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Περίληψη 
 
Η διαδικασία της Μπολόνια έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έναρξη του 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) αποτέλεσε 
σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προς έναν ανοικτό χώρο ανώτερης 
εκπαίδευσης, με μεγαλύτερη συμβατότητα και συγκρισιμότητα, καθώς και 
αυξημένη διεθνή ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
σε πολλούς τομείς, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη όλων των στόχων της Μπολόνια την 
επόμενη δεκαετία. 
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ΣΥΝΟΨΗ 
Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) 
σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης και τις προοπτικές της διαδικασίας της Μπολόνια. 
Μετά τη σύνοψη, που περιλαμβάνει τις συστάσεις μας, στο πρώτο μέρος παρέχεται μια 
γενική επισκόπηση των θεμάτων, των εξελίξεων και των τάσεων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Μπολόνια από το 1998 και μετά. Στο δεύτερο μέρος περιέχεται μια έκθεση 
προόδου σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια και επισημαίνει τα επιτεύγματα και τις 
μελλοντικές προκλήσεις σε μεμονωμένους τομείς της διαδικασίας της Μπολόνια. Στο τρίτο 
μέρος εκτίθενται τα σημαντικότερα συμπεράσματα. Το σημείωμα βασίζεται στις τελευταίες 
αξιολογήσεις της διαδικασίας της Μπολόνια (το 2009 και το 2010) και στην πλούσια 
εμπειρία των συντακτών σχετικά με θέματα που άπτονται της διαδικασίας. 
 
Σε μία μόλις δεκαετία, η διακυβερνητική διαδικασία της Μπολόνια έχει οδηγήσει, μαζί με 
άλλα προγράμματα εκσυγχρονισμού σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, σε «θεμελιώδεις 
και θεαματικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» στην Ευρώπη, ενώ έχει κεντρίσει σε 
μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια –
οι οποίες, από την έναρξή τους, υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε 
θεσμικού οργάνου– είχαν στόχο να επιτύχουν «μεγαλύτερη συμβατότητα και 
συγκρισιμότητα» των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός της Ευρώπης και να 
ενισχύσουν την παγκόσμια «ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα» της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διακήρυξη της Μπολόνια, 1999). Για να πραγματοποιηθεί αυτό, 
τέθηκαν διάφοροι στόχοι και άξονες δράσης που έπρεπε να επιτευχθούν έως το 2010. Στο 
μεταξύ, εντάχθηκαν στη διαδικασία της Μπολόνια 47 από τα 50 συμβαλλόμενα μέρη της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τον Πολιτισμό. Το 2010 ξεκίνησε ο ΕΧΤΕ και σημειώθηκε 
ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της Μπολόνια. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις 
δείχνουν ότι για να υλοποιηθούν πλήρως οι μεταρρυθμίσεις απαιτούνται περαιτέρω 
προσπάθειες σε διάφορους τομείς, γεγονός που εξηγεί γιατί οι υπουργοί όρισαν το 2020 ως 
τη νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Μπολόνια. 
 
Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της Μπολόνια 
την τελευταία δεκαετία, ιδίως όσον αφορά τα «αρχιτεκτονικά στοιχεία»· ωστόσο, η 
εφαρμογή στις υπογράφουσες τη διακήρυξη χώρες πραγματοποιήθηκε σε ποικίλους 
ρυθμούς, και σε καμία χώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, η επίτευξη των στόχων 
σε θεσμικό επίπεδο αφήνει περιθώρια βελτίωσης και οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια δεν 
έχουν γίνει πλήρως αποδεκτές από τα ιδρύματα και τους φοιτητές. Αυτό ενδεχομένως να 
οφείλεται σε μια προσέγγιση εφαρμογής η οποία είναι υπερβολικά «οργανική» και όχι 
«σφαιρική», και στην ανεπαρκή κοινοποίηση των στόχων της Μπολόνια σε ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές. Ως εκ τούτου, στη διακήρυξη της 
Βουδαπέστης/Βιέννης το 2010, οι υπουργοί ανέλαβαν τη δέσμευση να επιδιώξουν στο 
μέλλον τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών. 
 
Οι φόβοι (ή οι ελπίδες) ότι οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγούσαν σε «εναρμόνιση» της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Η μεγαλύτερη 
συγκρισιμότητα και σύγκλιση σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. πτυχίο αρχιτεκτονικής) 
επιτεύχθηκε παράλληλα με την εμφάνιση νέων αποκλίσεων λόγω της πολυμορφίας του 
ευρωπαϊκού τοπίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διαφορετικών χαρακτηριστικών των 
μεμονωμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. όσον αφορά τη διάρκεια των 
πρώτων δύο κύκλων) και των διαφορετικών ερμηνειών και πρακτικών εφαρμογών των 
στοιχείων της μεταρρύθμισης (π.χ. ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων 
(ECTS), μαθησιακά αποτελέσματα). 
 
