 
αναμένεται να αναδυθεί ως το ισχυρό χαρακτηριστικό της Ευρώπης σε μια παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία. Η γνώση και οι δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές που φοιτούν για ένα 
διάστημα στο εξωτερικό αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Η κινητικότητα είναι πιθανόν να προετοιμάσει 
τους σπουδαστές για μια ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, καθώς οι απόφοιτοι που 
έχουν ζήσει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αναμένεται να είναι πιο 
ευέλικτοι και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές. Η κινητικότητα των σπουδαστών 
επίσης θεωρείται ότι συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στην 
Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους, η διεθνής κινητικότητα στην εκπαίδευση θεωρείται πλέον ένα 
από τα καίρια στοιχεία της στρατηγικής που αποφασίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη 
Λισαβόνα τον Μάρτιο του 2000, προκειμένου, έως το 2010, να εξελιχθεί η Ευρώπη στην πλέον 
ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης.  
 
Πρόσφατα ευρωπαϊκά έγγραφα πολιτικής τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της 
ποσότητας και της ποιότητας της συνολικής διεθνούς κινητικότητας στην εκπαίδευση. Όχι μόνο 
πρέπει η κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να επεκταθεί περαιτέρω, 
αλλά αποτελεί και πολιτικό στόχο η ενθάρρυνση ουσιαστικής αύξησης της κινητικότητας των 
σπουδαστών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους του εκπαιδευτικού προγράμματος στο εξωτερικό 
πρέπει να είναι ανοικτή σε κάθε ευρωπαίο πολίτη, είτε με τη μορφή σχολικής εκπαίδευσης, 
σπουδών είτε ως απασχόληση σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. 
 
Επιπλέον, οι πολιτικές στρατηγικές δεν περιορίζονται στη βελτίωση της ενδοευρωπαϊκής 
κινητικότητας. Στο πλαίσιο τόσο της στρατηγικής της Λισαβόνας όσο και της διαδικασίας της 
Μπολόνιας, η προσέλκυση στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σπουδαστών εκτός Ευρώπης 
βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικών σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο. Αυτό καθίσταται εμφανές με την πρόσφατη θέσπιση του προγράμματος Erasmus 
Mundus, το οποίο συμπληρώνει τα υπόλοιπα περιφερειακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τρίτες χώρες.  
 
Όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας, δύο έγγραφα παρείχαν 
συναφείς συστάσεις: το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα που ενέκρινε το Συμβούλιο της 
Νίκαιας τον Δεκέμβριο του 2000 και η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου του 2001 περί της κινητικότητας εντός της Κοινότητας των σπουδαστών, των 
επιμορφωνόμενων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Αυτές οι 
συμφωνίες συνέστησαν να ληφθούν μέτρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να άρουν 
κάθε είδους εμπόδια στην κινητικότητα, να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για περιόδους 
σπουδών στο εξωτερικό, να καθοδηγήσουν τους σπουδαστές κατά την παραμονή τους στο 
εξωτερικό και να αναγνωρίζουν μαθησιακά προϊόντα που θα περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών 
από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και πρακτική εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.  
 
Τον Ιανουάριο του 2004, η έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2001 επεσήμανε ότι η συνολική 
κατάσταση όσον αφορά την προώθηση της κινητικότητας στην εκπαίδευση δεν έχει βελτιωθεί 
επαρκώς τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί τόσο στα επιμέρους 
κράτη μέλη όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι, παρά την πρόοδο 
που σημειώθηκε από πολλές απόψεις, οι ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη διευκόλυνση και 
τη δυναμική προώθηση της κινητικότητας αποτελούν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα, και τα 
αποτελέσματα σε πολλούς κλάδους (…) δεν επαρκούν σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες 
(σελ. 3). Καλεί, συνεπώς, για επιτάχυνση και επέκταση της προαγωγής της κινητικότητας. 
Ταυτόχρονα, όταν εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα και εκδόθηκε η σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητικότητα, μια παράλληλη 
διαδικασία ενέταξε τη διεθνή κινητικότητα σε ένα συνολικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική πολιτική. Στην έκθεση για τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των 
εκπαιδευτικών συστημάτων που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2001, για πρώτη φορά 
συμφωνήθηκαν κοινοί στόχοι από τους υπουργούς Παιδείας των χωρών. Η έκθεση αποτελεί την 
πρώτη συνεκτική συνολική προσέγγιση στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών 
της ΕΕ. Εντοπίζει τρεις στρατηγικούς στόχους για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Ευρώπη: ποιότητα, πρόσβαση και ανοικτό πνεύμα προς τον κόσμο.  
 
Αμέσως μετά, βάσει των συμφωνηθέντων κοινών στόχων, εκπονήθηκε το λεπτομερές 
πρόγραμμα εργασίας για τη συνέχεια στους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρώπη και εγκρίθηκε το 2002 με δεκαετή προοπτική λειτουργίας 
(Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010). Το πρόγραμμα εργασίας θέτει τον στόχο της επίτευξης 
κάποιου βαθμού συμβατότητας μεταξύ υψηλής ποιότητας συστημάτων και ιδρυμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται, για παράδειγμα, να 
διευκολύνει την κινητικότητα. Για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, έχει σχεδιαστεί 
μια προσέγγιση γνωστή ως «ανοικτή μέθοδος συντονισμού», προκειμένου να επέλθει συμφωνία 
επί θεμελιωδών αρχών βάσει της ανταλλαγής και αξιολόγησης από ομοτίμους των πολιτικών 
και των πρακτικών στις διάφορες χώρες. Για καθέναν από τους 13 συγκεκριμένους στόχους, 
συστάθηκαν ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από 31 ευρωπαϊκές χώρες, 
ενδιαφερόμενων και συναφών διεθνών οργανισμών, ώστε να συνδράμουν στην εφαρμογή των 
επιμέρους στόχων σε εθνικό επίπεδο. Ένας από αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους είναι η 
ενίσχυση της κινητικότητας. Το 2003 συστάθηκε ομάδα εργασίας για την «κινητικότητα και την 
ευρωπαϊκή συνεργασία». 
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Κάθε δύο χρόνια, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υποβάλλουν έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Η 
πρώτη κοινή ενδιάμεση έκθεση δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2004. Όσον αφορά την 
κινητικότητα, επισημαίνεται ότι συνεχίζουν να υφίστανται διοικητικά και νομικά εμπόδια στην 
αναγνώριση των ικανοτήτων και των προσόντων. Συστήθηκε στα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση, ώστε να απομακρυνθούν αυτά τα εμπόδια, και να χορηγήσουν πόρους για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων προγραμμάτων, καθώς και να θέσουν 
επαρκή οργανωτικά πλαίσια για τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας. Έχει γίνει δε 
πρόταση για την ανάπτυξη της εικονικής κινητικότητας, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
Αυτή η συζήτηση για την κατάσταση της πολιτικής θέτει το πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 
Σύμφωνα με τη συνολική τάση της πολιτικής προς μια ενιαία άποψη της κινητικότητας στην 
εκπαίδευση, η μελέτη «Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση» σχεδιάστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως μια συνολική συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Καθώς στο επίκεντρο της 
μελέτης βρίσκονται το «εθνικό» (NATional) επίπεδο και η «κινητικότητα» (MOBility) των 
σπουδαστών, επιλέχθηκε για τη μελέτη το ακρωνύμιο NATMOB. Σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της, η μελέτη NATMOB είχε ως στόχο την ανάλυση της κινητικότητας σε τρεις 
διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης. Επιπλέον, όφειλε να ερευνήσει τον όγκο της κινητικότητας 
(ποσότητες) και τα εθνικά μέτρα για την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας στην 
εκπαίδευση.  
 
Καθεμία από αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις της μελέτης –συλλογή διαφορετικών ειδών 
δεδομένων για την κινητικότητα για τρεις διαφορετικούς τομείς εκπαίδευσης στα 25 κράτη 
μέλη της ΕΕ και επισκόπηση των εθνικών μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας– είναι 
περίπλοκη. Για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε στατιστική επισκόπηση της κινητικότητας που 
καλύπτει διάφορους τομείς εκπαίδευσης καθώς και ευρύ φάσμα πτυχών της κινητικότητας. Η 
μελέτη NATMOB είναι επίσης η πρώτη μελέτη που περιλαμβάνει διεξοδική διερεύνηση των 
εθνικών μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας. Με αυτά τα δεδομένα, η ομάδα του 
έργου έπρεπε να διεξαγάγει διάφορες έρευνες, προκειμένου να αναβαθμισθούν και να 
συμπληρωθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες. Διεξήχθη έρευνα μεταξύ των εθνικών στατιστικών 
υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτηθούν καλύτερα δεδομένα για την κινητικότητα από αυτά 
που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος από την Eurostat. Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ μπόρεσαν να 
παράσχουν πραγματικές πληροφορίες για την κινητικότητα, και επτά κράτη μέλη για τη 
δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση. Μια επιπλέον έρευνα αφορούσε την 
εφαρμογή και τη συγκριτική αξιολόγηση των μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας. 
Εστάλη δε στους επικεφαλής των κέντρων ENIC-NARIC (τριτοβάθμια εκπαίδευση) και των 
κέντρων NRCVG (επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 12 
κέντρα ENIC-NARIC και 10 κέντρα NRCVG είχαν την ευγένεια να απαντήσουν. 
 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από μάλλον σύντομο διάστημα έρευνας παρουσιάζονται 
σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα πορίσματα της μελέτης σχετικά με τον 
όγκο της κινητικότητας. Παρέχει στατιστική επισκόπηση και ανάλυση της κινητικότητας στην 
Ευρώπη. Στο παράρτημα περιέχονται επιπλέον συνολικά δεδομένα χωρών, που έθεσαν τη βάση 
για την επισκόπηση. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τα εθνικά μέτρα για την προώθηση της 
κινητικότητας. Εισαγωγικά περιγράφονται τα διαφορετικά πλαίσια εθνικής δράσης για την 
προώθηση της κινητικότητας στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρέχεται σύνοψη των 
πρόσφατων μέτρων που έλαβαν τα επιμέρους κράτη μέλη για την προώθηση της κινητικότητας. 
Έπειτα, το τρίτο κεφάλαιο προβαίνει σε πιο αναλυτική παρουσίαση των εθνικών μέτρων. 
Αρχικά, συγκρίνει τα διάφορα είδη μέτρων ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την 
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αποδοτικότητά τους. Αυτή η σύγκριση οδηγεί στον εντοπισμό σημείων αναφοράς για την 
ποιότητα. Εν κατακλείδι, γίνονται προτάσεις αναφορικά με στρατηγικές προώθησης της 
κινητικότητας που αποβλέπουν στην αποδοτικότητα. 
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2. Στατιστική επισκόπηση της κινητικότητας των σπουδαστών στην 
Ευρώπη 

2.1. Διαθεσιμότητα και ποιότητα των δεδομένων κινητικότητας των σπουδαστών  

Εισαγωγικά, αυτό το μέρος συνοψίζει τις γενικής φύσεως προκλήσεις που εμφανίζει η συλλογή 
και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για την κινητικότητα και παρουσιάζει τις στρατηγικές της 
ομάδας του έργου για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.  
Πρώτον, να σημειωθεί ότι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διατίθενται σχετικά πλήρη στοιχεία 
για την κινητικότητα των σπουδαστών, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την κινητικότητα των 
σπουδαστών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση.  
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη πηγή για στατιστικά στοιχεία για την κινητικότητα 
στην τριτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, χρειάστηκε να 
αντληθούν στοιχεία από διαφορετικές πηγές για κάθε πτυχή κινητικότητας (εσωτερική 
κινητικότητα, εξωτερική κινητικότητα καθώς και προσωρινή κινητικότητα σε αντιπαράθεση 
προς την κινητικότητα με σκοπό την απόκτηση τίτλου σπουδών). Στη συνέχεια, για καθεμία 
από τις τρεις αυτές πτυχές κινητικότητας, παρουσιάζεται η διαθεσιμότητα δεδομένων και τα 
αιτήματα δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν ειδικά για τη μελέτη NATMOB: 

2.1.1.  Εσωτερική κινητικότητα 

Η πιο πλήρης πηγή δεδομένων για την κινητικότητα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι η κοινή συλλογή δεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και της 
UNESCO. Παραδοσιακά αναφέρεται σε σπουδαστές με υπηκοότητα άλλη από αυτήν της χώρας 
όπου σπουδάζουν (αλλοδαποί σπουδαστές). Ωστόσο, λόγω της μεταβαλλόμενης κοινωνικής 
πραγματικότητας, η παραδοσιακή κατάσταση, στην οποία οι άνθρωποι μένουν στις χώρες των 
οποίων είναι υπήκοοι, όλο και χάνει έδαφος. Για τον λόγο αυτό, η αλλοδαπή υπηκοότητα ενός 
σπουδαστή δεν σημαίνει απαραίτητα πλέον ότι ήρθε από το εξωτερικό. Ειδικά ως αποτέλεσμα 
της μετανάστευσης για λόγους εργασίας, πολλοί αλλοδαποί σπουδαστές έχουν ζήσει όλη τους 
στη ζωή στις χώρες όπου σπουδάζουν. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι ημεδαποί σπουδαστές 
έχουν ζήσει σε άλλη χώρα πριν αρχίσουν τις σπουδές τους και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
θεωρηθούν ως εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές.  
 
Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρόσφατη μελέτη1 έδειξε ότι, στα επτά κράτη μέλη 
της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες, ένα ποσοστό μεταξύ 18 και άνω του 50 τοις εκατό 
των αλλοδαπών σπουδαστών είτε είχαν φοιτήσει στο σχολείο εκεί είτε πάντα ζούσαν εκεί και 
πρέπει να θεωρηθούν μη κινητικοί σπουδαστές. Επιπλέον, οι σπουδαστές με ημεδαπή 
υπηκοότητα (εισερχόμενοι υπήκοοι) αντιπροσώπευαν ποσοστό μεταξύ 5 και περίπου 17 τοις 
εκατό του συνόλου των κινητικών σπουδαστών. Αυτά τα προβλήματα αυτήν τη στιγμή 
αντιμετωπίζονται με μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών διαδικασιών συλλογής δεδομένων από το 
2005.  
 
Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα επιπλέον πρόβλημα αφορά την κάλυψη της συλλογής 
δεδομένων για τους εισερχόμενους σπουδαστές. Συχνά, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 
υπηκοότητα των σπουδαστών ή άλλα δεδομένα για την εθνική κινητικότητα για τους διάφορους 
τομείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια συγκεκριμένη χώρα.  

                                                 
1  Lanzendorf & Teichler 2003. 
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Για τη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 
αλλοδαπών σπουδαστών είναι στην ουσία μη κινητικοί. Στα επτά κράτη μέλη της ΕΕ από τα 
οποία ελήφθησαν στοιχεία για την παρούσα μελέτη βάσει κριτηρίων άλλων από την 
υπηκοότητα, μόνο το 30 τοις εκατό των αλλοδαπών σπουδαστών ήταν ουσιαστικά εσωτερικά 
κινητικοί. Η χρήση δεδομένων βάσει υπηκοότητας οδηγεί, συνεπώς, σε σημαντική 
υπερεκτίμηση της εσωτερικής κινητικότητας.  
 
Προκειμένου να αποκτήσει πιο έγκυρα στοιχεία για την εσωτερική κινητικότητα από αυτά που 
είναι επί του παρόντος διαθέσιμα από την Eurostat, η ομάδα του έργου εκπόνησε αίτηση 
δεδομένων για την κινητικότητα στη δευτεροβάθμια, την επαγγελματική και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση βάσει οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου κινητικότητας εκτός της υπηκοότητας (για 
παράδειγμα, πρότερες σπουδές σε ξένη χώρα ή μόνιμη κατοικία των σπουδαστών σε ξένη 
χώρα). Αυτή η αίτηση δεδομένων συντονίστηκε από κοινού με την Eurostat και απεστάλη στις 
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ. Εξετάστηκε από κοινού με παρόμοια αίτηση 
δεδομένων για το έργο Euro Data που τυγχάνει συντονισμού επί του παρόντος από την 
Academic Cooperation Association (ACA, Βρυξέλλες) εξ ονόματος της Επιτροπής. Για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, οκτώ χώρες παρείχαν δεδομένα για την εσωτερική κινητικότητα τα 
οποία δεν βασίζονταν στην υπηκοότητα των σπουδαστών, και, για τη δευτεροβάθμια και την 
επαγγελματική εκπαίδευση, επτά χώρες παρείχαν αυτές τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες για την 
κινητικότητα (βλ. χάρτη 1 στη σελίδα v). Για το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004, έχουν παρασχεθεί 
δεδομένα για την πραγματική κινητικότητα. Για τις υπόλοιπες χώρες, η μελέτη αναγκάστηκε να 
στηριχθεί σε δεδομένα υπηκοότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2002/2003, τα οποία θεωρούνται 
ό,τι πλησιέστερο σε δεδομένα κινητικότητας. Τα δεδομένα υπηκοότητας διακρίνονται με 
συστηματικό τρόπο από τα δεδομένα κινητικότητας, με διάκριση μεταξύ «αλλοδαπών 
σπουδαστών» και «εσωτερικά κινητικών» ή «εισερχόμενων σπουδαστών».  

2.1.2. Εξωτερική κινητικότητα 
Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα δεδομένα για τους εξερχόμενους σπουδαστές 
υπολογίζονται τακτικά από την UNESCO βάσει δεδομένων για αλλοδαπούς σπουδαστές που 
είναι εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, αυτά τα δεδομένα 
εμφανίζουν την ίδια αδυναμία με αυτά που αφορούν την εσωτερική κινητικότητα (ενδέχεται να 
υπερεκτιμούν την εξωτερική κινητικότητα). Επιπλέον, τα δεδομένα για την εξωτερική 
κινητικότητα είναι διαθέσιμα κάποιο διάστημα αφότου έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα για τους 
αλλοδαπούς σπουδαστές για ένα συγκεκριμένο έτος βάσης. Αφορούν δε περιορισμένο αριθμό 
κρατών που είναι προορισμοί αλλοδαπών για σπουδές, καθώς δεν αναφέρουν όλες οι χώρες σε 
όλο τον κόσμο τα δεδομένα τους για αλλοδαπούς σπουδαστές. 
 
Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για τη συνολική εξωτερική κινητικότητα. Τα μόνα διαθέσιμα δεδομένα έχουν 
συλλεχθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Σωκράτης» και LEONARDO και των εθνικών 
προγραμμάτων κινητικότητας. 

2.1.3. Βραχυπρόθεσμα κινητικοί σπουδαστές έναντι σπουδαστών που παρακολουθούν 
πλήρες πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό  
Οι σπουδαστές εγγράφονται σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό για διάφορους λόγους. 
Ορισμένοι επιθυμούν να αποκτήσουν συγκεκριμένο τίτλο σπουδών που δεν προσφέρεται στη 
χώρα τους. Άλλοι απλώς επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία προσωρινών σπουδών στο 
εξωτερικό και, στη συνέχεια, να επιστρέψουν στη χώρα τους, έχοντας περάσει ένα τρίμηνο, 
εξάμηνο ή πλήρες έτος στο εξωτερικό. 
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Ωστόσο, μόνο τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της διαχείρισης των κοινοτικών 
προγραμμάτων δράσης ή εθνικών προγραμμάτων κινητικότητας επιτρέπουν να συναχθεί 
συμπέρασμα σχετικά με τη διάρκεια και τον ακαδημαϊκό σκοπό της κινητικότητας των 
συμμετεχόντων σπουδαστών. Τα δεδομένα βάσει εγγραφών στο πανεπιστήμιο των διεθνών 
στατιστικών υπηρεσιών δυστυχώς δεν δίνουν τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ βραχυπρόθεσμα 
κινητικών σπουδαστών και σπουδαστών που παρακολουθούν πλήρες πρόγραμμα σπουδών στο 
εξωτερικό.  
 
Τα δεδομένα για τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα κινητικότητας 
συλλέγονται από τους οργανισμούς που διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα. Η κινητικότητα 
των σπουδαστών εντός των ευρωπαϊκών και των εθνικών χρηματοδοτικών διαρθρώσεων είναι 
σχετικά καλά τεκμηριωμένη. Είναι δύσκολο, ωστόσο, να γίνει μεταξύ των διαφόρων χωρών 
σύγκριση των πληροφοριών σχετικά με τη συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα κινητικότητας, 
επειδή τα χαρακτηριστικά των εθνικών προγραμμάτων διαφέρουν σημαντικά από τη μία χώρα 
στην άλλη. Καθώς δεν υπάρχουν ενημερωμένα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για τη 
συμμετοχή στα γλωσσικά προγράμματα Comenius και την κινητικότητα στο πλαίσιο του 
προγράμματος LEONARDO, τα αντίστοιχα δεδομένα έπρεπε να ζητηθούν από τις αρμόδιες 
εθνικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ. 

2.2. Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - η συνολική εικόνα 
Σε αυτό το τμήμα παρέχεται συγκριτική ανάλυση καίριων εθνικών δεδομένων για την 
κινητικότητα των σπουδαστών, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα και συνοψίζονται στους 
πίνακες 1 έως 4. Η ανάλυση εστιάζει στη σημασία της κινητικότητας σε επίπεδο επιμέρους 
κρατών μελών, όχι στις ροές σπουδαστών στην Ευρώπη. 
 
Όσον αφορά τη συνολική κινητικότητα εντός και εκτός των κρατών μελών της ΕΕ, οι πίνακες 1 
και 2 δείχνουν ότι: 

 Σχεδόν τα τρία τέταρτα του ενός περίπου εκατομμυρίου εισερχόμενων σπουδαστών 
προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ (βλ. πίνακα 1). Περισσότεροι από τα δύο τρίτα 
αυτών σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Οι 
εισερχόμενοι σπουδαστές έχουν ιδιαίτερη σημασία σε τέσσερις χώρες, όπου 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 10 τοις εκατό σε σχέση με τους σπουδαστές 
μόνιμους κατοίκους: Κύπρος, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία (κατά φθίνουσα 
σειρά). Ακολουθούν η Δανία και η Γερμανία με ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 10 
τοις εκατό. Εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εισερχόμενων σπουδαστών προς σπουδαστές 
μόνιμους κατοίκους παρατηρείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τις χώρες της 
Βαλτικής, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία (βλ. και χάρτη 2 στη σελίδα ix). 
Επί του συνόλου των εισερχόμενων σπουδαστών στα κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά 
μικρό ποσοστό επιλέγει σπουδές μηχανολογίας και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα. 
Η μηχανολογία, η μεταποίηση και οι κατασκευές συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών 
δημοφιλέστερων αντικειμένων σπουδών των αλλοδαπών σπουδαστών σε 11 χώρες. 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, περίπου 450.000 σπουδαστές με υπηκοότητα χωρών της 
ΕΕ σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ποσοστό άνω του 45 τοις εκατό αυτών είναι Γερμανοί, 
Γάλλοι, Έλληνες ή Ιταλοί, και σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτών σπουδάζουν σε άλλες 
χώρες της ΕΕ. Όπως φαίνεται και στον χάρτη 3 (σελίδα x), οι εξερχόμενοι σπουδαστές 
έχουν ιδιαίτερη σημασία σε επτά χώρες, όπου η αναλογία εξερχόμενων σπουδαστών 
προς σπουδαστές μόνιμους κατοίκους είναι σχετικά υψηλή: Κύπρος και, στη συνέχεια, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Σλοβακία, Μάλτα και Αυστρία (κατά φθίνουσα σειρά). 
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 Όπως δείχνει ο χάρτης 4 (σελίδα xi), 12 κράτη μέλη της ΕΕ είναι καθαροί εισαγωγείς 
σπουδαστών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται με διαφορά η υψηλότερη 
ισορροπία μεταξύ εισερχόμενων και εξερχόμενων σπουδαστών (περισσότερο από οκτώ 
φορές περισσότεροι εισερχόμενοι από ό,τι εξερχόμενοι), και ακολουθεί η Γερμανία. 
Μεταξύ των χωρών που αποτελούν καθαρούς εξαγωγείς σπουδαστών, ξεχωρίζουν η 
Λιθουανία, η Σλοβακία και η Ελλάδα. Στη Λιθουανία ο αριθμός των εξερχόμενων 
σπουδαστών είναι οκτώ φορές υψηλότερος από τον αριθμό των εισερχόμενων 
σπουδαστών.  

 Στις περισσότερες χώρες συνυπάρχουν η οριζόντια κινητικότητα (μεταξύ εξίσου 
εξελιγμένων εκπαιδευτικών συστημάτων) και η κάθετη κινητικότητα (από περισσότερο 
σε λιγότερο εξελιγμένα εκπαιδευτικά συστήματα), τόσο για τους εισερχόμενους όσο 
και για τους εξερχόμενους σπουδαστές. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η εσωτερική 
και η εξωτερική κινητικότητα είναι κυρίως οριζόντια μόνο σε ορισμένες χώρες 
(Αυστρία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία) ή κάθετη (Ελλάδα, Πολωνία, 
Πορτογαλία).  

 
Η εικόνα που προκύπτει από τους πίνακες 3 και 4 για τους σπουδαστές στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus είναι αξιοσημείωτα διαφορετική: 

 Το ακαδημαϊκό έτος 2003/04, οι σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 
ανήλθαν σε 135.500. Οι μισοί περίπου εξ αυτών προέρχονταν από τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία. Από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές οι 
τέσσερις χώρες υποδέχονται επίσης τους περισσότερους σπουδαστές στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus σε απόλυτους αριθμούς. 

 Οι εισερχόμενοι σπουδαστές Erasmus αντιπροσωπεύουν σχετικά σημαντικό ποσοστό 
επί του συνόλου των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A&5B) στη 
Μάλτα, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και τη Δανία, αλλά η σημασία του ποσοστού 
αυτού είναι μικρή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (βλ. πίνακα 3).  

 Επί του συνόλου των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A&5B), οι 
εξερχόμενοι σπουδαστές Erasmus αντιπροσωπεύουν σχετικά σημαντικό ποσοστό στην 
Αυστρία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Μάλτα, το 
Λουξεμβούργο και την Ισπανία (βλ. πίνακα 4).  

 Μόνο επτά από τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ ήταν καθαροί εισαγωγείς σπουδαστών 
Erasmus, ήτοι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η 
Φινλανδία και η Ισπανία. Οι υπόλοιπες χώρες απέστειλαν περισσότερους σπουδαστές 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus στο εξωτερικό από όσους υποδέχθηκαν (βλ. 
πίνακα 4). 



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 9

Πίνακας 1: Εσωτερική κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6): 
Αλλοδαποί ή εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές στα κράτη μέλη της ΕΕ 2002/03 ή 2003/04 

Χώρες προέλευσης 

Κράτος μέλος 
της ΕΕ Σύνολο 

Μεταβολ
ή1 

% 

Γυναίκες 
% 

ISCED 
5A (&6) 

% 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
μόνιμους 
κατοίκους

% 

ΕΕ-15
% 

Μη-ΕΕ 
% 

Τομείς σπουδών2  

% 

Αυστρία 
(εσωτερική 
2003/04) 

30 114 +10.3 52.6 88.6 16.5 44.7 55.3 

Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Ανθρ. επ. & τέχνες
Μηχ.,μετ.& κατ

36.7 
20.9 
12.6 

Βέλγιο-
ολλανδόφωνο 
(εσωτερική 
2003/04) 

5 057 +12.1 46.9 92.0 2.9 43.2 56.8 

Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Ανθρ. επ. & τέχνες
Θετικές επιστήμες

20.1 
19.1 
18.6 

Βέλγιο-
γαλλόφωνο  32 798 +1.2 50.0 49.4 23.8 51.2 48.8 

Υγεία & κοιν.υπ.
Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Ανθρ. επ. & τέχνες

27.2 
18.4 
8.9 

Δανία  18 120 +25.1 54.1 85.8 9.9 15.4 84.6 

Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Υγεία & κοιν. υπ..
Ανθρ. επ. & τέχνες

30.2 
17.5 
16.6 

Φινλανδία  7 361 +8.9 46.5 99.9 2.6 21.5 78.5 

Μηχ.,μετ.& κατ..
Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Ανθρ. επ. & τέχνες

29.2 
25.2 
18.3 

Γαλλία 221 567 +33.9 48.7 93.1 11.7 15.3 84.7 * 

Γερμανία 
(εσωτερική 
2003/04)  

208 072 * 50.2 * 9.8 19.6 80.4 

Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Ανθρ. επ. & τέχνες
Μηχ.,μετ.& κατ..

28.1 
23.2 
18.5 

Ελλάδα  12 456 +44.6 * 76.6 2.3 1.1 98.9 * 

Ιρλανδία  
(εσωτερική) 10 201 +10.8 50.3 * 6.0 38.3 61.7 * 

Ιταλία  36 137 +27.0 56.0 96.4 1.9 31.5 68.5 

Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Υγεία & κοιν. υπ.
Ανθρ. επ. & τέχνες

29.9 
27.1 
17.8 

Λουξεμβούργ
ο * * * * * * * * 

Κάτω Χώρες  20 531 + 8.8 53.9 99.5 4.1 49.0 51.0 

Κοιν. επ., 
επιχ.&νομ.

Υγεία & κοιν. υπ.
Ανθρ. επ. & τέχνες

45.7 
14.3 
12.7 

Πορτογαλία  15 483 -1.3 50.0 98.8 4.0 16.1 83.9 
Κοιν. επ. επιχ.&νομ.

Παιδαγωγική
Μηχ.,μετ.& κατ..

37.3 
17.1 

17 

Ισπανία  
(εσωτερική) 33 604 * 59.2 88.9 1.9 50.5 49.5 * 

Κράτος μέλος 
της ΕΕ Σύνολο Μεταβολ

ή1 
Γυναίκες 

% 
ISCED 

5A (&6) 
Αναλογία 
προς Χώρες προέλευσης Τομείς σπουδών2  

% 
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% % σπουδαστές 
μόνιμους 
κατοίκους

% 

ΕΕ-15
% 

Μη-ΕΕ 
% 

Σουηδία  32 469 +13.3 44.5 97.5 8.5 50.7 49.3 
Κοιν. επ., επιχ.&νομ.