Η επίτευξη των στόχων και οι μελλοντικές προκλήσεις διαφέρουν επίσης σημαντικά μεταξύ 
των μεμονωμένων στοιχείων. Το σύστημα των δύο κύκλων σπουδών για την απόκτηση 
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πτυχίου και μεταπτυχιακού αποτελεί πλέον τη διαρθρωτική αρχή σε όλες τις χώρες, αλλά 
ορισμένοι επιστημονικοί κλάδοι (π.χ. η ιατρική) δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη και ο 
αριθμός των εγγραφών στα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση των νέων πτυχίων 
παραμένει χαμηλός σε ορισμένες χώρες. Οι φοιτητές επικρίνουν το γεγονός ότι η πρόσβαση 
στον δεύτερο κύκλο εξαρτάται συχνά από την εκπλήρωση πρόσθετων προϋποθέσεων. Τα 
αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών είναι πιο 
ανάμεικτα. Το ECTS, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το συμπλήρωμα διπλώματος 
συνεχίζουν να σχετίζονται ανεπαρκώς μεταξύ τους, και η εφαρμογή τους είναι συχνά 
επιφανειακή και ανακόλουθη στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο διεξοδικός διαχωρισμός 
των προγραμμάτων σπουδών σε ενότητες αποτελεί πραγματικότητα μόνο σε μια μειονότητα 
των χωρών του ΕΧΤΕ. Η προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης που θέτει στο 
επίκεντρο τον φοιτητή προχωρά, αλλά δεν έχει υιοθετηθεί πλήρως σε καμία χώρα, και ο 
βαθμός εφαρμογής ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Εξαιρετική πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας (ΔΠ). Τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές (ESG), το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών 
διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (EQAR) και το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διασφάλισης της ποιότητας (ENQA) ενίσχυσαν σημαντικά τη διασφάλιση ποιότητας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Συστήματα ΔΠ υπάρχουν πλέον σε σχεδόν όλες τις χώρες, αν και δεν 
εναρμονίζονται παντού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές (ESG). 
Μόνο λίγοι φορείς ΔΠ έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στο ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών 
διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συμμετοχή των ιδρυμάτων 
και των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών) πρέπει να αυξηθεί 
περαιτέρω. Λίγες χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων 
(NQF) που να είναι πλήρως συμβατά με το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ΕΧΤΕ. 
Δεδομένης της σημασίας της διαφάνειας, της αναγνώρισης, της κινητικότητας και της διά 
βίου μάθησης, είναι πλέον απαραίτητο να εφαρμοστούν εθνικά πλαίσια επαγγελματικών 
προσόντων, κατά προτίμηση έως το 2012, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
 
Το πρόβλημα της ανεπαρκούς αναγνώρισης των τίτλων σπουδών υπάρχει ακόμα. Μέσα 
αναγνώρισης όπως το ECTS και το συμπλήρωμα διπλώματος χρησιμοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ο αντίκτυπός τους περιορίζεται λόγω των 
διαφορετικών ερμηνειών και της ασυνεπούς εφαρμογής μεταξύ χωρών και ιδρυμάτων 
(ακόμη και σχολών). Η αναγνώριση βασίζεται επίσης σπάνια στα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Η σύμβαση αναγνώρισης της Λισαβόνας επικυρώθηκε από όλες σχεδόν τις χώρες του ΕΧΤΕ, 
χωρίς όμως να γίνεται ακόμη ορθά κατανοητή η έννοια των «ουσιωδών διαφορών» που 
εμπεριέχει. Ο αρχικός στόχος να ενισχυθεί η κινητικότητα των φοιτητών (και του 
προσωπικού) επιβεβαιώθηκε από τον στόχο του 20% που τέθηκε το 2010. Η αποτίμηση της 
επιτυχίας περιπλέκεται από την (κακή) ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων, αλλά φαίνεται 
ότι οι φόβοι για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της διαδικασίας της Μπολόνια στην 
κινητικότητα των φοιτητών ήταν αβάσιμοι, αν και η κινητικότητα αναπτύσσεται με πολύ 
άνισο τρόπο στον ΕΧΤΕ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα 
σε δέκα έτη. Ορισμένες χώρες φαίνεται να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τον στόχο της 
κινητικότητας του 20%. Η εισροή προπτυχιακών φοιτητών από χώρες που δεν ανήκουν 
στον ΕΧΤΕ αυξήθηκε σε εξαιρετικό βαθμό. Εντούτοις, τα εμπόδια στην κινητικότητα 
εμμένουν σε τομείς όπως η αναγνώριση των τίτλων σπουδών, οι διοικητικές διαδικασίες 
(θεωρήσεις, άδειες εργασίας κ.λπ.) και η χρηματοδότηση, και θεωρούνται μείζονες 
ανασταλτικοί παράγοντες για τους φοιτητές από τα λιγότερο εύπορα στρώματα. Οι 
«ευκαιρίες κινητικότητας» δεν είναι ακόμη συχνές. 
 