Μηχ.,μετ.& κατ..
Ανθρ. επ. & τέχνες

27.6 
19.0 
16.3 

ΗΒ  
(εσωτερική) 255 233 * 48.3 85.2 12.6 35.6 64.4 

Κοιν. επ., επιχ.&νομ.
Ανθρ. επ. & τέχνες
Μηχ.,μετ.& κατ..

39.3 
15.8 
15.1 

Κύπρος  
(εσωτερική 
2003/04) 

5 943 +28.6 21.7 5.0 39.9 5.6 94.4 
Κοιν.επ.,επιχ.&νομ.

Υπηρεσίες
Θετικές επιστήμες

41.8 
36.6 
8.4 

Τσεχική 
Δημοκρατία 10 338 +6.0 58.7 96.2 3.7 7.5 92.5 

Κοιν. επ.,επιχ.&νομ.
Υγεία & κοιν. υπ.
Μηχ.,μετ.& κατ..

31.6 
26.1 
14.1 

Εσθονία  
(2003/04) 1 090 +140.0 53.5 97.2 1.3 38.1 61.9 * 

Ουγγαρία  12 226 +3.8 46.2 99.8 3.2 7.6 92.4 

Κοιν. επ., επιχ.&νομ.
Υγεία & κοιν. υπ.
Μηχ.,μετ.&κατ.

Ανθρ. επ. & τέχνες

21.9 
21.5 
14.3 
14.2 

Λετονία  
(εσωτερική 
2003/04) 

1 298 * * 48.5 1.1 4.9 95.1 
Κοιν. επ., επιχ.&νομ.

Υγεία & κοιν. υπ.
Ανθρ. επ. & τέχνες

71.0 
12.1 
5.9 

Λιθουανία  689 +0.7 25.3 97.8 0.4 15.4 84.6 
Υγεία & κοιν. υπ.
Μηχ.,μετ.& κατ..

Κοιν. επ., επιχ.&νομ.

29.9 
25.2 
21.5 

Μάλτα  409 +16.9 57.7 96.3 4.8 15.6 84.4 
Κοιν. επ., επιχ.&νομ.

Υγεία & κοιν. υπ.
Ανθρ. επ. & τέχνες

59.2 
13.2 
12.7 

Πολωνία  
(2003/04) 7 608 +3.1 54.0 100.0 0.4 5.5 94.5 

Κοιν. επ., επιχ.&νομ.
Ανθρ. επ. & τέχνες
Υγεία & κοιν. υπ.

36.6 
25.2 
18.4 

Σλοβακία  1 651 +0.5 38.3 99.3 1.1 8.6 91.4 
Υγεία & κοιν. υπ.

Κοιν. επ., επιχ.&νομ.
Μηχ.,μετ.& κατ..

28.3 
18.3 
15.6 

Σλοβενία  963 +1.3 49.9 62.3 1.0 9.2 90.8 
Κοιν. επ., επιχ.&νομ.

Μηχ.,μετ.& κατ..
Ανθρ. επ. & τέχνες

28.2 
17.1 
16.8 

Σύνολο/  
μέσος όρος 982 510 * * * * 26.9 72.1 * 

Πηγή: Eurostat (αλλοδαποί σπουδαστές) και εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές). 
1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος   
2 Πιο συχνοί τομείς σπουδών 
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Πίνακας 2: Εξωτερική κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6): 
Σπουδαστές της ημεδαπής εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό 2002/03 (Κύπρος: εξωτερικά 
κινητικοί σπουδαστές 2003/04) 

Χώρες προορισμού 
 

Κράτος μέλος 
της ΕΕ 

Σύνολο 
Μεταβολή1 

% 
Γυναίκες

% 

ISCED 
5A&6 

% 

Αναλογία 
προς  

σπουδαστές 
μόνιμους 
κατοίκους

% 

ΕΕ-15 
% 

Μη-EΕ 
% 

Τομείς 
σπουδών2

Αναλογία 
εξωτερικής/
εσωτερικής 
κινητικότητ

ας 

Αυστρία  12 628 +5.4 * * 6.4 81.4 18.6 * 0.41 

Βέλγιο 11 502 +11.4 * * 3.5 88.0 12.0 * 0.28 

Δανία 6 733 -9.5 * * 3.7 64.5 35.5 * 0.37 

Φινλανδία 10 430 +4.9 * * 3.7 83.1 16.9 * 1.42 

Γαλλία 53 188 +6.6 * * 2.8 77.0 23.0 * 0.24 

Γερμανία 62 821 +10.2 * * 3.1 66.9 33.1 * 0.26 

Ελλάδα 50 284 -3.7 * * 9.2 84.4 15.6 * 4.0 

Ιρλανδία 15 823 +7.3 * * 9.2 89.4 10.6 * 1.53 

Ιταλία 43 061 +4.6 * * 2.3 80.4 19.6 * 1.21 

Λουξεμβούργο 6 513 +6.4 * * * 94.8 5.2 * * 

Κάτω Χώρες 12 486 +8.7 * * 2.5 77.9 22.1 * 0.61 

Πορτογαλία 12 086 +7.3 * * 3.1 86.1 13.9 * 0.78 

Ισπανία 27 626 +4.2 * * 1.5 79.4 20.6 * 0.50 

Σουηδία 15 254 +12.9 * * 4.0 51.3 48.7 * 0.47 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 28 596 +29.8 * * 1.4 42.9 57.1 * 0.11 

Κύπρος  
(εξωτερική 
2003/04) 

17 365 +6.1 53.5 * 116.5 85.8 14.2 * 2.92 

Τσεχική 
Δημοκρατία 6 800 +15.5 * * 2.4 68.0 32.0 * 0.68 

Εσθονία 2 399 -38.1 * * 3.7 77.7 22.3 * 2.20 

Ουγγαρία 8 237 +6.6 * * 2.1 77.5 22.5 * 0.69 

Λετονία 2 572 -15.0 * * 2.2 58.2 41.8 * 1.08 

Λιθουανία 4 817 -13.4 * * 2.8 53.9 46.1 * 6.99 

Μάλτα 625 -39.8 * * 7.3 84.8 15.2 * 1.52 

Πολωνία 26 267 +18.3 * * 1.3 84.6 15.4 * 3.45 

Σλοβακία 14 429 +29.1 * * 8.4 27.2 72.8 * 8.79 

Σλοβενία 2 385 +10.2 * * 2.3 76.7 23.3 * 2.48 

Σύνολο 459 314 +3.4 * * * 74.2 25.8 * 2.0 

Πηγή: UNESCO (σπουδαστές της ημεδαπής εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό) και στατιστική υπηρεσία Κύπρου. 
1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος   
2 Πιο συχνοί τομείς σπουδών 
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Πίνακας 3: Εσωτερική κινητικότητα ERASMUS στα κράτη μέλη της ΕΕ 2003/04  

Κράτος μέλος της 
ΕΕ Σύνολο 

Μεταβολή1 

% 
Γυναί
κες % 

Αναλογία σπουδαστών 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (ISCED 

5A&5B) % 

Χώρες προέλευσης  

% 
Τομείς σπουδών3 

% 

Αυστρία 3 159 +11.4 * 1.5 Γερμανία 
Γαλλία 

13.0 
12.1 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..

24.9 
15.1 

Βέλγιο 4 504 +11.4 * 1.2 Ισπανία 
Ιταλία 

23.6 
14.2 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες

18.9 
13.1 

Κύπρος 62 +11.4 * 0.3 Γαλλία 
Φινλανδία 

16.9 
15.3 

Επιχ. σπουδές
Υγεία & κοιν. 

37.1 
14.5 

Τσεχική 
Δημοκρατία 1 298 +33.8 * 0.5 Γερμανία 

Γαλλία 
16.9 
16.8 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

18.4 
13.5 

Δανία 3 393 +17.5 53.9 1.7 Ισπανία 
Γαλλία 

17.3 
15.1 

Μηχαν., τεχν.
Επιχ. σπουδές

30.1 
22.6 

Εσθονία 166 -2.4 * 0.3 Φινλανδία 
Ιταλία 

22.0 
17.6 

Επιχ. σπουδές
Τέχνες & σχέδιο

30.7 
16.3 

Φινλανδία 4 930 +11.2 * 1.8 Γερμανία 
Γαλλία 

19.5 
15.4 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

32.9 
13.2 

Γαλλία 20 251 +7.5 * 1.0 Γερμανία 
Ισπανία 

20.8 
17.7 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..

21.9 
18.6 

Γερμανία 16 859 +4.7 * 0.8 Γαλλία 
Ισπανία 

17.2 
15.7 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

19.9 
14.1 

Ελλάδα 1 593 +3.1 * 0.3 Γαλλία 
Ιταλία 

14.5 
12.0 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες 

16.1 
9.5 

Ουγγαρία 951 +11.1 49.0 0.2 Γερμανία 
Γαλλία 

18.6 
18.4 

Επιχ. σπουδές
Τέχνες & σχέδιο

32.7 
9.6 

Ιρλανδία 3 584 +3.2 * 2.0 Γαλλία 
Γερμανία 

31.5 
27.0 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..

37.3 
17.4 

Ιταλία 12 712 +15.8 * 0.7 Ισπανία 
Γερμανία 

34.9 
14.4 

Γλώσ. & φιλολ..
Επιχ. σπουδές

16.3 
12.1 

Λετονία 65 +44.4 * 0.1 Γερμανία 
Φινλανδία 

37.7 
14.8 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες 

30.7 
24.6 

Λιθουανία 216 +63.6 * 0.1 Γερμανία 
Ιταλία 

23.6 
13.5 

Επιχ. σπουδές
Νομική

16.2 
15.7 

Λουξεμβούργο 14 +7.7 * 0.5 Γαλλία 
Γερμανία 

42.8 
21.4 

Παιδ., διδακτ..
Γλώσ.&φιλολ.

42.8 
21.4 

Μάλτα 250 +23.8 * 2.8 Ιταλία 
Γαλλία 

30.1 
18.2 

Ιατρικές επ.
Επιχ. σπουδές

19.6 
16.4 

Κάτω Χώρες 6 724 +5.8 * 1.3 Ισπανία 
Γαλλία 

20.2 
14.3 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες

28.0 
12.0 

Πολωνία 1 456 +46.2 * 0.1 Γερμανία 
Γαλλία 

28.7 
22.8 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες

28.4 
16.4 

Πορτογαλία 3 766 +14.8 * 1.0 Ισπανία 
Ιταλία 

28.0 
21.6 

Κοιν. επιστήμες
Επιχ. σπουδές

11.4 
12.4 

Σλοβακία 201 +55.8 * 0.1 Γαλλία 
Φινλανδία 

21.4 
15.5 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

29.9 
15.4 

Σλοβενία 181 +38.2 * 0.2 Ισπανία 
Γαλλία 

18.7 
17.5 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

31.5 
14.4 

Ισπανία 24 050 +12.9 * 1.4 Ιταλία 
Γαλλία 

25.2 
22.7 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..

22.3 
19.1 

Σουηδία 6 079 +14.1 * 1.5 Γερμανία 
Γαλλία 

28.0 
18.0 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

27.1 
16.5 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 16 619 -2.2 * 0.8 Γαλλία 

Γερμανία 
29.2 
19.8 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..

21.3 
21.6 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος  Πηγή:Συμβούλιο «Σωκράτης»/ERASMUS ΗΒ, Πανεπιστήμιο του Kent 
2 Πιο συχνές χώρες προέλευσης   
3 Πιο συχνοί τομείς σπουδών
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Πίνακας 4:  Εξωτερική κινητικότητα ERASMUS στα κράτη μέλη της ΕΕ 2003/04  

Κράτος μέλος 
της ΕΕ 

Σύνολο Μεταβολή1 

% 
Γυναίκες 

% 

Αναλογία 
σπουδαστών στην 

τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (ISCED 

5A&5B) % 

Χώρες 
προορισμού2% Τομείς σπουδών3 % 

Αναλογία 
εξωτερικής/ 
εσωτερικής 
κινητικότητας 

Αυστρία 3 727 +12.1 * 1.7 Ισπανία 
Γαλλία 

17.0 
14.2 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

26.9 
13.7 1.30 

Βέλγιο 4 825 +4.4 60.6 1.3 Ισπανία 
Γαλλία 

25.1 
19.9 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

17.9 
13.4 1.70 

Κύπρος 64 -29.7 * 0.4 Φινλανδία 
Ελλάδα 

21.9 
20.3 

Παιδ., διδακτ.. 
Γλώσ. & φιλολ.. 

37.4 
22.0 1.08 

Τσεχική 
Δημοκρατία 3 589 +19.6 * 1.3 Γερμανία 

Γαλλία 
25.9 
14.2 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

16.3 
13.4 2.92 

Δανία 1 686 -8.6 65.2 0.9 ΗΒ 
Γερμανία 

19.6 
17.9 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

21.6 
20.5 0.51 

Εσθονία 305 +0.3 * 0.5 Γερμανία 
Φινλανδία 

19.3 
15.4 

Γλώσ. & φιλολ. 
Επιχ. σπουδές 

16.7 
15.4 1.90 

Φινλανδία 3 952 +16.2 * 1.5 Γερμανία 
ΗΒ 

16.6 
14.0 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

33.8 
11.3 0.83 

Γαλλία 21 008 +8.5 * 1.0 Ισπανία 
ΗΒ 

24.4 
22.2 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

31.5 
17.5 1.09 

Γερμανία 20 710 +12.1 * 0.9 Ισπανία 
Γαλλία 

20.9 
19.3 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

24.6 
17.4 1.27 

Ελλάδα 2 385 +12.8 * 0.4 Γαλλία 
Ισπανία 

17.6 
15.7 

Γλώσ. & φιλολ. 
Κοιν. επιστήμες 

15.4 
15.2 1.58 

Ουγγαρία 2 058 +12.5 65.0 0.5 Γερμανία 
Γαλλία 

27.5 
13.4 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

21.9 
12.1 2.20 

Ιρλανδία 1 705 +4.8 * 1.0 Γαλλία 
Γερμανία 

32.7 
17.1 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 

35.3 
17.6 0.50 

Ιταλία 16 829 +10.5 59.1 0.9 Ισπανία 
Γαλλία 

33.8 
17.0 

Γλώσ. & φιλολ. 
Κοιν. επιστήμες 

19.9 
13.2 1.38 

Λετονία 308 +32.8 * 0.3 Γερμανία 
Φινλανδία 

36.0 
13.6 

Επιχ. σπουδές 
Κοιν. επιστήμες 

28.6 
12.6 5.00 

Λιθουανία 1 194 +19.2 * 0.7 Γερμανία 
Φινλανδία 

24.6 
15.1 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

20.2 
15.8 5.74 

Λουξεμβούργο  36 -69.7 * 1.2 Γαλλία 
Βέλγιο 

38.9 
41.6 

Παιδ., διδακτ.. 
Κοιν. επιστήμες 

29.4 
16.0 * 

Μάλτα 119 +65.3 67.0 1.3 Ιταλία 
ΗΒ 

43.7 
18.5 

Ιατρικές επ. 
Νομική 

26.9 
26.1 0.50 

Κάτω Χώρες 4 389 +3.5 * 0.8 Ισπανία 
ΗΒ 

20.7 
14.5 

Επιχ. σπουδές 
Κοιν. επιστήμες 

23.6 
21.9 0.70 

Πολωνία 6 276 +15.8 * 0.3 Γερμανία 
Γαλλία 

29.8 
13.6 

Επιχ. σπουδές 
Κοιν. επιστήμες 

21.4 
14.8 4.55 

Πορτογαλία 3 651 +15.1 58.0 0.9 Ισπανία 
Ιταλία 

24.3 
18.9 

Κοιν. επιστήμες 
Μηχαν., τεχν. 

13.9 
12.3 1.07 

Σλοβακία 201 +55.8 * 0.1 Γαλλία 
Φινλανδία 

21.4 
15.5 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

29.9 
15.4 3.99 

Σλοβενία 682 +4.4 * 0.7 Γερμανία 
Γαλλία 

28.0 
11.7 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

24.8 
15.5 2.92 

Ισπανία 20 035 +9.7 * 1.1 Ιταλία 
Γαλλία 

21.2 
17.0 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

15.8 
14.5 0.89 

Σουηδία 2 667 +0.4 59.7 0.7 ΗΒ 
Γαλλία 

18.5 
18.1 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

33.8 
15.9 1.58 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 7 538 -5.4 65.9 0.3 Γαλλία 

Ισπανία 
30.5 
21.7 

Γλώσ. & φιλολ. 
Επιχ. σπουδές 

38.1 
17.7 0.47 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος  Πηγή:Συμβούλιο «Σωκράτης»/ERASMUS ΗΒ, πανεπιστήμιο του Kent 
2 Πιο συχνές χώρες προορισμού   
3 Πιο συχνοί τομείς σπουδών
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2.3. Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - εθνικά προφίλ 
κινητικότητας 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα προφίλ χωρών όσον αφορά τη συνολική κινητικότητα στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάσει των καθοριστικών στατιστικών δεδομένων που παρουσιάζονται 
στο παράρτημα. Τα πορίσματα δείχνουν τη μεγάλη ποικιλομορφία που επικρατεί όσον αφορά 
την κατάσταση κάθε χώρας σε θέματα κινητικότητας σπουδαστών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, θα ασχοληθούμε με τις συναφείς αναλυτικές διαστάσεις που 
προκύπτουν από τον ακόλουθο κατάλογο: 

 Η ισορροπία εισερχόμενων και εξερχόμενων σπουδαστών («ισορροπία κινητικότητας» 
ή χώρες καθαροί εισαγωγείς σπουδαστών προς χώρες καθαρούς εξαγωγείς 
σπουδαστών),  

 Οι πιο συχνοί τομείς σπουδών των κινητικών σπουδαστών (εστιάζοντας ιδιαίτερα στη 
μηχανολογία, η οποία υποεκπροσωπείται μεταξύ των κινητικών σπουδαστών, όπως 
παρατηρείται στον πίνακα 1),  

 Οριζόντια προς κάθετη κινητικότητα. Η οριζόντια κινητικότητα αφορά σπουδαστές 
που κινούνται μεταξύ χωρών όπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζει τον ίδιο βαθμό 
ανάπτυξης. Η κάθετη κινητικότητα καταγράφει τις ροές σπουδαστών από χώρες όπου 
η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σχετικά χαμηλή προς χώρες όπου η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλότερων προδιαγραφών,  

 Οι αμοιβαίες ροές σπουδαστών μεταξύ συγκεκριμένων χωρών,  
 Η γεωγραφική, γλωσσική ή πολιτικο-ιστορική γειτνίαση μεταξύ μιας συγκεκριμένης 

υπό εξέταση χώρας και των συχνότερων χωρών προέλευσης ή προορισμού των 
κινητικών σπουδαστών της,  

 Η σημαντική παρουσία των αγγλόφωνων χωρών μεταξύ των συχνότερων χωρών 
προορισμού των εξερχόμενων σπουδαστών,  

 Η σημασία της οργανωμένης κινητικότητας, δηλαδή μέσω προγραμμάτων.  
 

Αυστρία 
 Η Αυστρία είναι καθαρός εισαγωγέας κινητικών σπουδαστών. Σε κάθε αυστριακό 

σπουδαστή που είναι εγγεγραμμένος σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναλογούν 
περίπου δύο εισερχόμενοι σπουδαστές. Με την εξαίρεση της Κύπρου, το ποσοστό των 
εσωτερικά κινητικών σπουδαστών προς τους σπουδαστές μόνιμους κατοίκους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 
Περισσότεροι από τους μισούς εισερχόμενους σπουδαστές επιλέγουν γνωστικά 
αντικείμενα άλλα από τη μηχανολογία.  

 Η κινητικότητα είναι κυρίως οριζόντια. Όσον αφορά την εσωτερική κινητικότητα, 
παρατηρείται γεωγραφική και γλωσσική εγγύτητα. Για τους αυστριακούς σπουδαστές 
που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, η γλωσσική εγγύτητα είναι το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό: περίπου τα δύο τρίτα αυτών σπουδάζουν στη Γερμανία.  

 Υπάρχει αμοιβαιότητα στην κινητικότητα των σπουδαστών με τη Γερμανία. Ο αριθμός 
των σπουδαστών στα αυστριακά πανεπιστήμια που προέρχονται από τη Γερμανία 
σχεδόν ισοδυναμεί με τον αριθμό των σπουδαστών αυστριακής υπηκοότητας που είναι 
εγγεγραμμένοι σε γερμανικά πανεπιστήμια.  
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 Η έκταση της οργανωμένης κινητικότητας αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 10 τοις 
εκατό της εσωτερικής κινητικότητας και σχεδόν στο ένα τέταρτο της εξωτερικής 
κινητικότητας.  

Βέλγιο 
 Το Βέλγιο αποτελεί σημαντικό καθαρό εισαγωγέα αλλοδαπών σπουδαστών: σε κάθε 

βέλγο σπουδαστή που είναι εγγεγραμμένος σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
αναλογούν περίπου τέσσερις αλλοδαποί σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε 
βελγικά πανεπιστήμια. Περισσότεροι από τους μισούς εισερχόμενους σπουδαστές 
επιλέγουν γνωστικό αντικείμενο άλλο από τη μηχανολογία, πολλοί δε επιλέγουν τον 
κλάδο «υγεία και πρόνοια».  

 Όσον αφορά τους αλλοδαπούς σπουδαστές στο Βέλγιο, παρατηρείται κάθετη 
κινητικότητα από την Κίνα και το Μαρόκο. Για την εσωτερική κινητικότητα 
οριζόντιου χαρακτήρα, παρατηρείται γεωγραφική και γλωσσική εγγύτητα. Το ίδιο 
ισχύει για τους βέλγους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα αφορά ποσοστό άνω του 10 τοις εκατό των εισερχόμενων 
σπουδαστών και άνω του ενός τετάρτου των βέλγων σπουδαστών στο εξωτερικό. Η 
οργανωμένη κινητικότητα έχει «χαρακτήρα ανταλλαγής»: οι μεγαλύτερες χώρες 
εισερχόμενων και εξερχόμενων σπουδαστών ταυτίζονται.  

Κύπρος 
 Η Κύπρος αποτελεί σημαντικό καθαρό εξαγωγέα σπουδαστών. Λόγω του πολύ μικρού 

αριθμού θέσεων σπουδών στην ίδια τη χώρα, ο αριθμός κυπρίων σπουδαστών στο 
εξωτερικό είναι σχεδόν εξίσου υψηλός με τον αριθμό των σπουδαστών στην Κύπρο 
(80%). Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των εξερχόμενων σπουδαστών επιλέγουν 
κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις και προγράμματα σπουδών που προετοιμάζουν για 
απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών. Οι εισερχόμενοι σπουδαστές αναλογούν σε 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των σπουδαστών στην Κύπρο και εντάσσονται 
κυρίως σε προγράμματα επιπέδου ISCED 5B με πρακτικά, τεχνικά ή επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά.  

 Η εσωτερική κινητικότητα είναι κάθετης φύσεως. Η εξωτερική κινητικότητα, ωστόσο, 
είναι οριζόντια, και η βασική χώρα προορισμού, η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από 
πολιτισμική και γλωσσική εγγύτητα. Μια δεύτερη συναφής πτυχή της εξωτερικής 
κινητικότητας είναι η μεγάλη σημασία των αγγλόφωνων χωρών.  

 Οι περισσότεροι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι σπουδαστές εντάσσονται σε εθνικά 
προγράμματα κινητικότητας. Η οργανωμένη κινητικότητα έχει «χαρακτήρα 
ανταλλαγής»: οι μεγαλύτερες χώρες εισερχόμενων και εξερχόμενων σπουδαστών 
ταυτίζονται.  

Τσεχική Δημοκρατία 
 Το γεγονός ότι η Τσεχική Δημοκρατία ήταν ήδη καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών το 

ακαδημαϊκό έτος 2002/03 οφείλεται στον υψηλό αριθμό σπουδαστών σλοβακικής 
υπηκοότητας. Η κινητικότητα των σπουδαστών, ωστόσο, δεν είναι σημαντικό 
φαινόμενο: το ποσοστό των αλλοδαπών σπουδαστών μεταξύ των εγχώριων είναι 
χαμηλό. Περισσότεροι από τους μισούς αλλοδαπούς σπουδαστές στην Τσεχική 
Δημοκρατία επιλέγουν τους εξής τομείς σπουδών: κοινωνικές επιστήμες, επιχειρήσεις, 
νομική, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες.  
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 Η εσωτερική κινητικότητα είναι οριζόντιας φύσεως. Η εξωτερική κινητικότητα, 
ωστόσο, είναι κάθετη. Μεγάλο ποσοστό εξερχόμενων σπουδαστών φοιτεί σε 
αγγλόφωνες χώρες. Για την εσωτερική κινητικότητα κυρίαρχα στοιχεία είναι η 
πολιτισμική, γεωγραφική και γλωσσική εγγύτητα.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εξωτερικά κινητικούς 
σπουδαστές. Όλο και μεγαλύτερος αριθμός αυτών συμμετέχει στο πρόγραμμα 
ERASMUS. Η κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS έχει 
«χαρακτήρα ανταλλαγής»: οι μεγαλύτερες χώρες εισερχόμενων και εξερχόμενων 
σπουδαστών ταυτίζονται. 

Δανία 
 Η Δανία είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών, και το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικά 
υψηλό. Οι χώρες προέλευσης των αλλοδαπών σπουδαστών εμφανίζουν αρκετά μεγάλη 
ποικιλία. Τα δύο τρίτα των αλλοδαπών σπουδαστών στη Δανία σπουδάζουν γνωστικά 
αντικείμενα άλλα από τη μηχανολογία.  

 Η εσωτερική κινητικότητα είναι οριζόντια και κάθετη. Οι χώρες προορισμού των 
εξωτερικά κινητικών σπουδαστών χαρακτηρίζονται κυρίως από την τρέχουσα γλώσσα 
διεθνούς επικοινωνίας, δηλαδή οι σπουδαστές πηγαίνουν κυρίως σε αγγλόφωνες 
χώρες.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους σπουδαστές στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γερμανία και η Γαλλία είναι μεταξύ των 
χωρών που αποστέλλουν πιο συχνά σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος 
ERASMUS στη Δανία (μετά την Ισπανία) και επίσης υποδέχονται τους περισσότερους 
δανούς σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS (μετά το Ηνωμένο 
Βασίλειο). Περίπου το ένα τρίτο των εισερχόμενων σπουδαστών ERASMUS 
σπουδάζει μηχανολογία και συναφή γνωστικά αντικείμενα.  

Εσθονία 
 Η Εσθονία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλό.  
 Οι χώρες προορισμού των εξερχόμενων σπουδαστών χαρακτηρίζονται κυρίως από 

γεωγραφική και γλωσσική εγγύτητα.  
 Μόνο λίγοι εσθονοί σπουδαστές συμμετέχουν στην οργανωμένη κινητικότητα.  

Φινλανδία 
 Η Φινλανδία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό.  

 Οι τρεις ξένες χώρες όπου σπουδάζουν οι μισοί φινλανδοί σπουδαστές του εξωτερικού 
είτε χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα είτε έχουν ως επίσημη γλώσσα την 
αγγλική.  

 Η συμμετοχή στην οργανωμένη κινητικότητα, ειδικά στο πρόγραμμα ERASMUS, 
είναι σχετικά υψηλή.  
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Γαλλία 
 Η Γαλλία είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών.  
 Η εσωτερική κινητικότητα είναι κάθετη, και η εξωτερική κινητικότητα είναι 

οριζόντια. Οι χώρες προορισμού των γάλλων σπουδαστών του εξωτερικού 
χαρακτηρίζονται κυρίως από την τρέχουσα γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας 
(αγγλόφωνες χώρες).  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γερμανία 
και η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών συχνότερης αποστολής και υποδοχής 
σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  

Γερμανία 
 Η Γερμανία είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των εσωτερικά 

κινητικών σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι υψηλό. Ποσοστό μικρότερο του 20 τοις εκατό των εισερχόμενων σπουδαστών 
σπουδάζει μηχανολογία και συναφή γνωστικά αντικείμενα.  

 Η εσωτερική κινητικότητα είναι κάθετη, και η εξωτερική κινητικότητα οριζόντια. Οι 
χώρες προορισμού των ημεδαπών σπουδαστών στο εξωτερικό χαρακτηρίζονται 
κυρίως από την τρέχουσα γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (αγγλόφωνες χώρες).  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γαλλία και 
η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών συχνότερης αποστολής και υποδοχής σπουδαστών 
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  

Ελλάδα 
 Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών, καθώς ο αριθμός θέσεων σπουδών 

στην ίδια τη χώρα είναι πολύ περιορισμένος για να καλύψει τη ζήτηση των αποφοίτων 
λυκείου για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό των αλλοδαπών σπουδαστών στο 
σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλό.  

 Η εσωτερική και η εξωτερική κινητικότητα είναι κάθετες. Οι χώρες προορισμού των 
μισών σχεδόν ημεδαπών σπουδαστών στο εξωτερικό χαρακτηρίζονται από την 
τρέχουσα γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (αγγλόφωνες χώρες).  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γαλλία και 
η Ισπανία είναι επίσης μεταξύ των χωρών συχνότερης αποστολής και υποδοχής 
σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  

Ουγγαρία 
 Η Ουγγαρία είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών. Ωστόσο, το ποσοστό των 

αλλοδαπών σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι χαμηλό. Μόνο το 14 τοις εκατό των αλλοδαπών σπουδαστών είναι 
εγγεγραμμένοι σε τμήματα μηχανολογίας και συναφή γνωστικά αντικείμενα.  

 Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των αλλοδαπών σπουδαστών, χαρακτηριστική είναι 
η γεωγραφική εγγύτητα. Μεγάλο μέρος των εισερχόμενων σπουδαστών ανήκει σε 
ουγγρικές μειονότητες σε γειτονικές χώρες. Οι ούγγροι σπουδαστές στο εξωτερικό 
προτιμούν κυρίως γερμανόφωνες χώρες και τις ΗΠΑ. 
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 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εξερχόμενους σπουδαστές στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Φινλανδία είναι 
οι χώρες συχνότερης αποστολής και υποδοχής σπουδαστών στο πλαίσιο του 
προγράμματος ERASMUS.  