Λόγω της έλλειψης ακριβών δεικτών και της ανεπαρκούς παρακολούθησης, υπάρχουν 
ελάχιστες αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά την κοινωνική διάσταση και, 
συγκεκριμένα, τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πληθυσμιακών ομάδων που 
μειονεκτούν από κοινωνικής ή άλλης πλευράς. Όλες οι χώρες του ΕΧΤΕ ακολουθούν 
πολιτικές ίσης συμμετοχής, αλλά λίγες φαίνεται να έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένες 
στρατηγικές. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συμμετοχή από τα 
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κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, εξακολουθεί να είναι έντονη η παρουσία του 
«κοινωνικού φίλτρου» στον ΕΧΤΕ. Η βάση στοιχείων σχετικά με την απασχολησιμότητα 
των αποφοίτων και κυρίως την αποδοχή του πρώτου πτυχίου (Bachelor) στην αγορά 
εργασίας δεν είναι ακόμη ισχυρή. Μελέτες ανά χώρα καταδεικνύουν καλή απορρόφηση των 
φοιτητών του πρώτου κύκλου, ιδίως των κατόχων «επαγγελματικών Bachelor», αλλά τα 
περισσότερα πανεπιστήμια αμφισβητούν το Bachelor ως πτυχίο επαρκές για την αγορά 
εργασίας, κάτι που υπονομεύει την αξιοπιστία του. Η συνεργασία με εργοδότες σχετικά με 
τα προγράμματα σπουδών έχει δρομολογηθεί, αν και είναι εμφανές ότι δεν εντείνεται με 
την πάροδο του χρόνου. 
 
Οι προσπάθειες σύνδεσης του ΕΧΤΕ με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας μέσω της 
εισαγωγής πιο δομημένων διδακτορικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχουν 
προχωρήσει, επίσης υπό τη μορφή διδακτορικών προγραμμάτων συνεργασίας (που 
προσφέρουν από κοινού πανεπιστήμια και επιχειρήσεις) και κοινών ευρωπαϊκών 
διδακτορικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η εκπαίδευση σε διδακτορικό επίπεδο εξακολουθεί 
να εμφανίζει διαφορές και το καθεστώς των υποψηφίων διδακτόρων ποικίλλει σημαντικά 
στις διάφορες χώρες του ΕΧΤΕ. Η εξωτερική διάσταση του ΕΧΤΕ φαίνεται να αποβαίνει 
επιτυχής. Η εισροή φοιτητών στον ΕΧΤΕ από χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΧΤΕ αυξήθηκε 
εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία, και οι μεταρρυθμίσεις έγιναν δεκτές με θετικό τρόπο 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγκρίθηκε μια εξωτερική στρατηγική (το 2007) και 
πραγματοποιήθηκαν δύο φόρουμ για την πολιτική της Μπολόνια το 2009 και το 2010. 
Ωστόσο, τα ελλείμματα παραμένουν στον τομέα της προώθησης του ΕΧΤΕ σε παγκόσμιο 
επίπεδο στους φοιτητές τρίτων χωρών. 
 
Συστάσεις 
1. Το ΕΚ πρέπει να ζητήσει από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατηρήσουν τη 

δυναμική της διαδικασίας της Μπολόνια και να δημιουργήσουν έναν πραγματικά 
ελκυστικό και ανταγωνιστικό ΕΧΤΕ. Η ενοποίηση και η ολοκλήρωση των 
υφιστάμενων αξόνων δράσης της Μπολόνια πρέπει να αποτελέσει την κορυφαία 
προτεραιότητα την επόμενη δεκαετία. Οι διαδικασίες πληροφόρησης και 
συμπερίληψης όλων των ενδιαφερόμενων μερών (περιλαμβανομένων και των 
φοιτητών) πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω και να τύχουν καλύτερης χρηματοδότησης 
προκειμένου να βελτιωθεί ο βαθμός αποδοχής των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει επίσης να 
ληφθούν μέτρα για να καταστούν τα επιτεύγματα και τα πλεονεκτήματα των 
μεταρρυθμίσεων της Μπολόνια και η υποστήριξη της διαδικασίας από την ΕΕ 
περισσότερο γνωστά σε ευρύτερο κοινό (π.χ. δημόσιες ακροάσεις του ΕΚ, ενημερωτικά 
φυλλάδια και εκδηλώσεις από τα γραφεία πληροφοριών του ΕΚ). 