Ιρλανδία 
 Η Ιρλανδία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών.  
 Η εσωτερική και η εξωτερική κινητικότητα είναι οριζόντιας φύσεως, με σαφή 

κυριαρχία άλλων αγγλόφωνων χωρών τόσο ως χωρών προέλευσης όσο και ως χωρών 
προορισμού. Μεταξύ των χωρών προορισμού, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
γεωγραφική εγγύτητα, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός σπουδαστών πηγαίνει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους σπουδαστές στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, 
υπάρχει εκτεταμένη αμοιβαία ανταλλαγή σπουδαστών με Γαλλία, Γερμανία και 
Ισπανία.  

Ιταλία 
 Η Ιταλία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό. Οι αλλοδαποί σπουδαστές στην Ιταλία δεν σπουδάζουν ουσιαστικά καθόλου 
μηχανολογία ή συναφή γνωστικά αντικείμενα.  

 Η εσωτερική κινητικότητα είναι κάθετη, η εξωτερική κινητικότητα οριζόντια.  
 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και τους 

εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Ισπανία, η 
Γαλλία και η Γερμανία είναι οι χώρες συχνότερης αποστολής και υποδοχής 
σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  

Λετονία 
 Η Λετονία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό.  

 Η Ρωσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μεταξύ των χωρών αποστολής και υποδοχής 
σπουδαστών. Υπάρχει δε μεγάλη ρωσική μειονότητα που ζει στη Λετονία.  

 Η συμμετοχή στην οργανωμένη κινητικότητα είναι χαμηλή.  

Λιθουανία 
 Η Λιθουανία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό.  

 Η ύπαρξη μεγάλων μειονοτικών ομάδων Πολωνών και Ρώσων ευθύνεται εν μέρει για 
τη μεγάλη ροή σπουδαστών στη Ρωσία και στην Πολωνία.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εξερχόμενους σπουδαστές στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γερμανία είναι η χώρα συχνότερης 
αποστολής και υποδοχής σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  
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Μάλτα 
 Η Μάλτα είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών.  
 Η δεύτερη πιο σημαντική χώρα σπουδών για τους μαλτέζους σπουδαστές στο 

εξωτερικό (το Ηνωμένο Βασίλειο) διατηρεί με τη χώρα πολιτικούς και ιστορικούς 
δεσμούς και έχει την ίδια γλώσσα.  

Κάτω Χώρες 
 Οι Κάτω Χώρες είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών.  
 Η εσωτερική και η εξωτερική κινητικότητα είναι κυρίως οριζόντιας φύσεως.  

Πολωνία 
 Η Πολωνία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό.  

 Η εξωτερική κινητικότητα τείνει να είναι κάθετη. Οι περισσότεροι αλλοδαποί 
σπουδαστές είναι υπήκοοι γειτονικών χωρών.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εξερχόμενους σπουδαστές στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία 
είναι μεταξύ των χωρών συχνότερης αποστολής και μεταξύ των σημαντικότερων 
χωρών υποδοχής σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS επίσης.  

Πορτογαλία 
 Η Πορτογαλία είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών.  
 Η εσωτερική και η εξωτερική κινητικότητα είναι κάθετης φύσεως. Η πλειονότητα των 

αλλοδαπών σπουδαστών είναι υπήκοοι χωρών πρώην πορτογαλικών αποικιών.  
 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και τους 

εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Ισπανία, η 
Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών συχνότερης αποστολής και μεταξύ των 
σημαντικότερων χωρών υποδοχής σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος 
ERASMUS.  

Σλοβενία 
 Η Σλοβενία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό.  

Σλοβακία 
 Η Σλοβακία είναι καθαρός εξαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό των αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
χαμηλό.  

 Περίπου οι μισοί σλοβάκοι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό 
φοιτούν στη γειτονική Τσεχική Δημοκρατία.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και τους 
εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γαλλία και 
η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών συχνότερης αποστολής και υποδοχής σπουδαστών 
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  
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Ισπανία 
 Η Ισπανία είναι καθαρός εισαγωγέας κινητικών σπουδαστών. Ωστόσο, το ποσοστό 

κινητικών σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
παραμένει χαμηλό.  

 Όσον αφορά τις χώρες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι οι ισπανοί σπουδαστές στο 
εξωτερικό, σημαντική είναι η τρέχουσα γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (αγγλόφωνες 
χώρες).  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους και τους 
εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα ERASMUS ισοδυναμεί με δύο τρίτα των εσωτερικά κινητικών 
σπουδαστών και με περίπου το 80 τοις εκατό των ισπανών σπουδαστών που είναι 
εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό. Η Γαλλία και η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών 
συχνότερης αποστολής και μεταξύ των σημαντικότερων χωρών υποδοχής σπουδαστών 
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  

Σουηδία 
 Η Σουηδία είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών. Το ποσοστό αλλοδαπών 

σπουδαστών στο σύνολο των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικά 
υψηλό. Η μηχανολογία και τα συναφή γνωστικά αντικείμενα αφορούν το 19 τοις 
εκατό των αλλοδαπών σπουδαστών.  

 Η εσωτερική και η εξωτερική κινητικότητα είναι οριζόντιας φύσεως. Οι πιο συχνές 
χώρες προέλευσης αλλοδαπών σπουδαστών χαρακτηρίζονται από γεωγραφική 
εγγύτητα. Όσον αφορά τις ξένες χώρες όπου είναι εγγεγραμμένοι σουηδοί 
σπουδαστές, κυρίαρχη είναι η τρέχουσα γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (αγγλόφωνες 
χώρες).  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους εισερχόμενους 
σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γερμανία και η Γαλλία 
είναι όχι μόνο οι χώρες συχνότερης αποστολής αλλά και μεταξύ των χωρών 
συχνότερης υποδοχής σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  

Ηνωμένο Βασίλειο 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισαγωγέας σπουδαστών. Η αναλογία εσωτερικά 
κινητικών σπουδαστών προς τους σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι 
μόνιμοι κάτοικοι είναι η τρίτη υψηλότερη μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ 
μετά την Κύπρο και την Αυστρία. Το 15 τοις εκατό των εισερχόμενων σπουδαστών 
σπουδάζει μηχανολογία και συναφή γνωστικά αντικείμενα.  

 Η εσωτερική κινητικότητα είναι κυρίως κάθετη, η εξωτερική κινητικότητα, ωστόσο, 
είναι οριζόντια. Μεταξύ των βρετανών σπουδαστών που φοιτούν στο εξωτερικό, 
περισσότεροι από το ένα τρίτο είναι εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ.  

 Η οργανωμένη κινητικότητα είναι σημαντική για τους εισερχόμενους σπουδαστές στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία είναι οι 
χώρες συχνότερης αποστολής αλλά και συχνότερης υποδοχής σπουδαστών στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. 
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2.4. Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Για τη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν 
δεδομένα για αλλοδαπούς σπουδαστές (ISCED 2-4) για 19 από τις υπό μελέτη χώρες. Δεν 
υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη 
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για «κινητικούς» σπουδαστές 
σε επτά χώρες (φλαμανδική κοινότητα Βελγίου, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ιρλανδία, 
Λετονία, Λουξεμβούργο και Πολωνία), με κριτήρια όπως το καθεστώς μη μόνιμου κατοίκου, η 
μόνιμη κατοικία σε ξένη χώρα ή η πρότερη φοίτηση σε σχολείο στο εξωτερικό. Η σχετική 
βαρύτητα αυτών των κινητικών σπουδαστών μεταξύ του συνολικού αριθμού αλλοδαπών 
σπουδαστών ποικίλλει από χώρα σε χώρα, από περίπου 30 τοις εκατό στην Τσεχική 
Δημοκρατία, την Ιρλανδία και την Πολωνία έως περίπου 10 τοις εκατό στη φλαμανδική 
κοινότητα του Βελγίου και κάτω από 5 τοις εκατό στην Κύπρο και στο Λουξεμβούργο. Λόγω 
της χαμηλής αξιοπιστίας των δεδομένων για αλλοδαπούς σπουδαστές, όπως φαίνεται από τα 
παραδείγματα των χωρών που αναφέρθηκαν, σε αυτό το σημείο θα περιοριστούμε σε ανάλυση 
της οργανωμένης κινητικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Τα δεδομένα για την οργανωμένη κινητικότητα γενικά αναφέρονταν στη συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Comenius για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και Leonardo για 
την επαγγελματική κατάρτιση). Ωστόσο, ήταν διαθέσιμα και κάποια, αν και όχι πλήρη, 
δεδομένα για τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της 
επαγγελματικής κατάρτισης σε 11 χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).  

Αναφορικά με τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορούμε να επισημάνουμε τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: 

 Το ακαδημαϊκό έτος 2003/04, περίπου 15.000 σπουδαστές συμμετείχαν στα γλωσσικά 
προγράμματα Comenius. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Πολωνία 
ήταν με διαφορά οι σημαντικότερες χώρες αποστολής (κατά φθίνουσα σειρά). 
Απέστειλαν περίπου τα δύο τρίτα των σπουδαστών Comenius από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Ωστόσο, μεταξύ των εν λόγω χωρών, μόνο στην Πολωνία παρατηρείται αύξηση 
της συμμετοχής σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή στα γλωσσικά προγράμματα Comenius, παρατηρήθηκε 
αύξηση, μεταξύ 2003 και 2004, του αριθμού των εξερχόμενων σπουδαστών σε 12 
χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω 
Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σλοβακία) και μείωση σε 11 χώρες 
(Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η συμμετοχή παρέμεινε σταθερή στην 
Τσεχική Δημοκρατία και την Εσθονία.  

 Όσον αφορά το πρόγραμμα Leonardo, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002/04 τα κράτη 
μέλη της ΕΕ απέστειλαν περίπου 17.500 σπουδαστές. Από αυτούς, περισσότεροι από 
τους μισούς προέρχονταν από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά φθίνουσα σειρά). Σε όλες αυτές τις χώρες και στις 
περισσότερες από τις υπόλοιπες, η συμμετοχή αυξήθηκε σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο συλλογής δεδομένων.   

 Για τους εξερχόμενους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo, 
παρατηρήθηκε αύξηση την ίδια περίοδο σε 14 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, 
Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 
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Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ισπανία) και μείωση σε 9 χώρες (Δανία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο 
Βασίλειο). Τα αριθμητικά στοιχεία παρέμειναν σταθερά σε δύο χώρες: Γερμανία και 
Λουξεμβούργο.  

 Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είναι καθαροί εξαγωγείς σπουδαστών στο πλαίσιο 
του προγράμματος Leonardo. Οι δέκα χώρες καθαροί εισαγωγείς είναι το Βέλγιο, η 
Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η 
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Διάφορες χώρες ξεχωρίζουν ως κύριες χώρες εταίροι όσον αφορά τόσο τους 
εισερχόμενους όσο και τους εξερχόμενους σπουδαστές, όπως η Γερμανία.  

 Πράγματι, η Γερμανία είναι ο κύριος εταίρος (τόσο σε εισερχόμενους όσο και σε 
εξερχόμενους σπουδαστές) για 15 χώρες: Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, 
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, 
Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Επιπλέον, η Γαλλία είναι προνομιούχος εταίρος για το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, 
το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Επιπροσθέτως, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί κύριο εταίρο για την Κύπρο, την 
Ελλάδα, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και την Ισπανία.  

 Τέλος, σημαντικές είναι οι ανταλλαγές μεταξύ Ισπανίας, αφενός, και Φινλανδίας, 
Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, αφετέρου· και μεταξύ 
Ιταλίας και των εξής χωρών: Γαλλία, Ιρλανδία, Λιθουανία και Ισπανία. Επίσης, 
υπάρχουν διμερείς ανταλλαγές μεταξύ Αυστρίας και Σλοβενίας και μεταξύ Φινλανδίας 
και Εσθονίας.  
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3. Εθνικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών 

3.1.  Ο στόχος και η πληροφοριακή βάση της ανάλυσης 
Οι προσπάθειες για την επέκταση, τη στήριξη και την ενίσχυση της διασυνοριακής 
κινητικότητας στην εκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τον μοναδικό τομέα κοινών 
ευρωπαϊκών πολιτικών. Με τη λήψη επιπλέον μέτρων, τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη ενός στόχου της ατζέντας της Λισαβόνας, δηλαδή της 
ουσιαστικής αύξησης της κινητικότητας των σπουδαστών έως το έτος 2010. Τα εθνικά μέτρα 
ακολουθούν τη δική τους λογική, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να συμπληρώνουν τις ευρωπαϊκές 
δράσεις και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. 
 
Σε αυτό το τμήμα της μελέτης περιγράφονται και εξετάζονται πρόσφατα νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας που έχουν λάβει τα επιμέρους κράτη 
μέλη της ΕΕ. Το φάσμα των πιθανών μέτρων διαφέρει σημαντικά από τη μία ευρωπαϊκή χώρα 
στην άλλη και δεν φαίνεται ακόμα να έχει εξαντληθεί σε όλες τις χώρες.  
 
Πρώτον, προκειμένου να τονιστούν τα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής για εθνικές δράσεις, 
περιγράφονται τα διαφορετικά μεταξύ τους πλαίσια των εθνικών μέτρων για την προώθηση της 
κινητικότητας. Στη συνέχεια, παρέχεται επισκόπηση των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη της 
ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Συνοψίζονται σε μεγάλες θεματικές ενότητες.  
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το μέρος της μελέτης έχουν αντληθεί από: 

 Εθνικές εκθέσεις που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή για τη διαδικασία της συνέχειας 
στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της 
κινητικότητας των σπουδαστών, των επιμορφωνόμενων ατόμων, των εθελοντών, των 
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών που εκδόθηκε το 20012. 

 Εθνικές εκθέσεις της Εurybase-Ευρυδίκης.  
 Πρόσφατη έκθεση του δικτύου «Ευρυδίκη» για την εφαρμογή της διαδικασίας της 

Μπολόνιας3. 
 Έρευνα των επικεφαλής των κέντρων ENIC-NARIC και NRCVG που διενεργήθηκε 

βάσει ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.  

Οι εθνικές εκθέσεις προς την Επιτροπή περιγράφουν τα μέτρα που ελήφθησαν στους τομείς που 
παρατίθενται στη σύσταση για την περίοδο 2001 έως 2003, αναφορικά με τη δευτεροβάθμια και 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση. Υπήρχαν διαθέσιμες 
εκθέσεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, την Πολωνία και την Ουγγαρία.  
 
Οι εθνικές εκθέσεις προς την Eurybase-Ευρυδίκη αναλύθηκαν σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη 
τα οποία, την εποχή σύνταξης των εκθέσεων προς την Επιτροπή, ήταν ακόμα χώρες υπό ένταξη 
(Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία). 
Οι εκθέσεις της Εσθονίας, της Λετονίας και της Μάλτας αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2002/03, 
ενώ οι άλλες αφορούν το προηγούμενο έτος. 
 
Δύο έρευνες με τίτλο «Αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό και μέτρα για την προώθηση 
της κινητικότητας των σπουδαστών στην ανώτερη εκπαίδευση/επαγγελματική κατάρτιση» 
διενεργήθηκαν τον Μάρτιο του 2005 στο πλαίσιο αυτού του έργου. Πραγματοποιήθηκαν βάσει 
                                                 
2  COM(2004)21 τελικό. 
3  Ευρυδίκη 2005. 
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ερωτηματολογίου και εστάλησαν στους επικεφαλής των κέντρων ENIC-NARIC (τριτοβάθμια 
εκπαίδευση) και NRCVG (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) σε όλα τα κράτη μέλη. 
Τα ερωτηματολόγια ασχολούνταν με την αναγνώριση των σπουδών ή της κατάρτισης στο 
εξωτερικό, την πολιτική σημασία της προώθησης της κινητικότητας, τα συγκεκριμένα μέτρα 
που ελήφθησαν από τις χώρες, τον αριθμό των σπουδαστών που επωφελούνται από τα εθνικά 
μέτρα και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιμέρους μέτρων. Παρασχέθηκαν 
πληροφορίες για τα μέτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 12 χώρες (Αυστρία, φλαμανδική 
κοινότητα του Βελγίου, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιρλανδία, 
Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σουηδία) και για τα μέτρα στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε 10 χώρες (φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, Δανία, Φινλανδία, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σουηδία και Σλοβακία).  
 
Δεν στάθηκε δυνατό να συλλεχθούν επαρκείς βασικές πληροφορίες για την κινητικότητα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να σχεδιαστεί έρευνα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που 
θα ανταποκρίνεται στα ως άνω ερωτηματολόγια.  
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αντανακλούν τις απόψεις και τις εμπειρίες του προσωπικού που 
είναι αρμόδιο για τον εθνικό συντονισμό για την κινητικότητα των σπουδαστών. Οι εμπειρίες 
και οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην πρακτική πλευρά της οργάνωσης της 
κινητικότητας δεν μπόρεσαν να ληφθούν υπόψη στην παρούσα μελέτη. 

3.2. Διαφορετικά πλαίσια για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών σε 
εθνικό επίπεδο 

Εθνικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση ελήφθησαν σε τρία διαφορετικά πλαίσια: 

 Ατζέντες των συμφωνιών μεταξύ εθνικών υπουργών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και της διαδικασίας της Κοπεγχάγης στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν σε αυτήν την 
κατηγορία αφορούν πρωτοβουλίες και συμβάσεις υπό την αιγίδα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της UNESCO ή άλλων διεθνών οργανισμών. 

 Άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα διάφορα κοινοτικά προγράμματα 
δράσης και πρωτοβουλίες, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα προγράμματα 
«Σωκράτης» και Leonardo da Vinci.  

 Ειδικές εθνικές δράσεις που δεν συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις ως άνω 
υπερεθνικές δράσεις.  

Στη συνέχεια, εντοπίζονται οι κυριότερες γραμμές πιθανής δράσης σε εθνικό επίπεδο σε αυτά 
τα τρία πλαίσια. Ειδική έμφαση δίδεται, μέσω ξεχωριστής και διεξοδικής περιγραφής, σε μέτρα 
για τη βελτίωση της αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης 
που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό. 

3.2.1. Η «διαδικασία της Μπολόνιας» και η «διαδικασία της Κοπεγχάγης» 
Η «διαδικασία της Μπολόνιας» εγκαινιάστηκε το 1998 με τη «δήλωση της Σορβόνης» από μια 
μικρή ομάδα υπουργών Παιδείας και στη συνέχεια έγινε αποδεκτή και τροποποιήθηκε το 1999 
από σχεδόν 30 χώρες κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη «δήλωση της 
Μπολόνιας». Η διαδικασία της Μπολόνιας έχει ως στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή των 
συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης για ευρωπαίους και μη ευρωπαίους σπουδαστές. Κύριος 
στόχος της είναι η σύσταση ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης εκπαίδευσης με τρία επίπεδα 
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προγραμμάτων σπουδών και σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένους τίτλους σπουδών. Η ατζέντα της 
διαδικασίας της Μπολόνιας εστιάζει στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων 
σπουδών, που επίσης αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην κινητικότητα των σπουδαστών 
στις συμμετέχουσες χώρες και στην εισερχόμενη κινητικότητα από άλλα μέρη του κόσμου.  
 
Στη διαδικασία της Μπολόνιας, την ευθύνη για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την 
επιλογή των ανάλογων μέτρων φέρουν οι συμμετέχουσες χώρες. Ορισμένα από τα ευρωπαϊκά 
κράτη που συμμετέχουν έχουν θέσει σαφείς εθνικούς στόχους και προθεσμίες για την εφαρμογή 
των κοινών στόχων, ενώ άλλα έχουν αφήσει τα επιμέρους τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
να καθορίσουν τους στόχους και να αναπτύξουν τον δικό τους ρυθμό εφαρμογής. Το συνολικό 
κόστος που προκύπτει από αυτές τις δραστηριότητες θα καλυφθεί από τα επιμέρους κράτη 
μέλη. Η διαδικασία της Κοπεγχάγης για την ενισχυμένη συνεργασία στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση συμφωνήθηκε από κοινού το 2002 από τους υπουργούς Παιδείας και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την κινητικότητα των σπουδαστών στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, η διαδικασία της Κοπεγχάγης εστιάζει στην ενίσχυση της 
διαφάνειας των προσόντων και ικανοτήτων και στη διασφάλιση της ποιότητας. Οι 
δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραμάτισε μείζονα ρόλο κατά 
τη θέσπιση των καίριων στόχων και μέτρων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης, αλλά η 
συγκεκριμενοποίηση και η εφαρμογή της από κοινού συμφωνημένης ατζέντας καθώς και η 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα εναπόκεινται στις επιμέρους 
συμβαλλόμενες χώρες. Όπως ορίζει η διαδικασία της Κοπεγχάγης, η ενισχυμένη συνεργασία 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι προαιρετικά και να αναπτύσσονται κυρίως μέσω συνεργασίας εκ των κάτω προς 
τα άνω.  
 
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διεθνώς συντονισμένες δραστηριότητες, ώστε να προσδοθεί 
ευρωπαϊκή διάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι ανάλογο δηλαδή της διαδικασίας της 
Μπολόνιας και της διαδικασίας της Κοπεγχάγης. 

3.2.2. Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας: «Σωκράτης» και Leonardo da Vinci 
Τα κοινοτικά προγράμματα δράσης «Σωκράτης» και Leonardo θεσπίσθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει απόφασης που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα 
προγράμματα προσφέρουν δυνατότητες προσωρινών σπουδών ή πρακτικής άσκησης σε 
ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων αποστολής και υποδοχής. Η 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων αποστολής και υποδοχής αναμένεται να διασφαλίσει ένα 
αποτελεσματικό διοικητικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι αμοιβαίες ανταλλαγές είναι 
δυνατές αλλά όχι υποχρεωτικές. 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σωκράτης», η δράση ERASMUS παρέχει χρηματοδότηση για 
την προσωρινή φοίτηση σε πανεπιστήμια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι περίοδοι 
σπουδών έχουν ελάχιστη διάρκεια τρεις μήνες. Οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ιδρύσει εθνικές 
υπηρεσίες αρμόδιες για την κατανομή μεταξύ των πανεπιστημίων των πόρων για την 
ευρωπαϊκή κινητικότητα. Πρόσφατα δε, δόθηκε στα επιμέρους ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης 
το δικαίωμα να καθορίζουν, εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, τον πραγματικό 
αριθμό των συμμετεχόντων σπουδαστών και το ύψος της οικονομικής στήριξης για κάθε 
σπουδαστή. Τα πανεπιστήμια είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
κινητικότητας των σπουδαστών και την παροχή διοικητικής και εκπαιδευτικής αρωγής προς 
τους εξωτερικά και εσωτερικά κινητικούς σπουδαστές 
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Η δράση Comenius του προγράμματος «Σωκράτης» παρέχει οικονομική στήριξη για την 
ανταλλαγή ολόκληρων τάξεων μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci, οι σπουδαστές ανώτερων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων επίσης δικαιούνται οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη στο εξωτερικό. Και σε 
αυτήν την περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό για την οποία δικαιούται 
κάποιος οικονομική ενίσχυση είναι τρεις μήνες.  
 
Στο πλαίσιο των δράσεων ERASMUS και Comenius του προγράμματος «Σωκράτης», καθώς 
και στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci, κατάλληλες για τη δημιουργία των 
συνθηκών που οδηγούν στην κινητικότητα των σπουδαστών θεωρούνται και διάφορες άλλες 
δραστηριότητες, όπως η κινητικότητα των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών 
και η στήριξη εθνικών κέντρων πληροφόρησης. 
 
3.2.3. Εθνικοί τομείς δράσης 
Οι εθνικές δραστηριότητες για την προώθηση της κινητικότητας εν μέρει εντάσσονται σε 
συγκεκριμένους εθνικούς στόχους, ανταποκρινόμενες έτσι σε συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες 
ή απαιτήσεις. Ορισμένα εθνικά μέτρα μπορούν να θεωρηθούν επικουρικά μέτρα προς τις 
ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα μπορούν να χρησιμεύσουν για να 
διευρυνθεί η οικονομική βάση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων ή να θεσπισθούν 
δραστηριότητες συμπληρωματικές προς αυτές που αναλαμβάνονται άμεσα σε υπερεθνικά 
πλαίσια. Διάφορα εθνικά μέτρα μπορούν να θεωρηθούν αναπόσπαστα στοιχεία των 
διαδικασιών της Μπολόνιας και της Κοπεγχάγης, ανεξάρτητα από τη νομική, διοικητική και 
οικονομική τους βάση.  
 
Βάσει των ως άνω εκθέσεων, τα εθνικά μέτρα στους τρεις υπό εξέταση εκπαιδευτικούς τομείς 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες (επιπλέον προς τα μέτρα με 
στόχο την αναγνώριση που εξετάζονται ξεχωριστά παρακάτω):  

 Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων και προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με ορθές πρακτικές. 

 Μείωση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων. 
 Προώθηση των ρυθμίσεων για την οικονομική ενίσχυση των ιδρυμάτων ή των 

σπουδαστών. 
 Παροχή συναφών πληροφοριών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και των συστημάτων κατάρτισης. 
 Ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

3.2.4. Αναγνώριση 
Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών 
στην Ευρώπη, τα μέτρα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των περιόδων σπουδών και των 
τίτλων σπουδών που αποκτώνται στο εξωτερικό έχουν εξέχουσα θέση εδώ και χρόνια και 
συνεχίζουν να αποτελούν επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι συμβάσεις για την αναγνώριση στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώθηκαν ήδη τη δεκαετία του ’50 από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Διαδραμάτισαν δε ρόλο στη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της UNESCO τη δεκαετία του ’70 και εκ νέου τη δεκαετία του ’90, αυτήν τη φορά 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναγνώριση ήταν καίριο ζήτημα του 
προγράμματος ERASMUS από την έναρξή του στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και βρισκόταν 
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ψηλά στην ημερήσια διάταξη των εκπαιδευτικών κοινοτικών προγραμμάτων δράσης που 
ακολούθησαν. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της αναγνώρισης των προσόντων για την επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη. 
Τελευταίο αλλά όχι ήσσονος σημασίας είναι το γεγονός ότι η αναγνώριση αποτελεί καίριο 
στόχο των διαδικασιών της Μπολόνιας και της Κοπεγχάγης. 
 
Η αναγνώριση αφορά πέντε διαφορετικές ομάδες (πρώην) σπουδαστών:  

 Σπουδαστές που επιστρέφουν στο σχολείο ή το πανεπιστήμιό τους κατόπιν 
ολοκλήρωσης περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. 

 Σπουδαστές που επιθυμούν να εγγραφούν σε σχολείο ή πανεπιστήμιο σε μια χώρα 
και απέκτησαν τα απαραίτητα προσόντα για την εισαγωγή στο εξωτερικό. 

 Απόφοιτοι πανεπιστημίου που επιθυμούν να εγγραφούν σε ανώτατο πρόγραμμα 
σπουδών (π.χ. μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) σε μια χώρα και είναι κάτοχοι πρώτου 
πτυχίου από το εξωτερικό. 

 Απόφοιτοι που σκοπεύουν να εργαστούν σε άλλη χώρα (ιδίως σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα) και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή διπλώματος 
επαγγελματικής κατάρτισης της αλλοδαπής («επαγγελματική αναγνώριση»). 

 Σπουδαστές που επιστρέφουν σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης κατόπιν ολοκλήρωσης περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. 

 
Σύμφωνα με την έρευνα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης, η ευθύνη της αναγνώρισης των προηγούμενων σπουδών βαραίνει γενικά τα 
ιδρύματα όπου οι σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Στα περισσότερα 
κράτη μέλη, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ελευθερία, στο πλαίσιο των 
γενικών κανονισμών, να δέχονται μεμονωμένους σπουδαστές από το εξωτερικό και να 
αποκλείουν τμήματα των προγραμμάτων σπουδών τους, προκειμένου να λάβουν υπόψη 
προηγούμενες σπουδές στο εξωτερικό. Σε λίγες χώρες, ωστόσο, είναι υποχρεωμένα τα 
πανεπιστήμια να συμβουλεύονται το κέντρο ENIC/NARIC ή το υπουργείο Παιδείας ή ακόμα 
και να ζητούν σχετική άδεια από αυτά, προκειμένου να αναγνωρίσουν προηγούμενες σπουδές 
στο εξωτερικό.  
 
Όσον αφορά την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων σπουδών και πτυχίων της αλλοδαπής, 
διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τα απαιτούμενα προσόντα 
εισαγωγής για ορισμένα επαγγέλματα, ιδίως τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 
Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα προσόντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
άλλες τα προσόντα για την επαγγελματική κατάρτιση. Για ορισμένα επαγγέλματα, οι 
ευρωπαϊκές οδηγίες διασφαλίζουν σχετικά «αυτόματη αναγνώριση». Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι ευρωπαϊκές οδηγίες πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται και να 
εφαρμόζονται από τις συναφείς εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών εντός κάποιων επαγγελματικών κλάδων. Για τα περισσότερα μη νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ωστόσο, ο εκάστοτε εργοδότης αξιολογεί και αναλόγως 
αποδέχεται ή απορρίπτει τα πιστοποιητικά του εκάστοτε υποψηφίου κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης.  
 
Γενικές πληροφορίες για τις διαδικασίες αναγνώρισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχονται 
από το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφόρησης (ENIC) και τα εθνικά κέντρα πληροφόρησης 
για την αναγνώριση διπλωμάτων (NARIC) σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Το δίκτυο ENIC 
συστάθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO, ενώ το δίκτυο NARIC 



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 28

συστάθηκε στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων δράσης. Τόσο τα κέντρα ENIC όσο και 
τα κέντρα NARIC έχουν συσταθεί από εθνικές αρχές και λειτουργούν γενικά από κοινού. Τα 
κέντρα ENIC/NARIC συχνά δεν είναι απλώς σημεία πληροφόρησης για την αναγνώριση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά επιτελούν και συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά την πολιτική 
και τη νομοθεσία σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2004, η UNESCO και το Συμβούλιο 
της Ευρώπης εξέδωσαν τον κοινό χάρτη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ENIC/NARIC, ώστε 
να λειτουργήσει ως οδηγός ορθής πρακτικής για τις συμμετέχουσες χώρες. 
 
Στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων δράσης, θεσπίσθηκε το ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς νέες 
διαδικασίες επίσημης αναγνώρισης. Παρέχει μια κοινή διάρθρωση για την περιγραφή των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη στάθμιση των επιτευγμάτων, αποδίδοντας ακαδημαϊκές 
μονάδες για ορισμένες περιόδους επιτυχούς φοίτησης. Έτσι, το ECTS επιτρέπει τη σύγκριση 
των μαθησιακών επιτευγμάτων και διευκολύνει τη μεταφορά αυτών από το ένα ίδρυμα στο 
άλλο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας, το ECTS χρησιμοποιείται ως μέσο μέτρησης 
επιτευγμάτων, όχι μόνο για λόγους μεταφοράς, που αφορούν δηλαδή τους κινητικούς 
σπουδαστές, αλλά και για τη συσσώρευση ακαδημαϊκών μονάδων για την απόκτηση πλήρους 
πτυχίου ή τίτλου σπουδών, κάτι που αφορά δηλαδή όλους τους σπουδαστές.  
 
Το συμπλήρωμα διπλώματος διαμορφώθηκε το 1988 υπό την αιγίδα της UNESCO και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση πτυχίων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς 
σκοπούς. Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 
συμπλήρωμα διπλώματος παρέχει τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του 
πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που πραγματοποιήθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τους αποφοίτους πανεπιστημίου. Επισυνάπτεται στο κανονικό 
πτυχίο ανώτερων σπουδών από το ίδρυμα που το απονέμει. Κάποιες χώρες και ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήδη άρχισαν να εφαρμόζουν το συμπλήρωμα διπλώματος στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Πρόσφατα, συμφωνήθηκε μεταξύ 
των κρατών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνιας ότι το συμπλήρωμα διπλώματος 
πρέπει να παρέχεται σε όλους τους νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 2005. 
Τον Δεκέμβριο του 2004, περιλήφθηκε στο «πλαίσιο Europass» για τη διαφάνεια των πτυχίων, 
των πιστοποιητικών και των ικανοτήτων και πλέον αποκαλείται «συμπλήρωμα διπλώματος 
Europass». Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Europass εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Έχουν αναληφθεί διάφορες δραστηριότητες για την αναγνώριση των περιόδων φοίτησης στο 
εξωτερικό σε διμερές επίπεδο ή μεταξύ μικρού αριθμού χωρών. Διάφορες χώρες αποφάσισαν 
να συμφωνήσουν διμερώς ή πολυμερώς για θέματα αναγνώρισης κατά τρόπο πιο συγκεκριμένο 
από αυτόν που συνήθως ακολουθείται στις πανευρωπαϊκές συμβάσεις. Επιπλέον, τα τελευταία 
χρόνια, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν 
όλο και συχνότερα τα αποκαλούμενα προγράμματα «διπλού τίτλου σπουδών». Πρόκειται για 
προγράμματα που διδάσκονται από ιδρύματα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες και 
οδηγούν είτε σε ξεχωριστούς τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα επιμέρους 
συμμετέχοντα ιδρύματα είτε, στην ιδανική περίπτωση, σε κοινό τίτλο σπουδών που απονέμεται 
από ιδρύματα σε διαφορετικές χώρες. Οι διπλοί ή κοινοί τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από 
τις συμμετέχουσες χώρες ή από ακόμα περισσότερες. Ως αναγνώριση του σημαντικού 
δυναμικού αυτού του εξελιγμένου προτύπου ακαδημαϊκής αναγνώρισης, η UNESCO και το 
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Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκριναν συστάσεις για την αναγνώριση των κοινών τίτλων σπουδών 
στα μέσα του 2004.  
Όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη 
στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δείχνει ότι οι επαγγελματικές σχολές φέρουν συνήθως την 
ευθύνη της απόφασης εάν θα αναγνωρίσουν ή όχι, εν μέρει ή πλήρως, τις περιόδους κατάρτισης 
στο εξωτερικό και τα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης της αλλοδαπής. Σε ορισμένες 
χώρες, ωστόσο, η απόφαση λαμβάνεται από το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την 
επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής 
συχνά αποτελεί ευθύνη των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
εντούτοις, εξαρτάται από τον εκάστοτε εργοδότη, όπως συμβαίνει και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, να αξιολογήσει και, ενδεχομένως, να δεχθεί πιστοποιητικά εκδοθέντα στην 
αλλοδαπή. 
Πρόσφατα, εισήχθησαν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέτρα παρόμοια με 
αυτά που αρχικά είχαν ληφθεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επί του παρόντος, 
πραγματοποιούνται δραστηριότητες για την προώθηση των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών μονάδων 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Επιπλέον, εισήχθησαν το ευρωπαϊκό 
συμπλήρωμα πιστοποιητικού (λεπτομερής περιγραφή των προσόντων που απέκτησε ο κάτοχος 
του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης) και το πρότυπο «ευρωπαϊκού βιογραφικού 
σημειώματος». Το «ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα» έχει ως στόχο να παρέχει διεξοδική, 
τυποποιημένη επισκόπηση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και της εργασιακής εμπειρίας του 
ατόμου. Αυτά τα δύο τελευταία μέτρα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
βιβλιαρίου Europass. Επιπλέον, η νέα κινητικότητα Europass έχει ως στόχο να καταγράφει, σε 
ένα κοινό πρότυπο, κάθε είδους κινητικότητα μεταξύ κρατών για λόγους σπουδών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια των προσόντων, συστάθηκε ένα δίκτυο 
εθνικών σημείων αναφοράς. Στόχος του είναι να επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, να λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο 
επαφής για θέματα προσόντων σε επίπεδο χωρών, πιστοποιητικών και συμπληρωμάτων 
πιστοποιητικών, να παρέχει πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες ή να λειτουργεί ως σημείο 
επαφής με τους εθνικούς φορείς που κατέχουν τις πληροφορίες, και να δρα ως εθνικός εταίρος 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών σημείων αναφοράς. 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, φαίνεται να άλλαξε ο τρόπος προσέγγισης μαθησιακών 
εμπειριών και τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Αυτό επισημαίνεται στην 
αιτιολογική έκθεση στην κοινή σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και της UNESCO. Ενώ παραδοσιακά θεωρούνταν απαραίτητο να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των μαθησιακών εμπειριών και των τίτλων σπουδών ή άλλων τίτλων που 
απονέμονται στην εκάστοτε χώρα και στην αλλοδαπή μέσω λεπτομερούς σύγκρισης των 
προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου τους, τώρα κερδίζει έδαφος μια πιο γενικευμένη 
αντίληψη της «αναγνώρισης». Η αναγνώριση με αυτήν την έννοια σημαίνει ότι ορίζονται και 
εφαρμόζονται μόνο γενικές διαδικασίες και κριτήρια για την αξιολόγηση της φοίτησης στο 
εξωτερικό. Η σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση των προσόντων του 1997 ορίζει ότι 
οι περίοδοι σπουδών στο εξωτερικό και τα προσόντα που αποκτώνται στο εξωτερικό πρέπει να 
αναγνωρίζονται, εάν δεν μπορεί να υποδειχθεί ουσιαστική διαφορά (π.χ. άρθρα 5.1 και VI.1) 
μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων σπουδών και τίτλων σπουδών ή μεταξύ της περιόδου 
σπουδών ή των τίτλων σπουδών στην αλλοδαπή.  

Εν κατακλείδι, μπορεί να ειπωθεί ότι τα περισσότερα είδη εθνικών δραστηριοτήτων για την 
προώθηση της κινητικότητας διαμορφώνονται από τις ευρωπαϊκές ή άλλες υπερεθνικές δράσεις, 
τις ατζέντες ή τους κανονισμούς πλαίσιο που εκπονούνται στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων δράσης ή συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους υπουργούς των χωρών 
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ή διάφορους υπερεθνικούς φορείς. Αυτό ισχύει για ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η 
μεταρρύθμιση των διαρθρώσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων 
σπουδών ή η θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης. Η σημαντικότερη 
οικονομική στήριξη για την κινητικότητα των σπουδαστών παρέχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
από τα κοινοτικά προγράμματα δράσης. Οι δραστηριότητες που εξαρτώνται από τους εθνικούς 
πόρους ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά όχι μόνο το πεδίο εφαρμογής τους αλλά και 
το μέγεθος των δραστηριοτήτων μεταξύ των επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών.  

3.3.  Μέτρα που ελήφθησαν από τα επιμέρους κράτη μέλη 

Τα μέτρα που ελήφθησαν από τα επιμέρους κράτη μέλη συνοψίζονται σε εννέα θεματικές 
ενότητες: 
– Μέτρα για την άρση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων 
– Οικονομική στήριξη των κινητικών σπουδαστών 
– Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων 
– Πληροφόρηση, προώθηση και διαφάνεια σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα 
– Παροχή οικονομικών μέσων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
– Ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών 
– Μη οικονομικής φύσης στήριξη των κινητικών σπουδαστών 
– Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων ανώτερης εκπαίδευσης 
– Αναγνώριση. 

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν δεν διαθέτουν στοιχεία για καμία ολοκληρωμένη στρατηγική 
που να συνδυάζει μέτρα από διαφορετικές θεματικές ενότητες. Ωστόσο, ο γαλλικός φάκελος για 
τον Τύπο τον Ιανουάριο του 2005 για την «ενίσχυση της ελκυστικότητας της Γαλλίας - ένα 
κυβερνητικό σεμινάριο» θέτει μια πολυδιάστατη στρατηγική για την προσέλκυση 
περισσότερων από τους καλύτερους αλλοδαπούς σπουδαστές σε τομείς που σχετίζονται με τις 
επιχειρήσεις και σε άλλους τομείς με στρατηγική σημασία. Σχεδιάστηκαν 12 διαφορετικά μέτρα 
που αφορούν κυρίως την άρση νομικών, διοικητικών και γλωσσικών εμποδίων, ώστε η Γαλλία 
να γίνει ελκυστική για διεθνώς κινητικούς σπουδαστές. 

3.3.1. Μέτρα για την άρση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σχετικά ενεργά στην προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. 
Έχουν εφαρμοστεί μέτρα σε αυτόν τον θεματικό κλάδο σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς. Σε 
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρονται μαθήματα ξένων 
γλωσσών για σπουδαστές μη γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και συγκεκριμένη 
γλωσσική προετοιμασία για σπουδαστές που πρόκειται να φοιτήσουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα 
με την έρευνα, τα γενικά μαθήματα γλωσσών είναι μεταξύ των λιγοστών μέτρων στα οποία 
έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι κινητικοί σπουδαστές. Για παράδειγμα, στην Εσθονία, την 
Ισπανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, τα γενικά μαθήματα γλωσσών θεωρούνται αρκετά 
εκτεταμένα, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες ποσοστού μεγαλύτερου του 60 τοις εκατό των 
εξωτερικά κινητικών σπουδαστών. Αλλά λιγότερο διαδεδομένα είναι τα μαθήματα ειδικής 
γλωσσικής προετοιμασίας για μελλοντικούς κινητικούς σπουδαστές. Κάποιες χώρες δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή δωρεάν μαθημάτων ξένων γλωσσών για εισερχόμενους 
σπουδαστές. 
 
Η επέκταση της χρήσης ξένων γλωσσών στα πανεπιστήμια δεν περιορίζεται στα γλωσσικά 
μαθήματα. Διάφορες χώρες παρέχουν μικρό αριθμό προγραμμάτων σπουδών που διδάσκονται 
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εξ ολοκλήρου σε μια ξένη γλώσσα. Επίσης, να σημειωθεί ότι, μετά τις πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Γαλλία, για παράδειγμα, 
πλέον απαιτείται ελάχιστη επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας για την απονομή τίτλου σπουδών. 
 
Όσον αφορά την άρση των πολιτισμικών εμποδίων, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες παρέχονται 
μαθήματα πολιτισμικής προετοιμασίας. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, έχει εισαχθεί 
«εκπαίδευση πολιτισμικής ευαισθητοποίησης» για αυστριακούς σπουδαστές που μεταβαίνουν 
στο εξωτερικό. 
 
Η επάρκεια στην ξένη γλώσσα και η διδασκαλία σε κάποια ξένη γλώσσα δεν είναι ακόμα 
συνηθισμένα χαρακτηριστικά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ωστόσο, στη 
Γερμανία προωθήθηκαν προσπάθειες για τη βελτίωση της επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών 
στον τομέα αυτόν. 
 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις χωρών, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποχρεωτικές είναι συνήθως 
μία ή δύο ξένες γλώσσες, ανάλογα με τον τύπο και το πρόγραμμα του σχολείου. Ορισμένες 
χώρες αύξησαν τον αριθμό των υποχρεωτικών γλωσσών από μία σε δύο. Ορισμένες χώρες 
τελευταία μειώνουν την ηλικία έναρξης εκμάθησης της πρώτης ή δεύτερης ξένης γλώσσας. 
Συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν πρόσφατα στην Ιρλανδία, την Αυστρία και τη Δανία. Στην 
Ιρλανδία, η πρωτοβουλία Post Primary Languages Initiative επιδιώκει τη διαφοροποίηση της 
εκμάθησης γλωσσών μέσω της προώθησης των λιγότερο ομιλούμενων ξένων γλωσσών και της 
βελτίωσης της διδασκαλίας γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Αυστρία, οι ξένες 
γλώσσες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως γλώσσες διδασκαλίας σε όλους τους 
τύπους σχολείων. Η Δανία εισήγαγε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά ταξίδια σε άλλες χώρες και 
προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών για τη στήριξη της οργανωμένης παραμονής στο 
εξωτερικό για μαθητές κάτω των 18 ετών. 
 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις χωρών, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις γλωσσικές δεξιότητες που 
πρέπει να επιτύχουν οι μαθητευόμενοι στην υποχρεωτική και στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση χρησιμοποιείται στην Πορτογαλία, την Αυστρία και τη Σουηδία. Στη Γαλλία 
αναπτύχθηκαν βάσει του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου εργαλεία αξιολόγησης και ειδικά 
γλωσσικά πιστοποιητικά για αλλοδαπούς μαθητές. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο 
γλωσσομάθειας εφαρμόζεται στην Αυστρία και την Πορτογαλία. 
 
Μια εθνική στρατηγική για τις γλώσσες εγκαινιάστηκε για την Αγγλία το 2002 με ειδική 
χρηματοδότηση. Καλύπτει σπουδαστές σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς, καθώς και άτομα 
που ήδη εργάζονται. Για τα άτομα ηλικίας 16-18 ετών, για παράδειγμα, θα προσφέρονται θέσεις 
για την εκμάθηση της γλώσσας στη Γερμανία. Συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να 
αλλάξει η στάση προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολιτισμικής πλευράς. Όπως ανέφερε 
η Πολωνία, έχει σχεδιαστεί διμερές πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας 
για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας εταίρου. 

3.3.2. Οικονομική στήριξη για κινητικούς σπουδαστές 
Η παροχή χρηματοδότησης για τη στήριξη ατόμων που επιθυμούν να φοιτήσουν σε άλλη χώρα 
είναι ο πιο διαδεδομένος και προφανής τρόπος για την προώθηση της κινητικότητας. Τα 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ χρηματοδοτούν μεγάλο αριθμό κινητικών σπουδαστών, συχνά 
μέσω της ποικιλομορφίας των εθνικών προγραμμάτων κινητικότητας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Αυτό ισχύει επίσης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, σε κάποιο βαθμό, για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Διάφορα προγράμματα συνδέονται με 
συγκεκριμένες χώρες στόχο ή πληθυσμούς στόχο. Για παράδειγμα, διάφορες χώρες παρέχουν 
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οικονομική στήριξη για σπουδαστές από επιλεγμένες (μη κοινοτικές) χώρες. Κάποιες εθνικές 
κυβερνήσεις παρέχουν σημαντικούς πόρους για την εξωτερική κινητικότητα υποψηφίων 
διδακτόρων και άλλων μεταπτυχιακών σπουδαστών. Η Γερμανία και η Γαλλία πρόσφατα 
θέσπισαν μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας ασκούμενων και μαθητευόμενων. 
Επιπρόσθετα προς τα εθνικά προγράμματα στήριξης, υποτροφίες κινητικότητας δίδονται και σε 
κάποιες περιφέρειες και δήμους. Ορισμένες χώρες έχουν προβεί σε διμερείς ή πολυμερείς 
ρυθμίσεις για την προώθηση της κινητικότητας με τη συμμετοχή συνήθως δύο έως πέντε 
χωρών. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
προφίλ χωρών στο παράρτημα, οι εθνικοί πόροι παρέχονται μόνο για πολύ μικρό ποσοστό 
εσωτερικά και εξωτερικά κινητικών σπουδαστών στην Ευρώπη.  
 
Κάποιες χώρες παρέχουν οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή των κινητικών σπουδαστών σε 
προπαρασκευαστικά γλωσσικά μαθήματα. Άλλες προσφέρουν συμπληρωματικά επιδόματα 
στους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Στη Γερμανία αυτά παρέχονται 
όλο και περισσότερο σε σπουδαστές με υψηλές επιδόσεις. Οι σπουδαστές στις Κάτω Χώρες που 
έχουν γίνει δεκτοί στα εντατικά προπαρασκευαστικά γλωσσικά μαθήματα και όσοι μεταβαίνουν 
σε «χώρα λιγότερο διαδεδομένης γλώσσας» επίσης λαμβάνουν συμπληρωματικό επίδομα 
ERASMUS. 
 
Σε διάφορες χώρες δε έχουν εισαχθεί συμπληρωματικά επιδόματα κινητικότητας για 
δικαιούχους σπουδαστικών επιδομάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Αυστρία, για 
παράδειγμα, οι πόροι που παρέχονται για σπουδαστικά επιδόματα αυξήθηκαν πρόσφατα κατά 
40 τοις εκατό, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη στήριξη στους κινητικούς 
πανεπιστημιακούς σπουδαστές. Αντίθετα, ελάχιστα επιδόματα κινητικότητας παρέχονται σε 
νεαρά άτομα που παρακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

3.3.3. Η άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων 
Οι προσπάθειες για τη μείωση των νομικών και διοικητικών φραγμών στην κινητικότητα 
ποικίλλουν. Σε ορισμένες χώρες γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία για τους εσωτερικά 
κινητικούς σπουδαστές ενός παρόμοιου καθεστώτος με αυτό που ισχύει για τους ημεδαπούς 
σπουδαστές που φοιτούν στην εκάστοτε χώρα τους. Στη Γαλλία και τη Σουηδία, για 
παράδειγμα, οι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγής και οι μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περίπτωση της Γαλλίας ήδη 
χαίρουν του ίδιου καθεστώτος και των ίδιων δικαιωμάτων με τους εγχώριους σπουδαστές. 
 
Σε πολλές χώρες έχουν τροποποιηθεί οι κανονισμοί, προκειμένου να διασφαλιστούν τα ίδια 
οικονομικά οφέλη για κινητικούς και μη κινητικούς σπουδαστές. Στη φλαμανδική κοινότητα 
του Βελγίου, οι εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές απολαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά οφέλη με 
τους ημεδαπούς σπουδαστές (π.χ. πρόσβαση σε στέγαση και οικονομικά γεύματα). Διάφορα 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν βελτιώσει τους εθνικούς κανονισμούς που αφορούν τα δίδακτρα και 
το εθνικό σπουδαστικό επίδομα· πρόσφατα δε ορισμένες χώρες απήλλαξαν από την καταβολή 
διδάκτρων τους εισερχόμενους σπουδαστές τόσο από κράτη μέλη όσο και από μη κράτη μέλη 
της ΕΕ (δηλαδή όχι μόνο τους σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS). Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές απαλλάσσονται από την καταβολή 
διδάκτρων στη χώρα, με την προϋπόθεση ότι η περίοδος φοίτησής τους στο εξωτερικό διαρκεί 
ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος. Η δυνατότητα μεταφοράς εθνικών σπουδαστικών υποτροφιών και 
δανείων για σπουδαστές που πραγματοποιούν περίοδο φοίτησης στο εξωτερικό φαίνεται να 
επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιρλανδία οι νέοι που 
συμμετέχουν σε κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Europass μπορούν να διατηρήσουν 
το επίδομα κατάρτισης και τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Η φλαμανδική κοινότητα του 
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Βελγίου βρίσκεται στη διαδικασία θέσπισης ενός συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου για την 
εγγύηση της ασφαλιστικής κάλυψης των εξωτερικά κινητικών σπουδαστών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Κάποιες χώρες επιτρέπουν στους εσωτερικά κινητικούς σπουδαστές να ενταχθούν 
στα εθνικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης. Ορισμένα ιρλανδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη για τους εξερχόμενους 
σπουδαστές τους. 
 
Επιπλέον, διάφορες χώρες έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση των εμποδίων κατά την είσοδο 
αλλοδαπών σπουδαστών στη χώρα υποδοχής και στα ιδρύματα υποδοχής. Η Φινλανδία, για 
παράδειγμα, απαλλάσσει τους εσωτερικά κινητικούς σπουδαστές από την υποχρέωση 
πιστοποίησης καλής υγείας. Διάφορες χώρες έχουν διευκολύνει την είσοδο στη χώρα για 
σπουδαστές στην επαγγελματική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από χώρες μη μέλη της ΕΕ. 
Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, δεν χρειάζονται πλέον άδεια εργασίας. Πρόσφατα και η Γαλλία 
έλαβε μέτρα για τη μείωση των διοικητικών διαδικασιών για την απόκτηση άδειας παραμονής 
τόσο για τους εισερχόμενους σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για τους νέους 
που παρακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η Αυστρία πρόσφατα 
απάλλαξε τους εισερχόμενους σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την υποχρέωση 
καταβολής εξόδων για την άδεια παραμονής. Δεν έχουν αναφερθεί πρόσφατα μέτρα όσον 
αφορά φιλική προς τον χρήστη διοικητική διάρθρωση των κοινοτικών προγραμμάτων δράσης. 

3.3.4. Πληροφόρηση, προώθηση και διαφάνεια των εκπαιδευτικών συστημάτων 

Διάφορα μέτρα έχει αναφερθεί ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τις ορθές πρακτικές. Ορισμένα εντάσσονται στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων δράσης και ορισμένα σε άλλους τομείς, όπως π.χ. στον τομέα της διδασκαλίας 
και της εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται δικτυακές πύλες 
και ιστοθέσεις σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν τους 
κινητικούς σπουδαστές. Γενικά, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με: 

 Εθνικές υποτροφίες για εσωτερικά και εξωτερικά κινητικούς σπουδαστές·  
 Σχέδια που εξυπηρετούν την κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και, πιθανώς, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και 
στη σχολική εκπαίδευση·  

 Σχέδια διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών και 
 Διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι ορισμένα μέτρα βελτιώνουν τη σύμπραξη στην παροχή 
πληροφοριών για τα εθνικά προγράμματα στήριξης της κινητικότητας και τη διαχείριση αυτών. 
Για παράδειγμα, δημιουργούνται ιστοθέσεις για την παροχή πληροφοριών που αφορούν όχι 
μόνο κινητικούς σπουδαστές από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς αλλά και ερευνητές και 
επαγγελματίες. 
 
Σε ορισμένες χώρες έχουν συσταθεί εθνικά κέντρα για την παροχή πληροφοριών για την 
εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα. Επιπλέον, διάφορες χώρες έχουν αναλάβει 
δραστηριότητες για την παροχή πληροφοριών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια των 
διαφορετικών εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι εθνικές εκθέσεις που χρησίμευσαν ως 
βάσεις πληροφόρησης για την παρούσα μελέτη περιέχουν πληροφορίες για τη δημιουργία 
δικτυακής πύλης στην Αυστρία για τη σύνδεση ευρωπαϊκών εγγράφων σε θέματα διαφάνειας.  
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Όλες οι χώρες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρουν 
ότι ένας εθνικός φορέας (και όχι τα επιμέρους ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) έχει αρχίσει 
να προωθεί τα πανεπιστήμια της ημεδαπής και τα ημεδαπά προγράμματα σπουδών στο 
εξωτερικό. Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ωστόσο, τέτοιου 
είδους προώθηση σε εθνικό επίπεδο έχει θεσπισθεί σε περιορισμένο αριθμό χωρών.  
 
Διάφορες χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν μέτρα για την κατάρτιση Europass. Εντούτοις, το 
ποσοστό των σπουδαστών που επωφελούνται από αυτά τα μέτρα φαίνεται ότι παραμένει 
χαμηλό. Το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα έχει εφαρμοσθεί σε λιγότερες από τις μισές από 
τις δέκα χώρες που καταγράφονται στην έρευνα. Στη Σλοβακία, ωστόσο, οι μισοί σπουδαστές 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα μέτρα.  

3.3.5. Παροχή οικονομικών μέσων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Στις εθνικές εκθέσεις λιγοστά στοιχεία υπάρχουν που μαρτυρούν την παροχή οικονομικών 
μέσων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση της κινητικότητας. Λιγοστές πληροφορίες 
υπάρχουν, για παράδειγμα, σχετικά με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λαμβάνουν 
ειδικές επιδοτήσεις για την οργάνωση της κινητικότητας των σπουδαστών. 

Από την έρευνα ερωτηματολογίου, ωστόσο, προέκυψε ότι τα πανεπιστήμια που δέχονταν 
αλλοδαπούς σπουδαστές χωρίς καταβολή διδάκτρων σε πολλές χώρες όπου ίσχυαν δίδακτρα 
λάμβαναν οικονομική αποζημίωση.  

Επιπλέον, σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική κινητικότητα 
των σπουδαστών χρησιμεύουν ως δείκτες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των 
πανεπιστημίων βάσει των επιδόσεων. Η κινητικότητα των σπουδαστών στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο μόνο στη Δανία. 

3.3.6. Ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών 

Σύμφωνα με την έρευνα ερωτηματολογίου, στις χώρες που απάντησαν μόνο ένα μικρό ποσοστό 
των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα 
για την απόκτηση διπλού τίτλου σπουδών. Η Γερμανία αναφέρει ότι έχει αρχίσει να προωθεί 
και να στηρίζει την ανάπτυξη αυτή, και η Ελλάδα σχεδιάζει να κάνει υποχρεωτική τη φοίτηση 
για ένα διάστημα στο εξωτερικό για ορισμένες επιστήμες στα πανεπιστήμια της χώρας. 

Στη Δανία δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις, ώστε να επιτραπεί στα 
γενικά και επαγγελματικά σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προσφέρουν 
στους σπουδαστές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων τους σε σχολείο 
στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έρευνα, στη Δανία σήμερα περισσότεροι από τους μισούς 
σπουδαστές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν προγράμματα για την απόκτηση διπλού τίτλου σπουδών. 

3.3.7. Μη οικονομικής φύσεως στήριξη των κινητικών σπουδαστών 

Η παροχή στέγασης για τους εσωτερικά κινητικούς σπουδαστές αποτελεί σημαντικό μέτρο για 
τη στήριξη της κινητικότητας. Επίσης, σημαντικά ως ενός είδους γενική στήριξη είναι τα μέτρα 
για την παροχή ειδικής βοήθειας προς εσωτερικά κινητικούς σπουδαστές από κράτη μέλη της 
ΕΕ και τρίτες χώρες εξίσου (για παράδειγμα, οι εβδομάδες προσανατολισμού). Άλλα μη 
οικονομικά μέτρα διευκολύνουν την κοινωνική και πολιτισμική ένταξη. Για παράδειγμα, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώνονται εκδηλώσεις για την ενθάρρυνση της κοινωνικής επαφής 
μεταξύ των εισερχόμενων σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.  
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Στη Φινλανδία αναπτύχθηκαν πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα ορθής 
πρακτικής αναφορικά με τη μη οικονομικής φύσεως στήριξη των κινητικών σπουδαστών που 
απευθύνονται στα γραφεία διεθνούς διασύνδεσης στα πανεπιστήμια.  

Σε κάποιες χώρες διοργανώνονται ηλεκτρονικά φόρουμ όπου μπορούν να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες πρώην και μελλοντικοί συμμετέχοντες στα κοινοτικά προγράμματα δράσης. 

3.3.8. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Στη δήλωση της Μπολόνιας, οι συμβαλλόμενες χώρες συμφώνησαν να διαρθρώσουν τα 
προγράμματα σπουδών σε δύο κύκλους. Σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή του δικτύου 
«Ευρυδίκη», έως το ακαδημαϊκό έτος 2004/05, όλα εκτός από τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ 
έλαβαν τα απαραίτητα νομικά μέτρα για την εφαρμογή αυτής της διάρθρωσης. Τρεις από τις 
τέσσερις υπόλοιπες χώρες, ωστόσο, είχαν ήδη εγκρίνει την αντίστοιχη νομοθεσία (Ισπανία, 
Ουγγαρία και Σουηδία). Η άλλη χώρα (Πορτογαλία) σκοπεύει να προβεί σε αναδιάρθρωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2005. Στην Ελλάδα, εντούτοις, έχει 
θεσπισθεί μόνο η νομική βάση για τη διάρθρωση των σπουδών σε δύο βαθμίδες. Η πολιτική 
απόφαση για την πλήρη εφαρμογή εκκρεμεί ακόμη. Ενώ κάποια κράτη μέλη αποφάσισαν να 
εκσυγχρονίσουν τη νομική βάση των προγραμμάτων σπουδών, άλλα έκαναν μόνο ήπιες 
προσαρμογές ή επεκτάσεις υφιστάμενων κανονισμών. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, όλα τα προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επίπεδο 
ISCED 5A έχουν ήδη συμμορφωθεί με τη διάρθρωση σε δύο κύκλους. Σε άλλες χώρες, η 
διάρθρωση αυτή συνεχίζει να συνυπάρχει με τις μακροχρόνιες σπουδές, τις οποίες οι 
σπουδαστές ακόμη μπορούν να ξεκινήσουν. Αυτό ισχύει στην Τσεχική Δημοκρατία, στη 
Γερμανία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Σλοβακία. Στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο 
η συνύπαρξη νέων και παραδοσιακών διαρθρώσεων σπουδών οφείλεται στην πρόσφατη 
εισαγωγή της διάρθρωσης σε δύο κύκλους και θα καταργηθεί σταδιακά, μόλις αποφοιτήσουν οι 
σπουδαστές των παραδοσιακών προγραμμάτων. Σε διάφορες χώρες, κάποιοι τομείς σπουδών 
απαλλάσσονται από τη διάρθρωση σε δύο κύκλους (για παράδειγμα, αρχιτεκτονική, 
μηχανολογία, θεολογία, ιατρική). 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διεξάγονται ακόμα συζητήσεις για τον μελλοντικό ρόλο 
της εκπαίδευσης σε διδακτορικό επίπεδο. Μόνο ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν ξεκάθαρα το 
ενδεχόμενο οι διδακτορικές σπουδές να είναι ένας τρίτος κύκλος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

3.3.9. Αναγνώριση  

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι προσωρινά κινητικοί 
σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά 
την αναγνώριση των σπουδαστικών τους επιτευγμάτων στο εξωτερικό. Παρομοίως, στους 
σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτη φορά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνήθως 
αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν σε γενικές γραμμές σημαντικά εμπόδια όσον αφορά 
την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αποφοίτους 
που επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα ή να εισέλθουν στην 
αγορά εργασίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν απαλειφθεί όλα τα εμπόδια. Για 
παράδειγμα, στην αυστριακή απάντηση στην έρευνα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
επισημαίνονται προβλήματα όσον αφορά την κινητικότητα των επαγγελματιών: αυτό αφορά 
κυρίως τίτλους σπουδών από χώρες μη μέλη της ΕΕ για νομικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητη η επικύρωση από ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια χρονοβόρα και συχνά μη ικανοποιητική 
διαδικασία και, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς θετική έκβαση.  
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Όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μόνο τρεις από τις χώρες που 
απάντησαν, δηλαδή Δανία, Φινλανδία και Πορτογαλία, θεωρούν οι εμπειρογνώμονες ότι τα 
άτυπα επαγγελματικά προσόντα τυγχάνουν επαρκούς αναγνώρισης. Σύμφωνα με την εθνική 
έκθεση της Ουγγαρίας, η απασχόληση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo 
γενικά αναγνωρίζεται ως μέρος της υποχρεωτικής επαγγελματικής πρακτικής άσκησης στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ουγγαρία. Στη Γαλλία, η επαγγελματική 
εμπειρία που αποκτάται σε άλλη χώρα από μαθητευόμενους περιλαμβάνεται στη συνολική 
περίοδο μαθητείας.  

Εμπειρογνώμονες από ορισμένες χώρες, όπως Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία, δήλωσαν 
ρητά ότι τα άτυπα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό δεν 
αναγνωρίζονταν, καθώς δεν υπάρχει επίσημο πλαίσιο για την αναγνώριση αυτού του είδους των 
προσόντων. Στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, συστάθηκε ειδική εγκάρσια ομάδα 
εργασίας για την επικύρωση της πρότερης και άτυπης μάθησης στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση («χαρτοφυλάκιο» ή πιστοποιητικό ικανοτήτων). 

Αντιθέτως, από τις απαντήσεις προκύπτει ότι υπάρχουν συστηματικά μέτρα στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων της 
αλλοδαπής. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεμονωμένα άτομα δεν συναντούν εμπόδια. Για 
παράδειγμα, οι φινλανδοί εμπειρογνώμονες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο επεσήμαναν 
σημαντικά εμπόδια. Από προηγούμενες έρευνες προκύπτει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι 
μοναδική.  

Τα έγγραφα που αναλύθηκαν σπάνια κάνουν αναφορά σε θέματα αναγνώρισης για μαθητές στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση που φοίτησαν για ένα διάστημα στο εξωτερικό. Εξαίρεση ήταν η 
Αυστρία, όπου οι μαθητές που περνούν από πέντε μήνες έως ένα χρόνο σε σχολείο στο 
εξωτερικό δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε επιπλέον εξετάσεις ή να επαναλάβουν 
τη σχολική χρονιά, όταν επιστρέψουν στην Αυστρία.  

Διαχείριση των αιτήσεων για αναγνώριση 
Το διοικητικό δυναμικό για τη διαχείριση των διαδικασιών για την αναγνώριση πτυχίων και 
τίτλων φαίνεται να είναι επαρκές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα 
σχετικά. Ωστόσο, σε διάφορες χώρες, όπως η Αυστρία, η φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου 
και η Ισπανία, οι διοικητικές διατάξεις για τη διαχείριση της επαγγελματικής αναγνώρισης 
πτυχίων της αλλοδαπής φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.  

Συμπλήρωμα διπλώματος και πιστοποιητικού 
Έως το 2004 είχε προβλεφθεί –με νομικά ή άλλα μέσα– να παρασχεθεί στους αποφοίτους της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπλήρωμα διπλώματος. Μόνο σε τρεις χώρες ή περιφέρειες, 
δηλαδή στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα και στη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, δεν 
είχαν θεσπιστεί οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Στη δεκαετία του ’90 ακόμη, λίγες ήταν οι χώρες που 
είχαν εφαρμόσει το συμπλήρωμα διπλώματος. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του έγινε 
πραγματικότητα μεταξύ 2001 και 2004 σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις δε 
βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Σύμφωνα με την έρευνα ερωτηματολογίου, σε κάποιες 
χώρες ποσοστό άνω του 80 τοις εκατό των σπουδαστών επωφελείται από το συμπλήρωμα 
διπλώματος, ενώ για λιγότερους από 40 τοις εκατό έχει εκδοθεί συμπλήρωμα διπλώματος στη 
Γερμανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και την Πολωνία.  

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το συμπλήρωμα διπλώματος εκδίδεται ή αναμένεται να 
εκδίδεται αυτόματα και χωρίς χρέωση. Σε κάποιες χώρες –Ουγγαρία, Λιθουανία, Ισπανία και 
Ηνωμένο Βασίλειο– εκδίδεται μόνο κατόπιν αιτήματος. Οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ εκδίδουν το 
συμπλήρωμα διπλώματος στη γλώσσα διδασκαλίας και στην αγγλική. Στην Ουγγαρία, τη 
Σλοβενία (μόνο μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2005/06) και σε ορισμένα ιδρύματα στη Σλοβακία, 
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ωστόσο, οι απόφοιτοι πρέπει να καταβάλουν αντίτιμο για το συμπλήρωμα διπλώματος, εάν το 
επιθυμούν σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα διδασκαλίας. Στην Ιταλία, κάθε πανεπιστήμιο 
αποφασίζει εάν το εκδίδει χωρίς χρέωση. 

Σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η έρευνα έδειξε ότι το συμπλήρωμα 
διπλώματος εφαρμόστηκε σε Δανία, Φινλανδία, Λίχτενσταϊν, Σουηδία και Σλοβακία. Ωστόσο, 
σε αυτές τις χώρες, ελάχιστοι σπουδαστές επωφελούνται από αυτό το μέτρο. Τα περισσότερα 
κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμα θεσπίσει κανονισμούς για την εισαγωγή του. 

ECTS και ECVET 
Έως το 2000, το ECTS είχε ήδη εφαρμοσθεί σε περίπου το ήμισυ των σπουδαστών στο πλαίσιο 
του προγράμματος ERASMUS. Διάφορες χώρες επέκτειναν τη χρήση του στο πλαίσιο 
μεταρρυθμίσεων βάσει της διαδικασίας της Μπολόνιας. Εντούτοις, ο βαθμός στον οποίο μπορεί 
να χρησιμοποιείται δεν μπορεί να καθορισθεί εύκολα, καθώς σε επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ 
υπάρχουν εθνικά συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων τα οποία δεν είναι απαραίτητα εντελώς 
συμβατά με το ECTS. Επιπλέον, το ECTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κινητικούς 
σπουδαστές. Οι απαντήσεις στην έρευνα υποδεικνύουν ότι ποσοστό έως και 80 τοις εκατό των 
σπουδαστών λαμβάνουν πλέον ακαδημαϊκές μονάδες ECTS ή συμβατές με αυτό.  

Έχει συμφωνηθεί διεθνώς ότι το ECTS θα θεωρείται ότι εφαρμόζεται σε μια χώρα, εάν έχουν 
θεσπισθεί οι νομικές ή άλλες γενικές ρυθμίσεις, εάν οι ρυθμίσεις ισχύουν για σχεδόν όλα τα 
προγράμματα που προσφέρονται από τα περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εάν 
πληροί κάποιες προϋποθέσεις αναφορικά με τον ορισμό των ακαδημαϊκών μονάδων, και εάν 
χρησιμοποιείται τόσο για τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων (κινητικοί σπουδαστές) όσο και 
για τη συσσώρευση αυτών (σύνολο των σπουδαστών).4  

Το 2004, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποίησαν ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων, 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούσε τα κριτήρια. Ορισμένες χώρες είναι στη διαδικασία 
προσαρμογής των εθνικών τους συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων στο ECTS (Φινλανδία, 
Ιταλία και Κάτω Χώρες) ή θα το πράξουν σύντομα (Εσθονία). Άλλες χώρες και περιφέρειες, 
ωστόσο, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μόνο τα εθνικά τους συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων, 
παρόλο που διαφέρουν από το ECTS (Πορτογαλία, Ισπανία και Ουαλία). 

Η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Σουηδία εφαρμόζουν σταδιακά το ECTS. Πρώτα το εισήγαγαν για 
ορισμένα προγράμματα και τώρα το επεκτείνουν σε γενική βάση. Έξι κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
εφαρμόσει το ECTS, χωρίς να έχουν εκδώσει τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις (Κύπρος, 
Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία και Σουηδία).  

Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ιδέα του ECVET αναπτύχθηκε μόλις το 2003 
και 2004. Συνεπώς, στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ακόμα δεν έχει εγκριθεί ή εφαρμοσθεί. 

 

                                                 
4  Βλ. Ευρυδίκη 2005, σελ. 21. 
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4. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εθνικών μέτρων για την 
προώθηση της κινητικότητας 

4.1. Συγκριτική αξιολόγηση των μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας και 
εντοπισμός σημείων αναφοράς 

Αυτό το τμήμα της μελέτης παραθέτει τα επιπλέον πορίσματα των ερευνών των επικεφαλής των 
κέντρων ENIC-NARIC και των κέντρων NRCVG στα κράτη μέλη της ΕΕ που 
πραγματοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη. Παρουσιάζεται η αξιολόγηση από 
εμπειρογνώμονες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μέτρων για την 
προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών. Από τα αντίστοιχα πορίσματα εντοπίζονται 
σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των εθνικών μέτρων για την κινητικότητα. Το κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας στρατηγικής για την αποτελεσματική προώθηση της 
κινητικότητας. 
 
Δώδεκα κέντρα ENIC-NARIC (Αυστρία, φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, Τσεχική 
Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία 
και Σουηδία) και 10 κέντρα NRCVG (φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, Δανία, Φινλανδία, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σουηδία και Σλοβακία) συμμετείχαν 
στην έρευνα που περιλάμβανε ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
των επιμέρους μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας.  
 
Προκειμένου να θεωρηθούν αποδοτικά, τα μέτρα πρέπει να εμφανίζουν θετικό λόγο κόστους-
οφέλους, δηλαδή πρέπει τα μέτρα να προσεγγίζουν σχετικά εκτεταμένο σπουδαστικό πληθυσμό 
με σχετικά χαμηλό κόστος. Η αποτελεσματικότητα, με τη σειρά της, καταδεικνύει τον υψηλό 
βαθμό πραγμάτωσης των επιδιωκόμενων στόχων. Δεν υπάρχει «απόλυτη» αποτελεσματικότητα 
ή αποδοτικότητα ενός συγκεκριμένου μέτρου. Η σημασία του εξαρτάται μάλλον από το πλαίσιο 
της εκάστοτε χώρας και τις επιμέρους ερμηνείες. 

Το ερωτηματολόγιο ζήτησε από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας που 
είχαν εφαρμοστεί στη χώρα τους. Έκανε δε διάκριση μεταξύ τριών διαστάσεων της 
αποτελεσματικότητας αναφορικά με τα εξής:  

 αύξηση του συνολικού αριθμού των εσωτερικά και εξωτερικά κινητικών 
σπουδαστών, 

 βελτίωση της ποιότητας των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό και 
 αύξηση της συμμετοχής των παραδοσιακά μη κινητικών σπουδαστών.  

Στο ερωτηματολόγιο τα μέτρα χωρίζονται σε τρεις ομάδες: μέτρα που αφορούν την 
αναγνώριση, μέτρα που αφορούν την εσωτερική κινητικότητα και μέτρα που αφορούν την 
εξωτερική κινητικότητα. Η αξιολόγηση αυτών των μέτρων όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους έγινε από τους εμπειρογνώμονες σε κλίμακα 
με πέντε βαθμίδες από το 1 («χαμηλά» ή «πολύ κακά») έως το 5 («υψηλά» ή «πολύ καλά»). Η 
ανάλυση καλύπτει αποκλειστικά τις αξιολογήσεις στις δύο υψηλότερες βαθμίδες («καλά» ή 
«υψηλά» και «πολύ καλά» ή «πολύ υψηλά»). Ουσιαστικά, εντοπίζει τα μέτρα που 
τοποθετήθηκαν συχνότερα σε αυτές τις δύο υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας αξιολόγησης.  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων ξεχωριστά για καθεμία από 
τις τρεις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας και για την «αποδοτικότητα». Τα πορίσματα που 
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αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
διαφοροποιούνται. Διαβάζοντας κανείς τα πορίσματα που περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να 
έχει κατά νου ότι, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ελάχιστα είναι τα μέτρα 
που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την προώθηση της κινητικότητας στις χώρες ορισμένων 
εμπειρογνωμόνων και μπόρεσαν να αξιολογηθούν. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των 
αξιολογήσεων των μέτρων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βασίζεται σε μικρό 
αριθμό αξιολογήσεων.  
 
4.1.1. Αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση της συνολικής συμμετοχής στην 
κινητικότητα  

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Στον τομέα της αναγνώρισης, δύο μέτρα θεωρούνται συχνά αποτελεσματικά για την αύξηση της 
συνολικής συμμετοχής στην κινητικότητα:  

 το ECTS και 
 τα συστήματα πληροφόρησης. 

Τα επίπεδα σπουδών και τα προγράμματα διπλού τίτλου σπουδών που συμμορφώνονται με τη 
δήλωση της Μπολόνιας επίσης θεωρούνται αποτελεσματικά από πολλούς εμπειρογνώμονες. 
Λίγες χώρες, ωστόσο, θεωρούν ότι το συμπλήρωμα διπλώματος συμβάλλει ιδιαίτερα στην 
αύξηση της συνολικής συμμετοχής στην κινητικότητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 
ότι η διεθνής κινητικότητα εργαζομένων στην Ευρώπη ακόμη αποτελεί εξαίρεση.  

Όπως αναμενόταν, μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας, η 
παροχή συγκεκριμένων οικονομικών μέσων στους σπουδαστές της ημεδαπής πολύ συχνά 
θεωρήθηκε αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση της συμμετοχής. Τα δύο μέτρα που 
αξιολογήθηκαν πιο συχνά θετικά από τους εμπειρογνώμονες είναι: 

 οι εθνικές υποτροφίες κινητικότητας και  

 η δυνατότητα μεταφοράς σπουδαστικών επιδομάτων προς σπουδαστές που φοιτούν 
έως και ένα ακαδημαϊκό έτος στο εξωτερικό.  

Λίγοι μόνο εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν ως αποτελεσματική τη συμπληρωματική στήριξη 
κινητικότητας προς σπουδαστές που λαμβάνουν σπουδαστικό επίδομα και τις συμπληρωματικές 
υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Σε γενικές γραμμές, η οικονομική 
ενίσχυση για την παρακολούθηση πλήρων προγραμμάτων σπουδών στο εξωτερικό θεωρήθηκε 
αποτελεσματική λιγότερο συχνά από ό,τι η οικονομική ενίσχυση για τη φοίτηση στο εξωτερικό 
μόνο για μία περίοδο σπουδών. Τα γενικά γλωσσικά μαθήματα και η ειδική γλωσσική 
προετοιμασία σε πολύ λίγες περιπτώσεις αξιολογήθηκαν θετικά.  
Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εσωτερικής κινητικότητας ξεχωρίζει ένα μέτρο όσον 
αφορά την αύξηση της συμμετοχής: 

 Η προώθηση των πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών της ημεδαπής στο 
εξωτερικό.  

Τα επόμενα τρία σημαντικά μέτρα με τον ίδιο αριθμό θετικών αξιολογήσεων είναι: 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες, μεμονωμένες διαλέξεις σε ξένες 
γλώσσες και ειδική καθοδήγηση για τους αλλοδαπούς σπουδαστές.  
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Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
Μεταξύ των μέτρων για τη βελτίωση της αναγνώρισης: 
→ τα συστήματα πληροφόρησης και διαφάνειας  

αξιολογήθηκαν πιο συχνά ως αποτελεσματικά, ακολουθούμενα από το συμπλήρωμα 
πιστοποιητικού.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας: 
→ Η παροχή εθνικών υποτροφιών κινητικότητας για περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό 

διάρκειας έως ενός έτους 
→ Η ειδική γλωσσική προετοιμασία για μελλοντικά κινητικά νεαρά άτομα 
→ Οι συμπληρωματικές υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo 

αξιολογήθηκαν πιο συχνά ως αποτελεσματικά για την αύξηση της συμμετοχής στην 
κινητικότητα. Επιπλέον, η δυνατότητα μεταφοράς των επιδομάτων κατάρτισης για περιόδους 
σπουδών αλλά και για πλήρη προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό αξιολογήθηκε ως 
αποτελεσματική από κάποιες χώρες.  

 

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εσωτερικής κινητικότητας: 
→ η ειδική καθοδήγηση νεαρών ατόμων από το εξωτερικό  

συχνά κρίνεται ως το αποτελεσματικότερο, έως τώρα, μέτρο για την αύξηση της κινητικότητας. 
Η εύκολη είσοδος στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών, μη κρατών μελών της ΕΕ, και τα 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες επίσης αξιολογήθηκαν θετικά.  

4.1.2. Αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής παραδοσιακά μη κινητικών 
σπουδαστών 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση  
Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της αναγνώρισης, οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες 
έκριναν ότι:  
→ το ECTS  

αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την προσέγγιση παραδοσιακά μη κινητικών σπουδαστών, 
ακολουθούμενο από τα μέτρα για την πληροφόρηση και τη διαφάνεια. 

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας:  
→ η δυνατότητα μεταφοράς σπουδαστικών επιδομάτων προς σπουδαστές που περνούν έως 

και ένα ακαδημαϊκό έτος στο εξωτερικό και 
→ η παροχή συμπληρωματικής ενίσχυσης κινητικότητας προς σπουδαστές που λαμβάνουν 

σπουδαστικό επίδομα 
αξιολογήθηκαν πιο συχνά ως αποτελεσματικά. 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
Όσον αφορά την αύξηση της γενικής συμμετοχής, μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της 
αναγνώρισης:  
→ τα μέτρα για την πληροφόρηση και τη διαφάνεια 

θεωρήθηκαν πιο συχνά ως αποτελεσματικά για την προσέγγιση μη κινητικών ομάδων νεαρών 
ατόμων.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας: 
→ τα γενικά μαθήματα γλωσσών,  
→ η ειδική γλωσσική προετοιμασία για μελλοντικά εξωτερικά κινητικά νεαρά άτομα και  
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→ οι εθνικές υποτροφίες κινητικότητας καθώς και  
→ οι συμπληρωματικές υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo  

συχνά θεωρήθηκαν αποτελεσματικά. 

Δεν αξιολογήθηκαν τα μέτρα για την αύξηση της εσωτερικής κινητικότητας, καθώς δεν έχουν 
επίδραση στην προώθηση της συμμετοχής παραδοσιακά μη κινητικών ομάδων νεαρών ατόμων. 

4.1.3. Αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας: 
→ τα γενικά μαθήματα γλωσσών και 
→ η ειδική γλωσσική προετοιμασία για μελλοντικά κινητικούς σπουδαστές 

αξιολογήθηκαν πιο συχνά ως αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ποιότητας της 
κινητικότητας. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα εθνικών υποτροφιών κινητικότητας αξιολογείται σε 
ορισμένες περιπτώσεις ως αποτελεσματική.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εσωτερικής κινητικότητας: 
→ οι μεμονωμένες διαλέξεις σε ξένες γλώσσες και  
→ η ειδική καθοδήγηση προς αλλοδαπούς σπουδαστές  

θεωρήθηκαν πιο συχνά ως αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας των εμπειριών 
κινητικότητας.  

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας:  
→ η ειδική γλωσσική προετοιμασία για μελλοντικά κινητικά νεαρά άτομα,  
→ τα γενικά μαθήματα γλωσσών και  
→ οι εθνικές υποτροφίες κινητικότητας  

είναι τα μέτρα που θεωρήθηκε πιο συχνά ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
περιόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εσωτερικής κινητικότητας: 
→ η ειδική καθοδήγηση για αλλοδαπούς νέους στην επαγγελματική εκπαίδευση και  
→ η κατάρτιση και τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης σε ξένες γλώσσες  

αξιολογήθηκαν συχνότερα ως αποτελεσματικά από τους εμπειρογνώμονες για τη βελτίωση της 
ποιότητας της κινητικότητας των σπουδαστών. 

4.1.4. Αποδοτικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση  
Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της αναγνώρισης, σχετικά μεγάλος αριθμός 
εμπειρογνωμόνων αξιολογεί:  
→ τα μέτρα πληροφόρησης και διαφάνειας  

ως αποδοτικά. Τα προγράμματα διπλού τίτλου σπουδών έλαβαν τις λιγότερες θετικές 
αξιολογήσεις.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας:  
→ η δυνατότητα μεταφοράς σπουδαστικών επιδομάτων προς σπουδαστές που 

πραγματοποιούν περίοδο σπουδών και παρακολουθούν πλήρες πρόγραμμα σπουδών στο 
εξωτερικό και  
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→ η συμπληρωματική στήριξη κινητικότητας για βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες περιόδους 
παραμονής στο εξωτερικό  

θεωρούνται πιο συχνά ως αποδοτικά. Τα γενικά μαθήματα γλωσσών επίσης αξιολογήθηκαν 
θετικά.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εσωτερικής κινητικότητας:  
→ η ειδική καθοδήγηση προς αλλοδαπούς σπουδαστές και  
→ η προώθηση των πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών της ημεδαπής στο 

εξωτερικό  
αξιολογήθηκαν πιο συχνά ως αποδοτικά. Ακολουθούν τα δύο μέτρα που αφορούν τις γλώσσες: 
οι μεμονωμένες διαλέξεις σε ξένες γλώσσες και τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε 
ξένες γλώσσες.  

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  
Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της αναγνώρισης, όπως και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, σχετικά μεγάλος αριθμός εμπειρογνωμόνων αξιολογεί: 
→ τα μέτρα για την πληροφόρηση και τη διαφάνεια  

ως αποδοτικά, με τα προγράμματα διπλού τίτλου σπουδών να λαμβάνουν τις λιγότερες θετικές 
αξιολογήσεις.  

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εξωτερικής κινητικότητας: 
→ η ειδική γλωσσική προετοιμασία για σπουδαστές και μαθητές που περνούν περίοδο 

κατάρτισης στο εξωτερικό και  
→ οι εθνικές υποτροφίες κινητικότητας για περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό διάρκειας 

έως και ενός έτους 
θεωρούνται πιο συχνά αποδοτικές. Επίσης, η δυνατότητα μεταφοράς του επιδόματος 
κατάρτισης αξιολογήθηκε θετικά σε ορισμένες περιπτώσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα. 

Μεταξύ των μέτρων για την προώθηση της εσωτερικής κινητικότητας:  
→ η ειδική καθοδήγηση προς αλλοδαπούς νέους 

στις περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται ως αποδοτική. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα 
κατάρτισης σε ξένες γλώσσες επίσης έλαβαν υψηλό αριθμό θετικών αξιολογήσεων.  

4.1.5. Σύνοψη και σημεία αναφοράς 

Γενικά, τα αποτελέσματα της έρευνας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υποδεικνύουν ότι, στο 
σύνολο της Ευρώπης, είναι διάχυτη ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη συνολική αύξηση της 
κινητικότητας των σπουδαστών. Όσον αφορά την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακά 
μη κινητικών ημεδαπών σπουδαστών, ωστόσο, ισχυρή δέσμευση αναφέρθηκε μόνο στην 
περίπτωση της Δανίας. Αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας των περιόδων σπουδών στο 
εξωτερικό, η δέσμευση φαίνεται να είναι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μετριοπαθής. Και 
πάλι, η Δανία και η Αυστρία αποτελούν εδώ θετικές εξαιρέσεις. 

Παρομοίως, διάχυτη είναι η πολιτική δέσμευση για την αύξηση της συνολικής κινητικότητας 
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και πάλι, είναι μετριοπαθής όσον 
αφορά την αύξηση της συμμετοχής των παραδοσιακά μη κινητικών σπουδαστών καθώς και την 
ποιότητα των περιόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό. Η 
Φινλανδία και η Λιθουανία αποτελούν εδώ θετικές εξαιρέσεις στον κανόνα. 

Από την αξιολόγηση των μέτρων από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες προκύπτουν τέσσερα 
σημεία: 
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 Η αξιολόγηση των επιμέρους μέτρων είναι σχετικά παρόμοια για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό ενδέχεται να 
οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μεγάλο βαθμό έχει προσαρμοστεί με 
βάση τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Τα μέτρα που χαρακτηρίστηκαν αποτελεσματικά στην έρευνα ανήκουν σε διάφορες 
από τις θεματικές ενότητες που εντοπίστηκαν στο κεφάλαιο II. Αφορούν κυρίως την 
αναγνώριση και τους τομείς της «πληροφόρησης, προώθησης και διαφάνειας των 
εκπαιδευτικών συστημάτων», της «οικονομικής και μη οικονομικής στήριξης προς 
κινητικούς σπουδαστές» και της «άρσης των γλωσσικών φραγμών». 

 Τα μέτρα που χαρακτηρίστηκαν αποδοτικά στην έρευνα αφορούν πρωταρχικά τις 
θεματικές ενότητες της «άρσης των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων», της 
«πληροφόρησης, προώθησης και διαφάνειας των εκπαιδευτικών συστημάτων» και 
της «οικονομικής και μη οικονομικής στήριξης προς κινητικούς σπουδαστές». Έτσι, 
με την εξαίρεση της αναγνώρισης, υπάρχουν ιδιαίτερα αποδοτικά μέτρα στις ίδιες 
θεματικές ενότητες όπου υπάρχουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέτρα. 

 Όλα τα μέτρα που οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν ως αποδοτικά θεωρήθηκαν και 
αποτελεσματικά όσον αφορά τη γενική αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών 
αλλά όχι απαραίτητα και την ποιότητα των σπουδών στο εξωτερικό ή τη συμμετοχή 
παραδοσιακά μη κινητικών ομάδων σπουδαστών. Προφανώς, δεν είναι όλα τα 
αποτελεσματικά μέτρα και οικονομικά αποδοτικά. 

Όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας (σημεία αναφοράς) για την αξιολόγηση των εθνικών μέσων 
για την κινητικότητα, μπορεί να θεωρηθεί ότι, καταρχήν, τα μέτρα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ακόλουθες πτυχές έχουν 
σημασία για την αποτελεσματική προώθηση της κινητικότητας: 

 Καταρχήν, τα μέτρα μπορούν να θεωρηθούν αποτελεσματικά, εάν έχουν σχετικά 
μεγάλο αντίκτυπο σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Η αποτελεσματικότητα των 
επιμέρους μέτρων μπορεί να ενισχυθεί με τον στρατηγικό συνδυασμό και την ειδική 
προσαρμογή τους στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε μια 
συγκεκριμένη χώρα.  

 Τα μέτρα που οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την 
αύξηση της συνολικής συμμετοχής στην κινητικότητα χαρακτηρίζονται από ευρύ 
πεδίο εφαρμογής. Μεγάλος αριθμός εν δυνάμει κινητικών σπουδαστών μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει/να έχει πρόσβαση σε αυτά άμεσα.  

 Τα μέτρα που εντοπίστηκαν ως αποτελεσματικά για την αύξηση της συμμετοχής των 
παραδοσιακά μη κινητικών σπουδαστών έχουν παρόμοια γενικά χαρακτηριστικά με 
τα μέτρα για την αύξηση της συνολικής συμμετοχής στην κινητικότητα, αλλά 
στοχεύουν ιδιαίτερα σε ομάδες που έως τώρα δεν συμμετείχαν/κοινωνικά 
μειονεκτούσες (για παράδειγμα, σπουδαστικό επίδομα). 

 Τα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας αντιμετωπίζουν γλωσσικά 
και πολιτισμικά εμπόδια και συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην πολιτισμική 
κατανόηση και την κοινωνική ένταξη καθώς και στην ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων σπουδών.  
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4.1.6. Σημείωση για το ύψος των υποτροφιών κινητικότητας και τη συμμετοχή στην 
κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Ως επιπλέον πληροφορία, συνοψίζεται η εμπειρία από το πρόγραμμα ERASMUS αναφορικά με 
την επίδραση που έχει το ύψος των υποτροφιών κινητικότητας στη συμμετοχή στην 
κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν εγκαινιάστηκε το 
πρόγραμμα ERASMUS το 1987, οι υποτροφίες ERASMUS αρχικά είχαν σκοπό την πλήρη 
κάλυψη του επιπλέον κόστους των σπουδών στο εξωτερικό. Μελέτη αξιολόγησης του 
προγράμματος που προηγήθηκε του ERASMUS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσωρινή 
κινητικότητα των σπουδαστών εντός της Ευρώπης λίγες πιθανότητες είχε να επεκταθεί 
σημαντικά, εάν το μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης δεν παρείχε επαρκή 
οικονομική ενίσχυση στους κινητικούς σπουδαστές. Αρχικά, το πρόγραμμα είχε επαρκείς 
οικονομικούς πόρους, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των «πατέρων» του: για τους 
σπουδαστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERASMUS το ακαδημαϊκό έτος 1990/91, 
αντιπροσωπευτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποτροφία ERASMUS κάλυπτε 
κατά μέσο όρο περίπου το 90 τοις εκατό του πραγματικού επιπλέον κόστους στο εξωτερικό. 
Διαπιστώθηκε δε ότι κάλυπτε ακόμα και παραπάνω από το επιπλέον κόστος στο εξωτερικό, εάν 
υπολογιζόταν ως κόστος το δωρεάν ενοίκιο για σπουδαστές που ζούσαν με τους γονείς τους.  
 
Σχεδόν μια δεκαετία μετά, ωστόσο, αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει ουσιαστικά: 
αντιπροσωπευτική έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 έδειξε ότι η υποτροφία ERASMUS 
κάλυπτε τότε ελάχιστα παραπάνω από το ήμισυ του επιπλέον κόστους των σπουδών στο 
εξωτερικό.5 Σε αμφότερες τις μελέτες, περίπου το 20 τοις εκατό των κινητικών σπουδαστών 
ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της περιόδου σπουδών στο 
εξωτερικό. Οι έρευνες δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το εάν είχε αυξηθεί ο αριθμός των 
σπουδαστών που εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό για οικονομικούς 
λόγους.  
 
Στην 5ετή περίοδο από 1998/99 έως 2003/04, η μέση μηνιαία υποτροφία ERASMUS έχει 
μειωθεί περαιτέρω, ειδικά για τους σπουδαστές από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Κατά μέσο όρο, η εν λόγω ομάδα σπουδαστών βίωσε μείωση της τάξης του 50 τοις εκατό (από 
πάνω από 400 ευρώ τον μήνα σε κάτω από 200 ευρώ). Έτσι, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η 
οικονομική ενίσχυση προς σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Σωκράτης»/ERASMUS δεν καλύπτει το επιπλέον κόστος των σπουδών στο εξωτερικό. 
 
Από διαθέσιμες αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων δεν προκύπτουν οριστικά στοιχεία ότι η 
μείωση της χρηματοδότησης της κινητικότητας των σπουδαστών στο πλαίσιο του 
προγράμματος ERASMUS έχει οδηγήσει σε μείωση του ενδιαφέροντος για την κινητικότητα ή 
σε μεγαλύτερη κοινωνική επιλεκτικότητα κατά τη συμμετοχή. Για παράδειγμα, η κοινωνική 
σύνθεση των σπουδαστών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS δεν μεταβλήθηκε 
σημαντικά τη δεκαετία του ’90. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η προσωρινή κινητικότητα 
στην Ευρώπη έχει γίνει ο «κανόνας», οπότε οι γονείς και οι σπουδαστές είναι πιο πρόθυμοι να 
αυξήσουν το δικό τους μερίδιο οικονομικής συμμετοχής. Επιπλέον, οι όλο και περισσότερες 
«δυνατότητες μεταφοράς» των εθνικών σπουδαστικών υποτροφιών και δανείων θα μπορούσαν 
να αποσοβήσουν εν μέρει τις επιπτώσεις της μείωσης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος ERASMUS ανά σπουδαστή. 
 
Συνολικά, συμπεραίνεται ότι η ελλιπής χρηματοδότηση του επιπλέον κόστους των περιόδων 
σπουδών στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS δεν αποτελεί πραγματικό 

                                                 
5  Βλ. τη σύνοψη αμφότερων των μελετών στο Teichler 2002. 
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εμπόδιο στην κινητικότητα των σπουδαστών από χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αντιθέτως, 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τόσο η περιορισμένη οικονομική στήριξη όσο και η 
καθυστερημένη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Σωκράτης»/ERASMUS αποτελούν εμπόδιο για τους σπουδαστές από τις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Μέχρι τώρα, δεν έχουν συλλεχθεί εμπειρικά στοιχεία όσον αφορά το ερώτημα εάν επιλεκτική 
χορήγηση υψηλότερων υποτροφιών κινητικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικά 
μειονεκτούντες σπουδαστές θα οδηγούσε σε αύξηση της συμμετοχής στην κινητικότητα για 
αυτήν την ομάδα σπουδαστών. 
 
4.2. Αποδοτικότητα της προώθησης της κινητικότητας 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της, η μελέτη καταλήγει σε συμπεράσματα για αποδοτικούς 
τρόπους προώθησης της κινητικότητας. Εδώ παρουσιάζονται κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτό 
το θέμα.  
 
Από τα πορίσματα της έρευνας ερωτηματολογίου προκύπτει ότι οι αποδοτικοί τρόποι για την 
προώθηση της κινητικότητας πρέπει να αξιοποιούν τα εξελιγμένα ευρωπαϊκά μέσα για τη 
διευκόλυνση της αναγνώρισης (ECTS, συμπλήρωμα διπλώματος και πιστοποιητικού, επίπεδα 
σπουδών συμμορφούμενα προς τη δήλωση της Μπολόνιας) και να παρέχουν πληροφορίες μέσω 
του διαδικτύου για όλες τις συναφείς πτυχές της κινητικότητας. Ένα περαιτέρω και ουσιαστικά 
μηδενικού κόστους μέσο με σημαντική συμβολή στην προώθηση είναι η δυνατότητα 
μεταφοράς της οικονομικής στήριξης για σπουδές ή κατάρτιση. Επιπλέον, η συμπληρωματική 
στήριξη κινητικότητας μπορεί να προσεγγίσει με σχετικά χαμηλό κόστος μεγαλύτερη ομάδα-
στόχο μέχρι πρότινος μη κινητικών σπουδαστών. Οι συμπληρωματικές υποτροφίες στις 
ευρωπαϊκές υποτροφίες κινητικότητας επίσης έχουν μεν σχετικά χαμηλό κόστος, αλλά 
θεωρούνται αποδοτικά μέσα, ειδικά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Η χρήση της κινητικότητας ως δείκτη για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των 
πανεπιστημίων ή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βάσει των επιδόσεών τους επηρεάζει στην 
πράξη όλους τους σπουδαστές και –μετά την εφαρμογή της– δεν επισύρει ουσιαστικά κανένα 
επιπλέον κόστος. 
 
Οι διαλέξεις ή τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες συχνά είναι εφικτά 
χωρίς την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και ενδέχεται να προσελκύσουν επιπλέον κοινό στα 
πανεπιστήμια από το εξωτερικό. Στις έρευνες, οι εμπειρογνώμονες έκριναν τα μέτρα για τη 
βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών ως σημαντικά για την αύξηση του συνολικού αριθμού 
εισερχόμενων σπουδαστών και την ποιότητα των περιόδων σπουδών των εσωτερικά κινητικών 
σπουδαστών. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  
 
Η προώθηση των πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών της ημεδαπής στο εξωτερικό 
κρίθηκε από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες ως ιδιαίτερα αποδοτική. Μέσω των 
δραστηριοτήτων προώθησης, είναι δυνατή με λογικό κόστος η επαφή με πολυάριθμες ομάδες εν 
δυνάμει εσωτερικά κινητικών σπουδαστών. Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα 
μαθήματα γλωσσών που παρέχονται στο πλαίσιο ενός γενικού προγράμματος ή συγκεκριμένα 
για την προετοιμασία για περίοδο φοίτησης στο εξωτερικό θεωρούνται οικονομικά αποδοτικά 
και πρέπει, συνεπώς, να αποτελούν τμήμα των στρατηγικών για την προώθηση της 
κινητικότητας που αποβλέπουν στην αποδοτικότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες, οι εθνικές υποτροφίες κινητικότητας πρέπει επίσης να αποτελούν τμήμα 
αυτών των στρατηγικών.  
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Καταρχήν, η αξιολόγηση ενός μέτρου ως αποδοτικού μπορεί να ποικίλλει από χώρα σε χώρα. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξιολόγηση εξαρτάται από τη συνολική έλλειψη πόρων σε μια 
χώρα. Σε άλλες περιπτώσεις, εξαρτάται από το όφελος που συνδέεται με την επιπλέον 
συμμετοχή στην κινητικότητα στην οποία οδηγεί. Ο συντονισμός των μέτρων ενδέχεται να 
αυξήσει την αποδοτικότητα των επιμέρους μέσων για την προώθηση της κινητικότητας, λόγω 
του μεγαλύτερου αντίκτυπου που μπορεί να έχει με τη χρήση της ίδιας ποσότητας οικονομικών 
πόρων. 
 
Πολλά από τα συναφή μέτρα ήδη βρίσκονται στη διαδικασία γενικής εφαρμογής στο σύνολο 
των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά μέσα που διευκολύνουν την 
αναγνώριση αλλά και για τη δυνατότητα μεταφοράς σπουδαστικών επιδομάτων, για 
παράδειγμα.  
 
Ωστόσο, όσον αφορά άλλα μέτρα που ήδη έχουν θεσπισθεί καταρχήν, υπάρχουν ακόμη 
περιθώρια βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι δυνατότητες για πληροφοριακά συστήματα, βάσεις 
δεδομένων και θεματικές δικτυακές πύλες που θα παρέχουν σύνδεση με διάφορες ιστοθέσεις 
στο διαδίκτυο ακόμη δεν έχουν εξαντληθεί (αν και έχουν ήδη ληφθεί πολλά μέτρα). Οι 
πληροφορίες στο διαδίκτυο μπορούν να θεωρηθούν ένας από τους βασικούς πυλώνες των 
αποδοτικών τρόπων για την προώθηση της κινητικότητας. Πρέπει να είναι διαθέσιμος δε σε 
σχέση με όλες τις βασικές πτυχές στήριξης της κινητικότητας (υποτροφίες κινητικότητας, 
διαδικασίες αναγνώρισης, ειδικά γλωσσικά μαθήματα, δίδακτρα, κοινωνική ασφάλιση, 
ρυθμίσεις για θέματα διαμονής, εκπαιδευτικά συστήματα της αλλοδαπής και δυνατότητες για 
ατομική καθοδήγηση). Ιδανικά, αυτές οι πληροφορίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες από νέους 
σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες θα μπορούν να προσαρμόζονται στις 
ανάγκες των ομάδων που έως τώρα υποεκπροσωπούνται στην κινητικότητα, όπως είναι οι 
σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της μηχανολογίας και των 
τεχνολογικών γνωστικών αντικειμένων, ή να παρέχουν ενημέρωση για συγκεκριμένες χώρες 
προορισμού που επιλέγονται σπάνια. 

Η επέκταση της ειδικής καθοδήγησης προς αλλοδαπούς σπουδαστές αποτελεί επίσης σημαντικό 
στοιχείο της στρατηγικής για την προώθηση της κινητικότητας που αποβλέπει στην 
αποδοτικότητα, το οποίο θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω. Μπορεί να οργανωθεί σχετικά 
εύκολα από εκπαιδευτικούς επόπτες, αλλά είναι ουσιαστικό μέτρο, καθώς έχει σημαντικές 
θετικές επιδράσεις στην αύξηση του συνολικού αριθμού εισερχόμενων σπουδαστών και στην 
ποιότητα των περιόδων σπουδών των εσωτερικά κινητικών σπουδαστών.  

Εάν συνολικός στόχος της κινητικότητας είναι η ενίσχυση της διαπολιτισμικής εμπειρίας και 
της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, μια στρατηγική που αποβλέπει στην αποδοτικότητα 
οφείλει, πέρα από την πραγματική, να προωθεί και την εικονική κινητικότητα. Επιπλέον, η 
διεθνοποίηση στην ημεδαπή, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στα συστήματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πολλών κρατών μελών της ΕΕ, μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αποδοτικός τρόπος 
για την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης.  

Παρατηρείται κάποια σύγκρουση μεταξύ αποδοτικών μέτρων για την προώθηση της 
κινητικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας της κινητικότητας ή της αύξησης της 
συμμετοχής παραδοσιακά μη κινητικών ομάδων. Όταν επιδίωξη είναι μια στρατηγική για την 
προώθηση της κινητικότητας που αποβλέπει στην αποδοτικότητα, δεν πρέπει να παραμελείται η 
διάσταση της ποιότητας της κινητικότητας ούτε η προσφορά ίσων ευκαιριών σε όλες τις 
κοινωνικές ομάδες.  

Παραδείγματος χάριν, για τη διασφάλιση της ποιότητας της κινητικότητας, η άρση των 
γλωσσικών εμποδίων θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική από τους εμπειρογνώμονες που 
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συμμετείχαν στην έρευνα. Τα γενικά μαθήματα γλωσσών και η ειδική γλωσσική προετοιμασία, 
ωστόσο, συχνά θεωρήθηκαν ιδιαίτερα αποδοτικά μέτρα μόνο για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Συνεπώς, τα επιμέρους μαθήματα ή τα ολοκληρωμένα προγράμματα 
σπουδών σε ξένες γλώσσες κρίθηκαν από τους εμπειρογνώμονες ως η μόνη σημαντική τομή 
μεταξύ αποδοτικών μέτρων και μέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της κινητικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στατιστικά προφίλ χωρών 

1. Οδηγός στα προφίλ χωρών 

1.1. Επιλογή και παρουσίαση δεδομένων 

Το παράρτημα παρέχει σύντομα στατιστικά προφίλ κινητικότητας για καθένα από τα 25 κράτη 
μέλη της ΕΕ. Η παρουσίαση των δεδομένων έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 
παραστατική και αναλυτική και ταυτόχρονα σαφής και ευανάγνωστη. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, αναπτύχθηκε ένας μονοσέλιδος πίνακας που καλύπτει τις σημαντικότερες πτυχές της 
κινητικότητας των σπουδαστών. Αυτός ο πίνακας εστιάζει περισσότερο σε συσχετιστικά 
δεδομένα (ποσοστά) παρά σε απόλυτα δεδομένα. Επίσης, περιλαμβάνει μόνο τις τρεις χώρες 
που είναι πιο συχνά χώρες προέλευσης και προορισμού των κινητικών σπουδαστών και τους 
τρεις τομείς σπουδών που επιλέγονται συχνότερα. Λόγω της περιορισμένης έκτασης της 
μελέτης, δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί η χρονική διαδοχή των δεδομένων. Για τον ίδιο 
λόγο, δεν περιλαμβάνονται ούτε διαγράμματα. 

Ο πρότυπος πίνακας εφαρμόστηκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση με παρόμοιο τρόπο. Για κάθε πτυχή κινητικότητας, επελέγησαν τα 
σημαντικότερα στοιχεία από τις διάφορες διαθέσιμες πηγές. Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι οι 
διάφορες πληροφορίες που παρουσιάζονται για μια συγκεκριμένη χώρα συχνά συνδέονται με 
διαφορετικά έτη βάσης. Η επιλογή των δεδομένων επίσης έγινε με στόχο την παροχή της πλέον 
ενημερωμένης και πλήρους πληροφόρησης για κάθε χώρα. Για τον λόγο αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν πηγές δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για ορισμένες μόνο από τις 
υπό μελέτη χώρες. Έτσι, ορισμένα σημεία του πίνακα είναι συμπληρωμένα για κάποιες χώρες, 
ενώ για άλλες όχι. Επιπλέον, μια πληροφορία που παρουσιάζεται για μια συγκεκριμένη χώρα 
δεν μπορεί να συγκριθεί με την ίδια πληροφορία για άλλη χώρα, επειδή αναγκαστικά 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές πηγές δεδομένων. 

1.2. Ορισμοί 

Κινητικοί σπουδαστές 
Όπως σε παρόμοιες μελέτες, έτσι και για τον σκοπό της παρούσας μελέτης ως κινητικοί 
σπουδαστές ορίζονται οι σπουδαστές που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό για ορισμένο 
ελάχιστο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, ένα τρίμηνο/εξάμηνο για τους κινητικούς 
σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), ανεξάρτητα από το επίσημο καθεστώς εγγραφής 
τους.  

Ορολογία: κινητικοί σπουδαστές έναντι σπουδαστών με ξένη υπηκοότητα 
Όπως εξηγήθηκε στο κεφάλαιο 2.1 του κυρίως κειμένου, για τα περισσότερα κράτη μέλη της 
ΕΕ ο αριθμός των σπουδαστών με ξένη υπηκοότητα που είναι εγγεγραμμένοι στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής είναι το πλησιέστερο δεδομένο στην εσωτερική κινητικότητα. Οι 
πληροφορίες για τους εξερχόμενους σπουδαστές υπολογίζονται βάσει των δεδομένων για τους 
αλλοδαπούς σπουδαστές παγκοσμίως. Η αξιοπιστία της ξένης υπηκοότητας ως ένδειξης 
κινητικότητας, εντούτοις, είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, ζητήθηκαν από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ πιο αξιόπιστα δεδομένα για την εσωτερική κινητικότητα και χρησιμοποιήθηκαν για τις 
χώρες που μπορούσαν να τα παρέχουν βάσει πληροφοριών είτε για ξένες χώρες μόνιμης 
κατοικίας είτε για ξένες χώρες πρότερης εκπαίδευσης των σπουδαστών τους. Η ποιότητα των 
δεδομένων που παρουσιάζονται για μια συγκεκριμένη χώρα επισημαίνεται στις επικεφαλίδες 
του πίνακα: οι όροι «εσωτερικά» ή «εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές» δηλώνουν ότι υπήρχαν 
διαθέσιμα ικανοποιητικά δεδομένα κινητικότητας, ενώ οι όροι «αλλοδαποί σπουδαστές» ή 
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«ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό» δηλώνουν ότι πρόκειται για δεδομένα 
βάσει υπηκοότητας.  

Επίπεδα εκπαίδευσης 
Προκειμένου να εντοπιστούν ομοιόμορφες ομάδες εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις διάφορες 
χώρες, χρησιμοποιείται για στατιστικούς λόγους η Διεθνής τυποποιημένη ταξινόμηση για την 
εκπαίδευση (ISCED) (βλ., για παράδειγμα, UNESCO-Ινστιτούτο Στατιστικής, ΟΟΣΑ, Eurostat 
2004).  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορίζεται ως ακαδημαϊκά δευτεροβάθμια και περιλαμβάνει: 
– ISCED 2A:  Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα με στόχο την 

προετοιμασία των σπουδαστών για άμεση πρόσβαση στο επίπεδο 3 σε 
αλληλουχία βαθμίδων που τελικά θα τους προετοιμάσει για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

– ISCED 3A:  Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα με στόχο την παροχή 
άμεσης πρόσβασης στο ISCED 5A (τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

– ISCED 4A:  Μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα με στόχο 
την άμεση πρόσβαση στο ISCED 5A (τριτοβάθμια εκπαίδευση).  

Η επαγγελματική κατάρτιση ορίζεται ως επαγγελματική κατάρτιση εκτός τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:  
– ISCED 2B:  Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα με στόχο την 

προετοιμασία των σπουδαστών για άμεση πρόσβαση στα προγράμματα 
επιπέδου 3C. 

– ISCED 2C:  Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα με πρωταρχικό στόχο 
την άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας στο τέλος αυτού του επιπέδου 
(ενίοτε αναφέρονται και ως «τερματικά» προγράμματα). 

– ISCED 3B:  Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα επιπέδου 3 με στόχο την 
παροχή άμεσης πρόσβασης στο ISCED 5B. 

– ISCED 3C: Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα επιπέδου 3 με στόχο την 
προετοιμασία των σπουδαστών για άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας, 
παρόλο που επίσης παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα ISCED 4 ή σε άλλα 
προγράμματα ISCED 3.  

– ISCED 4B:  Μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση – προγράμματα επιπέδου 4 
με στόχο την προετοιμασία των σπουδαστών για άμεση είσοδο στην αγορά 
εργασίας, παρόλο που παρέχουν πρόσβαση και σε άλλα προγράμματα ISCED 
4.  

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται ότι παρέχει ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευση από αυτήν που 
προσφέρεται στα επίπεδα 3 και 4. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα (υπο-)επίπεδα: 
– ISCED 5A: Πρώτο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – προγράμματα με ισχυρή 

θεωρητική βάση, με έμφαση στις ελεύθερες τέχνες και επιστήμες ή 
παρέχοντας προετοιμασία στους σπουδαστές για επαγγέλματα υψηλών 
επαγγελματικών απαιτήσεων. 

– ISCED 5B: Πρώτο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – προγράμματα που γενικά είναι 
πιο συγκεκριμένα από άποψη πρακτική/τεχνική/επαγγελματική από τα 
προγράμματα ISCED 5A. Τα προσόντα είναι συνήθως πιο περιορισμένα από 
αυτά στο 5A και εστιάζουν σε επαγγελματικά συγκεκριμένες δεξιότητες για 
άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας.  
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– ISCED 6: Δεύτερο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – προγράμματα που οδηγούν 
απευθείας στην απονομή ανώτερων ερευνητικών τίτλων. Αν και πολλές χώρες 
έχουν μόνο έναν «πρώτο» τίτλο προχωρημένης έρευνας (π.χ. διδακτορικό 
τίτλο), κάποιες χώρες απονέμουν τίτλο προχωρημένης έρευνας «μεσαίου 
επιπέδου» και άλλες «δεύτερο» τίτλο προχωρημένης έρευνας.  

Αναλογία κινητικών σπουδαστών προς σπουδαστές μόνιμους κατοίκους («ποσοστό 
κινητικότητας»)  
Προκειμένου να υπολογιστούν συγκρίσιμα ποσοστά κινητικότητας για την εσωτερική και την 
εξωτερική κινητικότητα, ήταν απαραίτητο να οριστεί μια πανομοιότυπη βασική ομάδα 
σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προς την οποία να σχετιστούν και οι δύο 
διαφορετικές ομάδες κινητικών σπουδαστών (εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές). 
Συνεπώς, αποφασίστηκε να μην ακολουθηθεί η προηγούμενη πρακτική υπολογισμού των 
ποσοστών κινητικότητας για εισερχόμενους σπουδαστές – που συσχέτιζε τους αλλοδαπούς 
σπουδαστές με όλους τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε μια χώρα, 
περιλαμβανομένων των ίδιων των αλλοδαπών σπουδαστών. Αντίθετα, τόσο οι εισερχόμενοι 
όσο και οι εξερχόμενοι σπουδαστές παρατέθηκαν σε αναλογία προς τους μη κινητικούς 
σπουδαστές (μόνιμους κατοίκους). Ως προσέγγιση στους σπουδαστές μόνιμους κατοίκους, 
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για τους ημεδαπούς σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε 
πανεπιστήμια της ημεδαπής. Υπολογίστηκαν δε με την αφαίρεση των αλλοδαπών ή εσωτερικά 
κινητικών σπουδαστών από το σύνολο των σπουδαστών πλήρους και μερικής φοίτησης. 

Χώρες προέλευσης/προορισμού των κινητικών σπουδαστών  
Στην περίπτωση της εσωτερικής κινητικότητας, οι χώρες που παρατίθενται στους πίνακες 
χωρών για τη συνολική κινητικότητα (πίνακες 1 και 3 κάθε προφίλ χώρας) αναφέρονται στις 
χώρες προέλευσης των εσωτερικά κινητικών σπουδαστών ή τις χώρες των οποίων είναι υπήκοοι 
οι αλλοδαποί σπουδαστές. Στην περίπτωση της εξωτερικής κινητικότητας, αφορούν τις ξένες 
χώρες εγγραφής ημεδαπών σπουδαστών (Κύπρος: χώρες προορισμού των εξωτερικά κινητικών 
σπουδαστών). 

Τομείς σπουδών  
Σε ορισμένες χώρες, για τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερα από ένα 
γνωστικά αντικείμενα, κάθε γνωστικό αντικείμενο έχει υπολογιστεί ως ξεχωριστή εγγραφή. 

Αναλογία εξωτερικών/εσωτερικών («ισοζύγιο κινητικότητας»)  
Για κάθε υπό μελέτη χώρα, τα απόλυτα αριθμητικά στοιχεία ημεδαπών σπουδαστών που είναι 
εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό παρατέθηκαν σε σχέση με τους εσωτερικά κινητικούς ή 
αλλοδαπούς σπουδαστές, προκειμένου να υπολογιστούν τα «ισοζύγια κινητικότητας». 
Αναλογία εξωτερικών/εσωτερικών κάτω του 1 δηλώνει ότι η χώρα είναι καθαρός εισαγωγέας 
σπουδαστών, ενώ αναλογία εξωτερικών/εσωτερικών άνω του 1 είναι χαρακτηριστική χωρών 
που είναι καθαροί εξαγωγείς σπουδαστών. 

Κινητικότητα των σπουδαστών στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων δράσης  
Το πρόγραμμα «Σωκράτης»/Erasmus προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό σε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα για χρονικό διάστημα από 3 έως 12 μήνες.  

Το μέτρο υπέρ της κινητικότητας του προγράμματος Leonardo da Vinci στοχεύει στην 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων και του κόσμου της 
κατάρτισης. Οι νέοι στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και οι φοιτητές πανεπιστημίου 
μπορούν να συμμετέχουν σε «περιόδους άσκησης» διάρκειας 3 έως 39 εβδομάδων στην 
περίπτωση νέων που παρακολουθούν αρχική επαγγελματική κατάρτιση ή 13 έως 52 εβδομάδων 
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στην περίπτωση φοιτητών πανεπιστημίου. «Περίοδος άσκησης» είναι μια περίοδος 
επαγγελματικής κατάρτισης και/ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε έναν οργανισμό εταίρο 
σε άλλη συμμετέχουσα χώρα. Η «περίοδος άσκησης» πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του προγράμματος σπουδών ή κατάρτισης του συμμετέχοντος.  

Το πρόγραμμα «Σωκράτης»/Comenius στο πλαίσιο των γλωσσικών προγραμμάτων Comenius 
στηρίζει τις ανταλλαγές τάξεων. Αυτές οι ανταλλαγές αφορούν μαθητές ηλικίας 14 ετών και 
άνω και έχουν ελάχιστη διάρκεια 14 ημέρες.  

1.3. Πηγές δεδομένων 
Για τα προφίλ χωρών ελήφθησαν υπόψη πολλές διαφορετικές πηγές δεδομένων κινητικότητας 
των σπουδαστών: συγκριτικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο της Eurostat, του 
ΟΟΣΑ και της UNESCO, η βάση δεδομένων του προγράμματος «Σωκράτης»/Erasmus και τα 
αποτελέσματα συγκεκριμένων ερευνών.  

Οργανώθηκαν δύο αιτήματα δεδομένων ειδικά για την παρούσα μελέτη:  
• Προκειμένου να βρεθούν πιο αξιόπιστες πληροφορίες για την κινητικότητα από αυτές 

που μπορούν να παρέχουν τα δεδομένα βάσει υπηκοότητας που έχουν συλλεχθεί από 
την Eurostat, ζητήθηκε από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να παράσχουν δεδομένα 
για τις ξένες χώρες μόνιμης κατοικίας ή τις ξένες χώρες πρότερης εκπαίδευσης των 
σπουδαστών στη δευτεροβάθμια, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οκτώ 
χώρες παρείχαν δεδομένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και επτά για τη 
δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση (παρατίθενται κατωτέρω).  

• Από τις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα Leonardo και 
«Σωκράτης»/Comenius ζητήθηκε να παράσχουν τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία 
για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά.  

Τα προφίλ χωρών επίσης επωφελήθηκαν από έρευνα που οργανώθηκε για ένα άλλο ευρωπαϊκό 
έργο: οι πληροφορίες για τη συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα κινητικότητας αντλήθηκαν 
από απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι εθνικοί οργανισμοί που 
χρηματοδοτούν την κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο 
συντονιστής του έργου EURODATA είχε την ευγένεια να θέσει τα αποτελέσματα της εν λόγω 
έρευνας στη διάθεση της ομάδας του έργου. 
Ελήφθησαν υπόψη δεδομένα έως τα μέσα Μαΐου 2004. Οι αστερίσκοι στους πίνακες 
υποδηλώνουν κενά στα διαθέσιμα στοιχεία. 
Λεπτομερέστερα, οι διάφοροι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τα προφίλ χωρών 
αντλήθηκαν από τις ακόλουθες πηγές: 

Αλλοδαποί σπουδαστές   
Βάση δεδομένων New Cronos της Eurostat:  
 http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39139751&_dad=portal&_schema=

PORTAL&screen=welcomeref&open=/edtr/educ/educat/foreign&language= 
en&product=EU_MASTER_education_training&root=EU_MASTER_education_training&
scrollto=171 

Ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό  
Βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Στατιστικής της UNESCO:  
 http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5187&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=2  



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 55

Εσωτερική κινητικότητα  
Οι ακόλουθες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες παρείχαν δεδομένα ειδικά για τη μελέτη 
NATMOB με βάση κριτήρια κινητικότητας άλλα από την αλλοδαπή υπηκοότητα: 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 
– Αυστρία:   Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας 
– Φλαμανδική κοινότητα Βελγίου: Υπουργείο Φλαμανδικής Κοινότητας 
– Κύπρος:   Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου  
– Ιρλανδία:   Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 
– Γερμανία:   Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία 
– Λετονία:  Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Λετονίας 
– Ισπανία:   Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)  
– Ηνωμένο Βασίλειο:Στατιστική Υπηρεσία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HESA) 
 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: 
– Φλαμανδική κοινότητα Βελγίου: Υπουργείο Φλαμανδικής Κοινότητας 
– Κύπρος:   Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
– Τσεχική Δημοκρατία: Τσεχική Στατιστική Υπηρεσία 
– Ιρλανδία:   Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 
– Λετονία:  Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Λετονίας 
– Λουξεμβούργο: Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
– Πολωνία:  Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία  

Εξωτερική κινητικότητα  
Μόνο η στατιστική υπηρεσία της Κύπρου μπόρεσε να παράσχει πραγματικά δεδομένα 
κινητικότητας για την εξωτερική κινητικότητα. 

Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας 
Erasmus:  δεδομένα 2003/04 (για όλες τις χώρες): Συμβούλιο «Σωκράτης»/ERASMUS ΗΒ, 

Πανεπιστήμιο του Kent, 
δεδομένα 2002/03: κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του 
προγράμματος ERASMUS 2002-2003 στην ιστοθέση 

 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/statisti/stat14.pdf  
 και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες από  
 Φλαμανδική κοινότητα Βελγίου: Υπουργείο Φλαμανδικής Κοινότητας 
 Δανία:  Cirius  
 Ιταλία:  Nazionale Azione ERASMUS 
 Μάλτα:  Εθνική Υπηρεσία («Σωκράτης») 
 Σουηδία: Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 

Comenius: Ζητήθηκαν δεδομένα από τις εθνικές υπηρεσίες 

Leonardo: Ζητήθηκαν δεδομένα από τις εθνικές υπηρεσίες 

Εθνικά προγράμματα κινητικότητας 
Τα δεδομένα βασίζονται σε απαντήσεις που έδωσαν σε έρευνα οι εθνικοί οργανισμοί σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που χρηματοδοτούν την κινητικότητα των σπουδαστών. Απαντήσεις 
ελήφθησαν από τις εξής 17 χώρες· τα δεδομένα που ελήφθησαν αφορούν τα προγράμματα των 
οργανισμών που παρατίθενται: 
– Αυστρία:  Αυστριακή Υπηρεσία Ανταλλαγών (ÖAD) και Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού  
– Βέλγιο: Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)  
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– Κύπρος:  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Ανώτερης και Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (δεν παρέχει τις υποτροφίες η ίδια η οργάνωση, αλλά 
εκπόνησε συλλογική έκθεση για την έρευνα)  

– Τσεχική Δημοκρατία: Ίδρυμα Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (Ίδρυμα Hlavka)  
– Γερμανία:  Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), Επιτροπή 

Fulbright  
– Δανία:  Κέντρο Υποτροφιών Danida, Cirius, Διάσκεψη Δανών Πρυτάνεων, 

Κυβερνητικό Ινστιτούτο της Δανίας για την Παθολογία των Σπόρων για 
τις Αναπτυσσόμενες Χώρες (Danida), Δανέζικο Δίκτυο για τη Γεωργική 
Έρευνα για την Ανάπτυξη (NETARD), Δανέζικη Υπηρεσία Ερευνών 

– Εσθονία:  Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, Βρετανικό Συμβούλιο 
– Φινλανδία:  Κέντρο Διεθνούς Κινητικότητας (CIMO), Φινλανδικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
– Γαλλία:  Γαλλο-αμερικανική Επιτροπή για τις Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές 

(EGIDE), Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche - Direction de la recherche, sous-direction de 
la recherche universitaire 

– Ελλάδα:  Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Κοινωφελές Ίδρυμα 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) 

– Ουγγαρία: Βρετανικό Συμβούλιο Ουγγαρίας, Δημόσιο Ίδρυμα Tempus, Aktion 
Österreich-Ungarn 

– Ιρλανδία:  Ιρλανδικό Συμβούλιο Ερευνών για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες (IRCHSS)  

– Λιθουανία:  Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Βρετανικό Συμβούλιο, 
Συμβουλευτικό Κέντρο για την Παιδεία του Βίλνιους (Studijų užsienyje 
informacijos centras, λειτουργεί στη Λιθουανία εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης), Συμβουλευτικό Κέντρο για την 
Παιδεία, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Πρεσβεία των ΗΠΑ 

– Κάτω Χώρες:  Nuffic (Οργάνωση των Κάτω Χωρών για τη Διεθνή Συνεργασία στην 
Ανώτερη Εκπαίδευση), Universiteit Maastricht, Κέντρο Fulbright – 
Πρόγραμμα Υποτροφιών Campus  

– Σουηδία:  Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, 
Σουηδικό Ίδρυμα για τη Διεθνή Συνεργασία στην Έρευνα και την 
Ανώτερη Εκπαίδευση, Σουηδικό Ινστιτούτο 

– Δημοκρατία της Σλοβακίας: Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης, Επιστημών και 
Αθλητισμού 

– Ηνωμένο Βασίλειο: Επιτροπή Υποτροφιών Marshall Aid Commemoration Commission 

1.4. Συντμήσεις 

Eurostat - τομείς σπουδών 
– Μηχ,μετ.& κατ.:  Μηχανολογία, μεταποίηση και κατασκευές 
– Επ.ανθρ.&τέχνες:  Επιστήμες του ανθρώπου και τέχνες 
– Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο: Κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων και δίκαιο 
– Υγεία & κοιν.επ.:  Υγεία και κοινωνικές επιστήμες 
– Υγεία & κοιν. υπ.:   Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες 
– Παιδαγ:   Παιδαγωγική 
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ERASMUS - τομείς σπουδών 
– Επιχ. σπουδές:  Επιχειρηματικές σπουδές 
– Παιδ., διδακτ.:  Παιδαγωγική, διδακτική 
– Μηχαν., τεχν.:  Μηχανολογία, τεχνολογία 
– Γλώσ. & φιλολ..:  Γλώσσες και φιλολογίες 
– Ιατρικές επ.:  Ιατρικές επιστήμες 
– Φυσικές επ.:  Φυσικές επιστήμες 
– Κοιν. επ.:   Κοινωνικές επιστήμες 

Εθνικά προγράμματα - τομείς σπουδών 
– Γεωπ. επ.:   Γεωπονικές επιστήμες 
– Επικ.& πληροφ.:   Επικοινωνία και πληροφορική 
– Παιδ., διδακτ.:  Παιδαγωγική, διδακτική 
– Μηχανολ., τεχνολ.: Μηχανολογία, τεχνολογία 
– Γλώσσες & φιλολ.: Γλώσσες και φιλολογίες 
– Διοίκ., επιχ.:  Διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρηματικές σπουδές 
– Ιατρικές επ.:  Ιατρικές επιστήμες 
– Φυσικές επ.:  Φυσικές επιστήμες 
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ΑΥΣΤΡΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1:  Εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A&6) 
και ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6), στοιχεία 
του πιο πρόσφατου διαθέσιμου έτους 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 
Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 

5A 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

2002/035 

Εσωτερικοί 
2003/04 30 114 +10.3% 52.6% 88.6% 16.5% 

Ιταλία
Γερμανία
Τουρκία

22.2%
17.8%
6.1%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Επ.ανθρ.&τέχνες 
Μηχ.,μετ.& κατ.. 

36.7%
20.9%
12.6%

Εξωτερικοί 
2002/03 
 

12 628 +5.4% * * 6.4% 
Γερμανία 

ΗΒ
ΗΠΑ

54.6%
10.7%
8.4%

* 

0.41 

1 Εσωτερικοί: σπουδαστές που απέκτησαν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
5 Λόγος αλλοδαπών σπουδαστών/ημεδαπών σπουδαστών εγγεγραμμένων στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 

Πίνακας 2:  Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 3 159 +11.4% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ιταλία

13.0% 
12.1% 
11.4% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Μηχαν., τεχν.

24.9% 
15.1% 
10.4% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 3 727 +12.1% * 

Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία

17.0% 
14.2% 
12.4% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Παιδ., διδακτ..

26.9% 
13.7% 
8.0% 

1.3 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 409 +6.8% 54.0% 

Γερμανία 
Ισπανία
Γαλλία

35.7%
10.5%
8.8% 

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα εσωτερικοί
(2002/03) 739 * 47.9% 

Σλοβακία
Τσεχία

Ουγγαρία

15.4% 
12.2% 
11.1% 

 Φυσικές επ..
Μηχαν., τεχν. 
Διοίκ., επιχ..

16.3% 
15.4% 
9.9% 

Εθνικά προγράμματα εξωτερικοί
(2002/03) 187 * 55.3% 

Ουγγαρία
Βουλγαρία

Τσεχία

18.2% 
9.6% 
9.6% 

* 

0.25 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΑΥΣΤΡΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03  

 
Σύνολο κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί  68 870 * 48% 39% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 312 +4% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002/04)
466 +4% * 

Γερμανία  
Τσεχία 
Ισπανία 

27% 
17% 
14% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo
 εξωτερικοί

(2002/04)
874 +11% 54% ΗΒ  

Γερμανία  
26% 
17% 

1.88 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
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ΒΕΛΓΙΟ 
Κινητικότητα σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά κινητικοί ή αλλοδαποί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6), στοιχεία του πιο 
πρόσφατου διαθέσιμου έτους 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 
5A&6  

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

2002/035 

BE-Φλαμ. 
Εσωτερικοί 
2003/04 

5 057 +12.1% 46.9% 92.0% 2.9% 

Κάτω 
Χώρες
Κίνα

Γερμανία 

32.7% 
13.2% 
2.7% 

Κοιν.επ.,επ.&δίκ
αιο 

Επ.ανθρ.&τέχνες 
Θετικές επ. 

20.1%
19.1%
18.6%

BE-Γαλλ. 
Εσωτερικοί 
2002/03 

32 798 +1.2% 50.0% 49.4% 23.8% 
Γαλλία
Μαρόκο
Ιταλία

34.3% 
7.1% 
5.9% 

Υγεία & κοιν. επ. 
Κοιν.επ.,επ.&δίκ

αιο 
Επ.ανθρ.&τέχνες 

27.2%
18.4%
8.9%

Εξωτερικοί 
2002/03 11 502 +11.4% * * 3.5% 

Γαλλία
ΗΒ

Κάτω 
Χώρες

23.2% 
20.1% 
17.3% 

* 

0.28 

1  Εσωτερικοί BE-φλαμ: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης, υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
5 Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν το Βέλγιο συνολικά (φλαμανδική και γαλλική κοινότητα) 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή
1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 4 504 +11.4% * 

Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία

23.6% 
14.2% 
9.4% 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες

Γλώσ. & 
φιλολ..

18.9% 
13.1% 
11.4% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 4 825 +4.4% 60.6% 

Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία

25.1% 
19.9% 
7.9% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & 
φιλολ..

Παιδ., διδακτ..

17.9% 
13.4% 
11.6% 

1.07 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(BE-γαλλόφωνο 2002)
203 +8.6% * 

Γερμανία 
Ισπανία
Γαλλία

12.8%
11.3%
32.5% 

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
 εξωτερικοί

(2002/03)
* * 63.4% 

Αφρική
Λατ. Αμερ.

Ασία

64.0%
17.5%
17.0%

* 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΒΕΛΓΙΟ - συνέχεια  
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2002/03  

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες3 

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών 

BE-φλαμ  
Εσωτερικοί 287 * * 56% 0.6% Κάτω Χώρες 99% 

Εξωτερικοί * * * * * * * 

* 

1 Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 528 +100% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
 εσωτερικοί

(2002/04)
453 +48% * 

Κάτω Χώρες
Γαλλία

Γερμανία 

23% 
20% 
17% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί
(2002/04)

331 +15% 54% 
Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία

22% 
16% 
12% 

0.73 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
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ΚΥΠΡΟΣ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5-6) 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 
Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 

5A&6 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4  

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

 

Εσωτερικοί 5 943 +28.6% 21.7% 5.0% 39.9% 

Κίνα
Μπανγκλαν

τές
Πακιστάν

23.1% 
21.0% 
20.1% 

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Υπηρεσίες 
Θετικές επ. 

41.8%
36.6%
8.4%

Εξωτερικοί 17 365 +6.1% 53.5% 98.1% 116.5% 
Ελλάδα

ΗΒ
ΗΠΑ

67.6% 
15.8% 
6.8% 

* 

2.92 

1  Εσωτερικοί: μη υπήκοοι με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
4  Συχνότεροι τομείς σπουδών όλων των αλλοδαπών σπουδαστών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή
1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 62 +11.4% * 

Γαλλία
Φινλανδία

Πορτογαλία

16.9% 
15.3% 
13.6% 

Επιχ. σπουδές
Υγεία&κοιν. υπ..
Γλώσ. & φιλολ..

37.1% 
14.5% 
10.8% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 64 -29.7% * 

Φινλανδία
Ελλάδα
Γαλλία

21.9% 
20.3% 
14.1% 

Παιδ., διδακτ..
Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

37.4% 
22.0% 
15.4% 

1.08 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 10 +900.0% * 

Γαλλία
ΗΒ

Ελλάδα

20.0%
20.0%
30.0% 

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
5 349 * 23% 

Ελλάδα
Βουλγαρία

ΗΒ

5.8% 
1.3% 
1.2% 

Διοίκ., επιχ.. 
Επικ. & πληροφ..

Μηχαν., τεχν.

36% 
8% 
2% 

Εθνικά προγράμματα εξωτερικοί
(2002/03) 16 374 * 54% 

Ελλάδα
ΗΒ

Βουλγαρία

64.7% 
17.0% 
2.4% 

Επιστ. ανθρ.
Διοίκ., επιχ..

Κοιν. επιστήμες

12% 
12% 
12% 

3.06 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΚΥΠΡΟΣ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2002/03  

 
Συνολική 

κινητικότητα 
σπουδαστών1 

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια
Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες3 

Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 147 * * * 0.2% 

Λίβανος
Βουλγαρί

α
Ιράν

39% 
16% 
16% 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1  Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 62 +72% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα  
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα  
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ -
Leonardo εσωτερικοί

(2002/04)
193 +302% * 

Γερμανία 
ΗΒ

Βέλγιο

45% 
20% 
9% 

Προγράμματα ΕΕ -
Leonardo εξωτερικοί

(2002/04)
40 +900% 48% 

Ελλάδα
ΗΒ

Γερμανία 
Ιταλία

25% 
25% 
25% 
25% 

0.21 

Εθνικά προγράμματα 
 εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα  
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
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ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή
1 Γυναίκες ISCED 

5A&6 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Εσωτερικοί 10 338 +6.0% 58.7% 96.2% 3.7% 
Σλοβακία
Ρουμανία
Ουκρανία

67.1%
3.0%
2.9%

Κοιν. επ.,επιχ.& 
δίκαιο 

Υγεία&κοιν. υπ.. 
Μηχ..,μετ.& 

κατ.. 

31.6%
26.1%
14.1%

Εξωτερικοί 6 800 +15.5% * * 2.5% 
Γερμανία 

ΗΠΑ
Γαλλία

34.4%
17.4%
8.6%

* 

0.68 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2:  Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 

κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή
1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 1 298 +33,8% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ισπανία

16.9% 
16.8% 
13.8% 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες

18.4%
13.5%
13.4%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS
εξωτερικοί 3 589 +19.6% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ισπανία

25.9% 
14.2% 
8.0% 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Γλώσ. & φιλολ..

16.3%
13.4%
12.9%

2.92 

Προγράμματα ΕΕ -
Leonardo εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ -
Leonardo εξωτερικοί 243 +89.9% * 

Αυστρία
Γερμανία 
Σουηδία

16.5%
25.5%
11.9% 

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

131 * 47% 
Γαλλία

ΗΒ
Ελβετία

11.0% 
11.0% 
5.0% 

Μηχαν., τεχν.
Φυσικές επ..

Τέχνες & σχέδιο

19.0%
17.0%
13.0%

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2002/03 
 

Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες3 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί  635 * * 100% 0.1% * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1  Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό 
2  Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3   Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
 εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 325 0 * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
 εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
 εσωτερικοί

(2002-2004)
218 -23% * Γερμανία 

Ισπανία
54% 
16% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
704 +24% 55% Γερμανία 

Αυστρία
43% 
12% 

3.23 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 140 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
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ΔΑΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 

5A&6 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών 
/εσωτερικών

Εσωτερικοί 18 120 +25.1% 54.1% 85.8% 9.9% 

Νορβηγία
Ισλανδία

Κίνα (περιλ. 
ΧΚ)

8.4%
6.0%
5.8%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Υγεία&κοιν. υπ.. 
Επ.ανθρ.&τέχνες 

30.2% 
17.5% 
16.6% 

Εξωτερικοί 6 733 -9.5% * * 3.7% 
ΗΒ

Σουηδία
ΗΠΑ

25.8%
14.8%
13.4%

* 

0.37 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Αναλογία 
εξωτερικών 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ -
ERASMUS εσωτερικοί 3 393 +17.5% 53.9% 

Ισπανία
Γαλλία

Γερμανία 

17.3% 
15.1% 
12.4% 

Μηχαν., τεχν.
Επιχ. σπουδές

Κοιν. επιστήμες

30.1% 
22.6% 
9.9% 

Προγράμματα ΕΕ -
ERASMUS εξωτερικοί 1 686 -8.6% 65.2% 

ΗΒ
Γερμανία 
Γαλλία

19.6% 
17.9% 
15.4% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσσες&φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

21.6% 
20.5% 
10.1% 

0.51 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
391 * 43.5% 

Πολωνία
Εσθονία
Ιταλία

5.9% 
3.6% 
3.6% 

Γεωπ. επ..
Ιατρικές επ.
Φυσικές επ.

21.2% 
16.9% 
11.8% 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

137 * 56.6% 

Ιταλία
Ρωσία

Ισπανία
Πολωνία

8.8% 
5.8% 
5.1% 
5.1% 

Γλώσσες&φιλολ..
Επιστ. ανθρ.

Κοιν. επιστήμες
Γεωπ. επ..

28.5% 
13.9% 
12.4% 
12.4% 

0.35 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΔΑΝΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια 

Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  20 423 * 51% 53% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 
* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
 εξωτερικοί 272 -27% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 263 * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
 εσωτερικοί

(2002-2004)
339 +14% * 

Γερμανία 
Κάτω Χώρες 

Νορβηγία 

38% 
13% 
10% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
248 -38% 60% 

ΗΒ 
Γερμανία 
Ισπανία 

34% 
13% 
12% 

0.73 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 1 041 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2004, 263 μαθητές συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα Nordplus junior (τόσο ως ανταλλαγές τάξεων όσο και ως πρακτική κατάρτιση). Αυτό το 
πρόγραμμα καλύπτει επτά βόρειες χώρες (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Νήσοι Φερόες και 
Γροιλανδία). 

– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 930 σπουδαστές συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα της Δανίας PIU. Επιπλέον, ακόμη 111 σπουδαστές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Nordplus junior 
(κυρίως ως πρακτική κατάρτιση).  
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ΕΣΘΟΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6), στοιχεία του πιο 
πρόσφατου διαθέσιμου έτους  

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 
5A&6  

Αναλογία προς 
σπουδαστές  
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

2002/03 

Εσωτερικοί 
2003/04 830 -23.9% 46.7% 96.3% 1.3% 

Φινλανδία 
Λετονία 

Λιθουανία 

30.5% 
17.1% 
12.9% 

* 

Εξωτερικοί2002/
03 2 399 -38.1% * * 3.7% 

Γερμανία 
Φινλανδία 

ΗΠΑ 

26.1% 
22.0% 
12.4% 

* 

2.20 

1 Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό 
2  Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 166 -2.4% * 

Φινλανδία
Ιταλία

Γερμανία 

22.0%
17.6%
15.7%

Επιχ. σπουδές
Τέχνες & σχέδιο
Γλώσσες&φιλολ..

30.7%
16.3%
15.7%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 305 +0.3% * 

Γερμανία 
Φινλανδία

Γαλλία

19.3%
15.4%
13.8%

Γλώσσες&φιλολ..
Επιχ. σπουδές

Τέχνες & σχέδιο

16.7%
15.4%
15.4%

1.9 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 50 +72.4% * 

Γερμανία
Κάτω Χώρες

ΗΒ

26.0%
16.0%
20.0%

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
97 * 64.9% 

Ρωσία
Ουγγαρία
Τσεχία
Δανία

87.6%
5.2%
2.1%
2.1%

Γλώσσες&φιλολ.. 
Δίκαιο 

Κοιν. επιστήμες 

32.0%
11.3%
9.3%

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

28 * 71.4% 
Δανία
ΗΒ

Ουγγαρία

39.3%
25.0%
17.9%

Κοιν. επιστήμες 
Γλώσσες&φιλολ.. 

Διοίκ., επιχ. 
Ιατρικές επ. 

25.0%
21.4%
10.7%
10.7%

0.29 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΕΣΘΟΝΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  

Εξωτερικοί 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4:  Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 
που έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 20 * * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί 

(2002-2004) 
87 +71% * 

Φινλανδία 
Γερμανία 
Λετονία 

48% 
28% 
13% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 

(2002-2004) 
91 +34% 45% 

Φινλανδία 
Γερμανία 
Νορβηγία 

41% 
27% 
11% 

1.05 

Εθνικά προγράμματα 
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα  
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 

5A&6 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 7 361 +8.9% 46.5% 99.9% 2.6% 
Κίνα (περιλ ΧΚ)

Ρωσία
Σουηδία

15.0% 
14.7% 
7.6% 

Μηχ..,μετ.&
κατ..

Κοιν.επ.,επ.&
δίκαιο

Επ.ανθρ.&τέ
χνες

29.2% 
25.2% 
18.3%

Εξωτερικοί 10 430 +4.9% * * 3.7% 
Σουηδία

ΗΒ
Γερμανία 

38.9% 
21.0% 
9.1% 

* 

1.42 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 4 930 +11.2% * 

Γερμανία 
Γαλλία 
Ισπανία 

19.5% 
15.4% 
10.6% 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες

32.9% 
13.2% 
9.7% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 3 952 +16.2% * 

Γερμανία 
ΗΒ 

Ισπανία 

16.6% 
14.0% 
12.1% 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες 
Γλώσ. & φιλολ..

33.8% 
11.3% 
8.2% 
8.1% 

0.83 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002)
179 +35.6% * 

Βέλγιο
Γερμανία 
Γαλλία

10.1%
18.4%
10.1% 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
500 * 60.0% 

Ρωσία
Ουγγαρία
Πολωνία

40.0.% 
5.0% 
4.0% 

Φυσικές επ.
Γλώσσες&φιλολ.

Επιστ. ανθρ.

21.0% 
15.0% 
12.0% 

Εθνικά προγράμματα εξωτερικοί
(2002/03) 255 * 61.6% 

Ρωσία
ΗΒ

Βέλγιο

23.1% 
8.6% 
7.1% 

Επιστ. ανθρ.
Κοιν. επιστήμες

Ιατρικές επ.

20.0% 
19.6% 
12.2% 

0.51 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  6 783 * 53% 99% 1.3% Ρωσία
Εσθονία

35% 
17% 

Εξωτερικοί * * * * * * 
* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4:  Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 
που έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius  

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius 
 εξωτερικοί 343 -52% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα  
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα  
εξωτερικοί 190 * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo  
εσωτερικοί  

(2002-2004) 
1 032 +24% * Γερμανία 

Ισπανία
20% 
17% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo  
εξωτερικοί  

(2002-2004) 
499 +24% 63% 

Γερμανία 
ΗΒ

Ισπανία

22% 
16% 
11% 

0.48 

Εθνικά προγράμματα  
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα  
εξωτερικοί 538 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο  έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2004, 190 μαθητές συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα Nordplus junior (σχεδόν όλοι ως πρακτική κατάρτιση). Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει επτά 
βόρειες χώρες (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Νήσοι Φερόες και Γροιλανδία). 

– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 538 σπουδαστές συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα Nordplus junior (κυρίως ως πρακτική κατάρτιση).  
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ΓΑΛΛΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή
1 Γυναίκες ISCED 

5A&6  

Αναλογία προς 
σπουδαστές  
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών

Εσωτερικοί 221 567 +33.9% 48.7% 93.1% 11.7% 

Μαρόκο
Αλγερία

Κίνα 
(περιλ. ΧΚ)

15.7% 
8.3% 
4.8% 

* 

Εξωτερικοί 53 188 +6.6% * * 2.8% 
ΗΒ

Βέλγιο
ΗΠΑ

23.5% 
21.5% 
13.6% 

* 

0.24 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3, 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 20 251 +7.5% * 

Γερμανία 
Ισπανία 
Ιταλία 

20.8% 
17.7% 
14.9% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσσες&φιλολ.
Κοιν. επιστήμες

21.9% 
18.6% 
11.0% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 21 008 +8.5% * 

Ισπανία 
ΗΒ 

Γερμανία 

24.4% 
22.2% 
13.4% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσσες&φιλολ.

Μηχαν., τεχν.

31.5% 
17.5% 
13.8% 

1.09 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2003)
772 -61.1% * 

Γερμανία 
Ισπανία

ΗΒ

11.7%
11.8%
11.5% 

Χωρίς 
εφαρμογή * 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί

(2002/03)
3 777 * 32.3% * 

Φυσικές επ.
Επιχειρήσεις
Μηχαν., τεχν.

17.1% 
14.9% 
14.1% 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

750 * * 
Ουγγαρία
Πολωνία
Τσεχία

9.7% 
7.1% 
5.2% 

Γλώσσες&φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

Φυσικές επ.

26.0% 
18.4% 
15.2% 

0.20 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΓΑΛΛΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες2 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  243 310 * * 38% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 2 919 -30% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
2 041 +23% * 

Ιταλία 
Γερμανία  
Ισπανία 

20% 
18% 
11% 

* 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
1 574 +43% 44% 

ΗΒ  
Ισπανία  
Ιταλία  

25% 
17% 
11% 

0.77 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 2 000 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 

– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 2.000 σπουδαστές συμμετείχαν σε 
διμερές πρόγραμμα με τη Γερμανία  (Deutsch-Französischer Austausch in der beruflichen Bildung) 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A) και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6), στοιχεία του 
πιο πρόσφατου διαθέσιμου έτους 

 

Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 Μεταβολή2 Γυναίκες 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4  

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

2002/035 

Εσωτερικοί 
2003/04 208 072 +9.1% 50.2% 11.7% 

Κίνα (περιλ. 
ΧΚ)

Πολωνία
Βουλγαρία

11.0% 
6.0% 
5.5% 

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Επ.ανθρ.&τέχνες 
Μηχ.,μετ.& κατ.. 

28.1% 
23.2% 
18.5% 

Εξωτερικοί 
2002/03 62 821 +10.2% * 3.1% 

ΗΒ
ΗΠΑ

Γαλλία

20.9% 
14.8% 
11.0% 

* 

0.26 

1  Εσωτερικοί: σπουδαστές που έλαβαν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
5 Αναλογία αλλοδαπών σπουδαστών/ημεδαπών σπουδαστών εγγεγραμμένων στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 16 859 +4.7% * 

Γαλλία 
Ισπανία 
Ιταλία 

17.2% 
15.7% 
12.3% 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

Γλώσ. & φιλολ.. 

19.9% 
14.1% 
20.7% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 20 710 +12.1% * 

Ισπανία 
Γαλλία 

ΗΒ 

20.9% 
19.3% 
15.3% 

Επιχ. σπουδές 
Γλώσ. & φιλολ.. 
Κοιν. επιστήμες 

24.6% 
17.4% 
9.7% 

1.27 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
7 373 * 46.9% 

Πολωνία
Γαλλία

Ουγγαρία

5.1% 
2.7% 
2.4% 

Γλώσσες&φιλολ..
Επικοιν.&πληροφ.

Μηχαν., τεχν..

18.0% 
15.2% 
10.8% 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

3 904 * 42.6%
ΗΒ

Γαλλία
Ιταλία

11.0% 
6.8% 
3.3% 

Γλώσσες&φιλολ..
Διοίκ., επιχ.. 
Φυσικές επ.

18.3% 
17.7% 
10.9% 

0.53 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 77

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς όλους τους 
σπουδαστές στην ISCED 

2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί 724 175 * 48% 24% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 
* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 1 590 -34% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

 * 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
2 965 +50% * 

Πολωνία 
Ισπανία 
Τσεχία 

18% 
11% 
9% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
3 821 +0% 56% 

ΗΒ 
Ιταλία 
Γαλλία 

33% 
10% 
10% 

1.29 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 2 720 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 2.000 σπουδαστές συμμετείχαν σε 

διμερές πρόγραμμα με τη Γαλλία (Deutsch-Französischer Austausch in der beruflichen Bildung). Επιπλέον, 
140 σπουδαστές συμμετείχαν στα αντίστοιχα διμερή προγράμματα με την Τσεχική Δημοκρατία (A Je To), τις 
Κάτω Χώρες (BAND) και τη Νορβηγία (Gjor Det). Επίσης, 80 σπουδαστές μετέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
στο πλαίσιο του προγράμματος Training Bridge. Τέλος, υπάρχουν προγράμματα κινητικότητας και με την 
Πολωνία και την Ουγγαρία (με τη συμμετοχή 140 και 80 σπουδαστών αντίστοιχα).  
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ΕΛΛΑΔΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή
1 Γυναίκες ISCED 

5A&6  

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών

Εσωτερικοί  12 456 +44.6% * 76.6% 2.3% 
Κύπρος
Αλβανία

Βουλγαρία

80.7% 
5.8% 
1.7% 

* 

Εξωτερικοί 50 284 -3.7% * * 9.2% 
ΗΒ

Ιταλία
Γερμανία 

44.7% 
15.9% 
15.5% 

* 

4.0 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2:  Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 

Λόγος 
εξωτερικώ

ν/ 
εσωτερικώ

ν 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 1 593 +3.1% * 

Γαλλία
Ιταλία

Ισπανία

14.5% 
12.0% 
11.8% 

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες
Μηχαν., τεχν.

16.1%
9.5%
9.4%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 2 385 +12.8% * 

Γαλλία
Ισπανία
Γερμανί

α 

17.6% 
15.7% 
14.9% 

Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες
Επιχ. σπουδές

15.4%
15.2%
14.7%

1.58 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002)
153 +292.3% 52.3% 

Γερμανία 
ΗΒ

Γαλλία

11.8%
18.3%
24.8% 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
274  37.6% 

Ρουμανία
Παλαιστίνη
Βουλγαρία
Ουκρανία

15.7% 
9.1% 
7.7% 
7.7% 

Γλώσ. & φιλολ..
Επιστ. ανθρ.
Ιατρικές επ.

22.2%
20.1%
12.8%

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

634  50.6% 
ΗΒ

Γαλλία
Γερμανία 

68.5% 
7.6% 
4.6% 

Τέχνες & σχέδιο
Επιστ. ανθρ.
Ιατρικές επ.

15.6%
10.6%
9.5%

2.31 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΕΛΛΑΔΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια
Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  

Εξωτερικοί 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 174 -43% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
123 -17% * 

ΗΒ 
Γαλλία 

Ρουμανία 

24% 
13% 
12% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
572 -13% 64% 

Ισπανία 
ΗΒ 

Γαλλία 
Γερμανία 

31% 
20% 
13% 
13% 

4.65 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 12 226 +3.8% 46.2% 99.8% 3.2% 

Ρουμανία
Σλοβακί

α
Σερβία 

25.7%
20.0%
9.8%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Υγεία & κοιν. υπ. 
Μηχ..,μετ.& κατ.. 
Επ.ανθρ.&τέχνες 

21.9%
21.5%
14.3%
14.2%

Εξωτερικοί 8 237 +6.6% * * 2.1% 
Γερμανία 
Αυστρία

ΗΠΑ

38.8%
15.5%
14.6%

* 

0.69 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 951 +11.1% 49% 

Γερμανία 
Γαλλία

Φινλανδία

18.6%
18.4%
17.6%

Επιχ. σπουδές
Τέχνες & σχέδιο
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες

32.7% 
9.6% 
9.6% 
9.4% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 2 058 +12.5% 65% 

Γερμανία 
Γαλλία
Ιταλία

27.5%
13.4%
11.0%

Επιχ. σπουδές
Γλώσσες&φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

21.9% 
12.1% 
9.7% 

2.16 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 282 +43.6% * 

Γερμανία 
Ισπανία
Γαλλία

12.1%
8.5%
6.4%

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
44 * 63.3% 

Αυστρία
ΗΒ

Πολωνία

38.6%
22.7%
13.6%

Διοίκ., επιχ.. 
Γλώσσες&φιλολ..

Επιστ. ανθρ.

38.6% 
15.9% 
11.4% 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

142 * 72.5% 

Αυστρία
Γερμανία 

Κάτω 
Χώρες
Ιταλία

ΗΒ

53.5%
6.3%
5.6%
5.6%
5.6%

Παιδαγ., διδακτ.
Διοίκ., επιχ.. 

Γλώσσες&φιλολ..

33.1% 
19.7% 
19.7% 

3.23 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμι
α 

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  8 722 * 50% 52% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 
* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 468 +67% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
384 +65% * 

Γερμανία 
Ισπανία 
Γαλλία 

35% 
17% 
14% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
372 -35% 57% 

Γερμανία 
ΗΒ 

Φινλανδία 

41% 
16% 
12% 

0.97 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 240 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 160 σπουδαστές συμμετείχαν σε 

πρόγραμμα της Ουγγαρίας με στόχο την ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών από λιγότερο 
προνομιούχο περιβάλλον (Szakiskolai Mobilitási Program). Ακόμη 350 σπουδαστές προβλέπεται ότι θα 
συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα τα επόμενα δύο χρόνια (2005-2006). Τέλος, 80 σπουδαστές συμμετείχαν 
το 2004 σε προγράμματα με τη Γερμανία . 
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 

Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές  
τριτοβάθμιας 

μόνιμους κατοίκους

Χώρες3 Τομείς 
σπουδών4  

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Εσωτερικοί  10 201 +10.8% 50.3% * 6.0% 

ΗΒ
ΗΠΑ

Κίνα (περιλ. 
ΧΚ)

20.9% 
19.1% 
6.6% 

* 

Εξωτερικοί 15 823 +7.3% * * 9.2% 
ΗΒ

ΗΠΑ
Γαλλία

77.8% 
6.7% 
4.1% 

* 

1.53 

1 Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 3 584 +3.2% * 

Γαλλία
Γερμανία 
Ισπανία

31.5%
27.0%
15.0%

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Μηχαν., τεχν.

37.3%
17.4%
10.1%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 1 705 +4.8% * 

Γαλλία
Γερμανία 
Ισπανία

32.7%
17.1%
17.1%

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

35.3%
17.6%
13.5%

0.48 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
17 * 93.8% 

Ιταλία
ΗΒ

Γερμανία 
Ισπανία

23.5%
17.6%
11.8%
11.8%

Κοιν. επιστήμες
Επιστ. ανθρ.

50%
50%

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

* * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια
Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες3 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  3 428 * 55% 37% 1.0% 

Ισπανία
ΗΒ

Γερμανία
Νιγηρία

14% 
12% 
9% 
8% 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1  Εσωτερικοί: σπουδαστές με πρότερη εκπαίδευση σε ξένη χώρα. Επιπλέον, υπάρχουν 1.475 ιρλανδοί πολίτες εγγεγραμμένοι σε σχολεία στην 
Ιρλανδία αλλά με προηγούμενες σπουδές στο εξωτερικό 

2  Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 131 -10% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 46 * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2001-2003)
777 -12% * 

Ισπανία 
Ιταλία 
Γαλλία 

34% 
28% 
12% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2001-2003)
105 -29% 56% 

Ιταλία 
Γερμανία 
Φινλανδία 

29% 
26% 
18% 

0.14 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2003, 46 μαθητές συμμετείχαν σε 

διμερές πρόγραμμα με το Ηνωμένο Βασίλειο (East West schools). 
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ΙΤΑΛΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6  

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί  36 137 +27.0% 56.0% 96.4% 1.9% 
Ελλάδα
Αλβανία
Γερμανία 

22.1%
18.3%
3.3%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο
Υγεία & κοιν. υπ.
Επ.ανθρ.&τέχνες

29.9%
27.1%
17.8%

Εξωτερικοί 43 061 +4.6% * * 2.3% 
Γερμανία 
Ισπανία
Αυστρία

18.6%
14.7%
14.3%

* 

1.19 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 12 712 +15.8% * 

Ισπανία
Γερμανία 
Γαλλία

34.9%
14.4%
12.7%

Γλώσ. & φιλολ..
Επιχ. σπουδές

Κοιν. επιστήμες

16.3%
12.1%
11.1%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 16 829 +10.5% 59.1% 

Ισπανία
Γαλλία

Γερμανία 

33.8%
17.0%
11.8%

Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες
Επιχ. σπουδές

19.9%
13.2%
11.7%

1.38 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
* * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

* * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 85

ΙΤΑΛΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  90 797 * 47% 38% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 2 600 +27% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
1 746 +6% * 

Ισπανία 
Γερμανία 
Γαλλία 

24% 
23% 
10% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
1 846 +3% 53% 

Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ισπανία 

23% 
15% 
13% 

1.06 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΛΕΤΟΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6), στοιχεία του πιο 
πρόσφατου διαθέσιμου έτους 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4  

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

2002/03 

Εσωτερικοί 
2003/04 1 298 * * 48.5% 1.1% 

Λιθουανία
Ρωσία

Εσθονία

41.4%
21.3%
7.4%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Υγεία & κοιν. υπ. 
Επ.ανθρ.&τέχνες 

71.0%
12.1%
5.9%

Εξωτερικοί 
2002/03 2 572 -15.0% * * 2.2% 

Γερμανία 
ΗΠΑ

Εσθονία

33.5%
17.4%
11.9%

* 

1.08 

1  Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό 
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 65 +44.4% * 

Γερμανία 
Φινλανδία

Κάτω Χώρες

37.7% 
14.8% 
9.8% 

Επιχ. σπουδές 
Κοιν. επιστήμες 
Τέχνες & σχέδιο 

30.7%
24.6%
9.2% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 308 +32.8% * 

Γερμανία 
Φινλανδία
Σουηδία

36.0% 
13.6% 
10.4% 

Επιχ. σπουδές 
Κοιν. επιστήμες 
Τέχνες & σχέδιο 

28.6%
12.6%
10.1%

5.0 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 71 +73.1% * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΛΕΤΟΝΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια
Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες3 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  250 * * 51% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1  Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius 
εξωτερικοί 175 +65% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα 
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα 
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
44 -29% * Γερμανία 

Ισπανία 
64% 
11% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
156 +46% 44% Γερμανία 

Φινλανδία 
29% 
26% 

3.55 

Εθνικά προγράμματα 
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα 
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών

Εσωτερικοί 689 +0.7% 25.3% 97.8% 0.4% 
Λίβανος
Ισραήλ

Παλαιστίνη

21.5% 
8.9% 
8.4% 

Υγεία & κοιν. υπ.
Μηχ..,μετ.& κατ..
Κοιν.επ.,επ.&δίκαι

ο

29.9%
25.2%
21.5%

Εξωτερικοί 4 817 -13.4% * * 2.8% 
Γερμανία

ΗΠΑ
Πολωνία

30.4% 
13.4% 
13.0% 

* 

6.99 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 216 +63.6% * 

Γερμανία 
Ιταλία

Πορτογαλία
Γαλλία

23.6% 
13.5% 
12.5% 
12.0% 

Επιχ. σπουδές
Δίκαιο

Μηχαν., τεχν.

16.2% 
15.7% 
14.4% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 1 194 +19.2% * 

Γερμανία 
Φινλανδία

Δανία
Σουηδία

24.6% 
15.1% 
12.1% 
10.1% 

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες

20.2% 
15.8% 
8.1% 

5.74 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

54 * 53.7% 
Ουγγαρία
Ελβετία
ΗΠΑ

38.9% 
37.0% 
13.0% 

Κοιν. επιστήμες 
Φυσικές επ. 

Δίκαιο 

51.9%
14.8%
13.0%

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί 

Εξωτερικοί 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 245 +104% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
 εσωτερικοί

(2002-2004)
51 +113% * 

Γερμανία 
Ιταλία 
Βέλγιο 

25% 
25% 
18% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
142 +49% 41% 

Γερμανία 
Φινλανδία 

Ιταλία 

54% 
29% 
12% 

2.78 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6  

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών 

Εσωτερικοί * * * * * * * 

Εξωτερικοί 6 513 +6.4% * * * 

Γερμαν
ία

Γαλλία
Βέλγιο

30.1% 
26.5% 
19.8% 

* 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 14 +7.7% * 

Γαλλία
Γερμανία 
Αυστρία

42.8% 
21.4% 
21.4% 

Παιδ., διδακτ.. 
Γλώσσες&φιλολ. 

Μηχαν.,τεχν. 

42.8% 
21.4% 
21.4% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 
(2002/03)

36 -69.7% * 
Γαλλία
Βέλγιο

Σλοβακία

38.9% 
41.6% 
19.4% 

Παιδ., διδακτ.. 
Κοιν. επιστήμες 
Επιχ. σπουδές 

29.4% 
16.0% 
11.8% 

* 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες3 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί 125 * * 82% 0.4% * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1  Εσωτερικοί: μη υπήκοοι με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
 εξωτερικοί 21 -62% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
9 -36% * 

Γαλλία 
Κάτω Χώρες 

Αυστρία 

78% 
11% 
11% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
63 0% 52% 

Γαλλία 
Βέλγιο 

Γερμανία 

56% 
16% 
10% 

7.0 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΜΑΛΤΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6  

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 409 +16.9% 57.7% 96.3% 4.8% 
Κίνα (περιλ. ΧΚ)

Ρωσία
Βουλγαρία

16.1%
13.9%
6.4%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Υγεία & κοιν. υπ. 
Επ.ανθρ.&τέχνες 

59.2%
13.2%
12.7%

Εξωτερικοί 625 -39.8% * * 7.3% 
ΗΒ

Γερμανία 
Ισπανία

60.8%
8.8%
8.2%

* 

1.52 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 250 +23.8% * 

Ιταλία 
Γαλλία 

Γερμανία 

30.1%
18.2%
11.9%

Ιατρικές επ.
Επιχ. σπουδές

Κοιν. επιστήμες

19.6%
16.4%
12.8%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 119 +65.3% 67.0% 

Ιταλία 
ΗΒ 

Γερμανία 
Ιρλανδία 

43.7%
18.5%
5.0%
5.0%

Ιατρικές επ.
Δίκαιο

Παιδαγ., διδακτ.

26.9%
26.1%
9.2%

0.5 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΜΑΛΤΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια
Αναλογία προς όλους 
τους σπουδαστές στην 

ISCED 2-4 

 
Χώρες2 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  644 * 44% 15% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 10 -67% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
124 +417% * 

Ισπανία 
ΗΒ 

Κάτω Χώρες 

20% 
15% 
12% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
49 +23% 47% 

ΗΒ 
Δανία 
Γαλλία 
Ιταλία 

20% 
20% 
20% 
20% 

0.40 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 

5A&6  

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 20 531 + 8.8% 53.9% 99.5% 4.1% 
Γερμανία 
Βέλγιο

Μαρόκο

25.6%
9.7%
8.1%

Κοιν.επ.,επ.&δίκ
αιο

Υγεία & κοιν. υπ.
Επ.ανθρ.&τέχνες

45.7%
14.3%
12.7%

Εξωτερικοί 12 486 +8.7% * * 2.5% 
Βέλγιο

ΗΒ
Γερμανία 

22.1%
18.9%
15.1%

* 

0.61 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 6 724 +5.8% * 

Ισπανία 
Γαλλία 

Γερμανία 

20.2%
14.3%
13.8%

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες

Δίκαιο

28.0%
12.0%
9.4%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 4 389 +3.5% * 

Ισπανία 
ΗΒ 

Γαλλία 

20.7%
14.5%
12.4%

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες
Παιδ., διδακτ..

23.6%
21.9%
10.1%

0.65 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
759 * 38.0% * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

924 * 61.5% 
ΗΒ

Γερμανία 
Ισπανία

11.5%
1.9% 
1.3% 

Ιατρικές επ. 
Διοίκ., επιχ.. 

Κοιν. επιστήμες 

30.3%
23.4%
9.1% 

1.22 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια 

Αναλογία προς 
όλους τους 
σπουδαστές 

στην ISCED 2-
4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  79 292 * * 0% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 
* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
 εξωτερικοί 668 +21% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 17 305 * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)

540 0% * 

Γερμανία 
ΗΒ 

Τσεχία 
Σλοβακία 

17% 
13% 
10% 
10% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
789 +31% 54% 

ΗΒ 
Γερμανία 
Βέλγιο 

28% 
14% 
13% 

1.46 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 175 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2003, περισσότεροι από 17.305 

μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα των Κάτω Χωρών Pluvo.  
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: μέχρι πρόσφατα υπήρχαν δύο 

προγράμματα στις Κάτω Χώρες που έδιναν τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό σπουδαστών να μεταβούν στο 
εξωτερικό για περιόδους άσκησης. Περίπου 5.000 σπουδαστές συμμετείχαν κάθε χρόνο στο πρόγραμμα 
Onbegrensd Talent, και περίπου 2.000 συμμετείχαν στο πρόγραμμα GSP. Ωστόσο, το πρώτο έληξε το 2002, 
όπως είχε λήξει και το δεύτερο τέσσερα χρόνια νωρίτερα (1998). Απομένει μόνο ένα διμερές πρόγραμμα με τη 
Γερμανία  (BAND), στο οποίο συμμετέχουν λιγότεροι από 200 σπουδαστές.  
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6), στοιχεία του πιο 
πρόσφατου διαθέσιμου έτους 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

2002/03 

Εσωτερικοί 
2003/04 8 118 +6.7% 55.2% 99.9% 0.4% 

Ουκρανία
Λευκορωσία
Λιθουανία

23.2%
14.4%
6.7%

Κοιν.επ.,επ.&
δίκαιο

Επ.ανθρ.&τέχνες
Υγεία & κοιν. υπ.

35.7%
21.1%
21.0%

Εξωτερικοί2002/
03 26 267 +18.3% * * 1.3% 

Γερμανία 
Γαλλία
ΗΠΑ

51.9%
11.6%
10.4%

* 

3.45 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 1 456 +46.2% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ιταλία

Ισπανία

28.7%
22.8%
12.8%
12.6%

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες
Μηχαν., τεχν.

28.4%
16.4%
10.2%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 6 276 +15.8% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία

29.8%
13.6%
8.7%
7.7%

Επιχ. σπουδές
Κοιν. επιστήμες
Μηχαν., τεχν.

21.4%
14.8%
11.9%

4.55 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2004)
26 -10.3% * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 

  



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 97

ΠΟΛΩΝΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Εσωτερικά και εξωτερικά κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 

 
Μεταβολή2 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες3 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  449 * * * 0.01% * 

Εξωτερικοί * * * * * * 
* 

1  Εσωτερικοί: μη υπήκοοι με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό 
2  Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius 

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 1 266 +68% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
301 -3% * 

Γερμανία  
ΗΒ 

Γαλλία 

43% 
29% 
12% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
847 +55% 55% 

Γερμανία  
Ιταλία  
Γαλλία  

63% 
13% 
12% 

2.81 

Εθνικά προγράμματα
 εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 140 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
 
Παρατηρήσεις 

– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 140 σπουδαστές συμμετείχαν σε 
διάφορα προγράμματα με τη Γερμανία.  
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 15 483 -1.3% 50% 98.8% 4.0% 

Αγκόλα
Πράσινο 

Ακρωτήρι
Βραζιλία

21.7%
19.4%
11.4%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Παιδαγωγική.

Μηχ..,μετ.& κατ..

37.3%
17.1%
17.0%

Εξωτερικοί 12 086 +7.3% * * 3.1% 
Γαλλία

ΗΒ
Ισπανία

23.4%
19.2%
18.2%

* 

0.78 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 3 766 +14.8% * 

Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία

28.0% 
21.6% 
8.1% 

Κοιν. επιστήμες
Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

11.4%
12.4%
11.3%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 3 651 +15.1% 58% 

Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία

24.3% 
18.9% 
8.6% 

Κοιν. επιστήμες
Μηχαν., τεχν.

Γλώσ. & φιλολ..

13.9%
12.3%
10.6%

1.07 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 204 +518.2% * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  

Εξωτερικοί 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 553 +31% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
202 -24% * 

Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία

33% 
17% 
13% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
362 -10% 49% Γαλλία

Ισπανία
29% 
27% 

1.79 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 1 651 +0.5% 38.3% 99.3% 1.1% 
Τσεχία
Σερβία

Ουκρανία

19.1%
12.7%
8.2%

Υγεία & κοιν. υπ.
Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο

Μηχ.,μετ.& κατ..

28.3%
18.3%
15.6%

Εξωτερικοί 14 429 +29.1% * * 8.4% 
Τσεχία

Ουγγαρία
Γερμανία 

48.1%
16.9%
10.5%

* 

8.79 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS
εσωτερικοί 181 +38.2% * 

Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία

Γερμανία 

18.7% 
17.5% 
17.0% 
15.2% 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

Τέχνες & σχέδιο 

31.5%
14.4%
12.2%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS
 εξωτερικοί 682 +4.4% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία

28.0% 
11.7% 
8.7% 
8.5% 

Επιχ. σπουδές 
Μηχαν., τεχν. 

Γλώσ. & φιλολ.. 

24.8%
15.5%
12.3%

3.99 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002)
134 +69.6% * 

Αυστρία
Γερμανία 

Κάτω Χώρες

20.9% 
23.1% 
12.7% 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 

  



Κινητικότητα των σπουδαστών  

PE 361.212 101

ΣΛΟΒΑΚΙΑ- συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστ

ών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμι
α 

Αναλογία προς 
όλους τους 
σπουδαστές 

στην ISCED 2-
4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  841 * 55% 41% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
εξωτερικοί 297 +32% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ – Leonardo

εσωτερικοί
(2002-2004)

115 * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
εξωτερικοί

(2002-2004)
278 * 46% 

Γερμανία   
Κάτω Χώρες  

Ιταλία  

35% 
19% 
15% 

2.42 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 963 +1.3% 49.9% 62.3% 1.0% 

Κροατία 
Βοσνία 
Ιταλία 
Σερβία 

44.1%
24.0%
7.3%
6.4%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο
Μηχ.,μετ.& κατ..
Επ.ανθρ.&τέχνες

28.2%
17.1%
16.8%

Εξωτερικοί 2 385 +10.2% * * 2.3% 
Γερμανία 
Αυστρία 

ΗΠΑ 

26.2%
24.9%
10.0%

* 

2.48 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 201 +55.8% * 

Γαλλία
Φινλανδία
Γερμανία 

21.4%
15.5%
12.8%

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Τέχνες & σχέδιο

29.9%
15.4%
12.9%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 546 +29.4% * 

Γερμανία 
Ισπανία
Γαλλία

Αυστρία
Ιταλία

22.9%
11.5%
11.4%
10.8%
10.3%

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

26.7%
17.8%
11.9%

2.92 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
192 * 57.0% 

Ιταλία
Κροατία
Βοσνία

34% 
20% 
13% 

Γλώσσες & φιλολ.
Επιστ. ανθρ.

Παιδαγ., διδακτ.

25%
14%
13%

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  99 * 46% 41% * * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius 
εξωτερικοί 111 +200% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

(2002-2004)
44 +214% * 

Αυστρία 
Ιταλία 
Γαλλία 

32% 
25% 
16% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002-2004)
72 -5% 42% 

Αυστρία 
Γερμανία 
Ισπανία 

30% 
23% 
23% 

1.64 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A&6) 
και ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 
Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 

5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4  

Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

5 

Εσωτερικοί  33 604 * 59.2% 88.9% 1.9% 
Ιταλία 
Γαλλία 

Γερμανία 

16.2%
15.3%
13.4%

* 

Εξωτερικοί 27 626 +4.2% * * 1.5% 
ΗΒ 

Γερμανία 
Γαλλία 

26.8%
22.0%
15.2%

* 

0.5 

1 Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 
5 Αναλογία αλλοδαπών σπουδαστών/ημεδαπών σπουδαστών εγγεγραμμένων στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 Λόγος 
εξωτερικών/
εσωτερικών

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 24 050 +12.9% * 

Ιταλία
Γαλλία

Γερμανία 

25.2%
22.7%
19.2%

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

22.3%
19.1%
10.6%

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 20 035 +9.7% * 

Ιταλία
Γαλλία

ΗΒ

21.2%
17.0%
14.8%

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Γλώσ. & φιλολ..

15.8%
14.5%
14.1%

0.89 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί 1 103 +82.9% * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΙΣΠΑΝΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  101 610 * 50% 19% 3.3% * 

Εξωτερικοί * * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ – Comenius

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ – Comenius
εξωτερικοί 2 234 -16% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ – Leonardo

εσωτερικοί
(2002/04)

1 809 +50% * 
Γερμανία 
Γαλλία
Ιταλία

18% 
15% 
13% 

Προγράμματα ΕΕ – Leonardo
εξωτερικοί
(2002/04)

2 214 +16% 52% 

ΗΒ
Ιταλία

Ιρλανδία
Γερμανία 

19% 
19% 
15% 
15% 

1.22 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
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ΣΟΥΗΔΙΑ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Αλλοδαποί σπουδαστές στα πανεπιστήμια της ημεδαπής και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες ISCED 
5A&6 

Αναλογία προς 
σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες2 Τομείς σπουδών3  
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί  32 469 +13.3% 44.5% 97.5% 8.5% 
Φινλανδία
Γερμανία 
Νορβηγία

12.5%
7.4%
4.3%

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο 
Μηχ..,μετ.& κατ.. 
Επ.ανθρ.&τέχνες 

27.6%
19.0%
16.3%

Εξωτερικοί 15 254 +12.9% * * 4.0% 
ΗΠΑ
ΗΒ

Αυστραλία

24.3%
24.1%
10.9%

* 

0.47 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2 Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 
3 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 6 079 +14.1% * 

Γερμανία 
Γαλλία
Ισπανία

28.0%
18.0%
11.4%

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες

27.1% 
16.5% 
11.7% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 2 667 +0.4% 59.7% 

ΗΒ
Γαλλία

Γερμανία 

18.5%
18.1%
16.0%

Επιχ. σπουδές
Μηχαν., τεχν.

Κοιν. επιστήμες

33.8% 
15.9% 
11.7% 

1.58 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εξωτερικοί

(2002)
167 * 65.9% 

Κάτω Χώρες
Γερμανία 

ΗΒ

11.9%
32.9%
17.9%

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
211 * 48.0% 

Ασία
Λατ. Αμερική

Αφρική

51.7%
23.7%
23.2%

Μηχαν., τεχν.
Κοιν. επιστήμες

Ιατρικές επ.

29.9% 
18.5% 
15.2% 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί
(2002/03)

251 * 59.8% 
Κίνα

Γερμανία 
Ρωσία

13.1%
11.6%
7.6%

Επιστ. ανθρ.
Κοιν. επιστήμες

Φυσικές επ..

64.9% 
19.9% 
6.4% 

1.19 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΣΟΥΗΔΙΑ - συνέχεια 

Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην 
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  
Εξωτερικοί 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius
εξωτερικοί 239 -60% * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 892 * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Leonardo

εσωτερικοί
(2002/04)

544 +17% * 
ΗΒ

Γερμανία 
Αυστρία

28% 
22% 
11% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo
εξωτερικοί
(2002/04)

410 -10% 66% 

ΗΒ
Γερμανία 

Ιταλία
Κάτω Χώρες

26% 
11% 
10% 
10% 

0.75 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

 
Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2004, 892 μαθητές συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα Nordplus junior (κυρίως ως πρακτική κατάρτιση). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό το πρόγραμμα 
καλύπτει επτά βόρειες χώρες (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Νήσοι Φερόες και 
Γροιλανδία). 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Κινητικότητα των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πίνακας 1: Εσωτερικά κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ημεδαποί 
σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 5-6) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 

σπουδαστών1 Μεταβολή2 Γυναίκες ISCED 
5A&6  

Αναλογία 
προς 

σπουδαστές 
τριτοβάθμιας 
μόνιμους 
κατοίκους 

Χώρες3 Τομείς σπουδών4  

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Εσωτερικοί 255 233 +12.3% 48.3% 85.2% 12.6% 

Κίνα (περιλ. 
ΧΚ)

Ελλάδα
ΗΠΑ

12.0% 
8.8% 
5.3% 

Κοιν.επ.,επ.&δίκαιο
Επ.ανθρ.&τέχνες
Μηχ..,μετ.& κατ..

39.3%
15.8%
15.1%

Εξωτερικοί 28 596 +29.8% * * 1.4% 
ΗΠΑ

Αυστραλία
Γαλλία

29.1% 
20.9% 
10.5% 

* 

0.11 

1 Εσωτερικοί: σπουδαστές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό  
2 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
3 Συχνότερες χώρες προέλευσης ή σπουδών στο εξωτερικό 
4 Συχνότεροι τομείς σπουδών 

Πίνακας 2: Κινητικοί σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν στήριξη από 
προγράμματα το 2003/04 

 Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

Μεταβολή1Γυναίκες Χώρες2 Τομείς σπουδών3 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εσωτερικοί 16 619 -2.2% * 

Γαλλία 
Γερμανία 
Ισπανία 

29.2% 
19.8% 
18.6% 

Επιχ. σπουδές
Γλώσ. & φιλολ..
Κοιν. επιστήμες

21.3% 
21.6% 
9.8% 

Προγράμματα ΕΕ - ERASMUS 
εξωτερικοί 7 538 -5.4% 65.9% 

Γαλλία 
Ισπανία 

Γερμανία 

30.5% 
21.7% 
14.9% 

Γλώσ. & φιλολ..
Επιχ. σπουδές

Δίκαιο

38.1% 
17.7% 
10.0% 

0.47 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo 
εσωτερικοί

* * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo
εξωτερικοί * * * * 

Χωρίς 

εφαρμογή 
* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί

(2002/03)
40 * 45.0% ΗΠΑ 100% 

Κοιν. επιστήμες
Επιστ. ανθρ.
Φυσικές επ..

45%
  22%
    9%

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί * * * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  
3  Συχνότεροι τομείς σπουδών 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - συνέχεια 
Κινητικότητα των σπουδαστών στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση 

Πίνακας 3: Αλλοδαποί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και 
ημεδαποί σπουδαστές εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό (ISCED 2-4) 2002/03 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών 

 
Μεταβολή1 

 
Γυναίκες Ανώτερη 

δευτεροβάθμια

Αναλογία προς 
όλους τους 

σπουδαστές στην
ISCED 2-4 

 
Χώρες2 

Λόγος 
εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Εσωτερικοί  

Εξωτερικοί 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες υπηκοότητας ή σπουδών στο εξωτερικό 

Πίνακας 4: Κινητικοί σπουδαστές στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση που 
έλαβαν στήριξη από προγράμματα το 2003/04 

 
Σύνολο 
κινητικών 
σπουδαστών

Μεταβολή1 Γυναίκες Χώρες2 
Λόγος 

εξωτερικών/ 
εσωτερικών  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Comenius

εσωτερικοί * * * * 

Προγράμματα ΕΕ - Comenius
εξωτερικοί 522 * * * 

* 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 160 * * * 

* 

Επαγγελματική εκπαίδευση 
Προγράμματα ΕΕ - Leonardo

εσωτερικοί
(2002-2004)

3 554 +16% * 
Γερμανία 
Ισπανία 
Γαλλία 

35% 
12% 
11% 

Προγράμματα ΕΕ - Leonardo
εξωτερικοί

(2002-2004)
1 167 -16% 50% 

Ισπανία 
Γαλλία 

Γερμανία 
Σουηδία 

14% 
14% 
13% 
13% 

0.33 

Εθνικά προγράμματα
εσωτερικοί * * * * 

Εθνικά προγράμματα
εξωτερικοί 46 * * * 

* 

1 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
2  Συχνότερες χώρες προέλευσης ή προορισμού  

Παρατηρήσεις 
– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το 2004, 160 μαθητές συμμετείχαν σε 

διμερές πρόγραμμα με την Ιρλανδία (East West schools). 

– Εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης: το 2004, 46 σπουδαστές συμμετείχαν σε 
διμερές πρόγραμμα με τη Γερμανία  (Training Bridge). 
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