2. Η αξιολόγηση της διαδικασίας μεταρρύθμισης παρεμποδίζεται σε ορισμένους τομείς (π.χ. 
κοινωνική διάσταση, απασχολησιμότητα) λόγω έλλειψης συγκεκριμένων στόχων. Το ΕΚ 
πρέπει να απαιτήσει να αναπτυχθούν ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι να περιλαμβάνουν 
σαφώς καθορισμένους δείκτες, σε όλους τους τομείς, και να εφαρμοστούν συστήματα 
συγκέντρωσης δεδομένων προκειμένου να αξιολογείται η επίτευξη των στόχων. Η 
επίτευξη των στόχων πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα (κάθε δύο έτη) 
από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη διαχείριση της 
διαδικασίας της Μπολόνια. 

3. Οι υπογράφουσες χώρες πρέπει να ενσωματώσουν τους θεματικούς τομείς που λείπουν 
στο σύστημα των δύο κύκλων σπουδών και να διασφαλίσουν ότι οι φοιτητές που 
ολοκληρώνουν τον έναν κύκλο της Μπολόνια έχουν εύλογη πρόσβαση στον επόμενο. Η 
μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών πρέπει να προχωρήσει 
υποχρεώνοντας τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να περιγράφουν τα 
προγράμματά τους χρησιμοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα και το ECTS, και 
αναπτύσσοντας περαιτέρω την προσέγγιση που θέτει τον φοιτητή στο επίκεντρο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη γνήσιων 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών (π.χ. ευρωπαϊκές σπουδές, ευρωπαϊκό δίκαιο) και 
κοινών προγραμμάτων σπουδών επεκτείνοντας τους μηχανισμούς χρηματοδότησής της 
όπως το Erasmus και το Erasmus Mundus. Για την παρακολούθηση της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας (απασχολησιμότητα) των κατόχων πτυχίου που βασίζεται στη 
διαδικασία της Μπολόνια, πρέπει να διενεργείται τακτικά μια πανευρωπαϊκή μελέτη 
αποφοίτων· πρέπει επίσης να προσδιορίζονται περαιτέρω εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές διαδρομές μετά την απόκτηση του Bachelor. Περαιτέρω, το ΕΚ πρέπει 
για μια ακόμη φορά να ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του κόσμου 
της εργασίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτυχθούν από 
κοινού προγράμματα σπουδών, καθώς και περίοδοι πρακτικής άσκησης. Προκειμένου να 
ενισχυθεί ο τρίτος κύκλος και η σύνδεσή του με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, το ΕΚ 
πρέπει να υποστηρίξει κοινές σχολές και προγράμματα διδακτορικού επιπέδου 
αυξάνοντας τη χρηματοδότηση στην επόμενη γενιά εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
προγραμμάτων της ΕΕ. Το ΕΚ πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού διδακτορικού διπλώματος, κάτι που είχε προταθεί ήδη το 
2009. 

4. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να καταστεί η κινητικότητα το πραγματικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του ΕΧΤΕ. Το ΕΚ πρέπει να ενισχύσει τη στήριξή του προς την 
κινητικότητα αυξάνοντας το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την επόμενη φάση των 
προγραμμάτων της ΕΕ και διευρύνοντας το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των 
προγραμμάτων σε ολόκληρο τον ΕΧΤΕ. Οι υπογράφουσες χώρες πρέπει να αναπτύξουν 
στρατηγικές προώθησης της κινητικότητας και να άρουν τα εμπόδια στην κινητικότητα 
(π.χ. θεωρήσεις, δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών, δάνεια και συντάξεις). Τα 
ιδρύματα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών ευνοϊκά προς την κινητικότητα 
(π.χ. ευκαιρίες κινητικότητας, κοινά προγράμματα) και να βελτιώσουν την αναγνώριση 
των τίτλων σπουδών. 

5. Τα ιδρύματα πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να βελτιωθεί η αναγνώριση και η 
μεταφορά διδακτικών μονάδων μέσω της εφαρμογής του ECTS, των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, του συμπληρώματος διπλώματος και της σύμβασης αναγνώρισης της 
Λισαβόνας με συγκρίσιμο και ορθό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη (π.χ. με έναν οδηγό 
αναγνώρισης τίτλων για ευρωπαίους χρήστες και χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή 
ευρωπαϊκά σεμινάρια κατάρτισης. Οι υπογράφουσες χώρες πρέπει να διασφαλίσουν την 
πλήρη και συγκρίσιμη θέσπιση εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων σε 
συμφωνία με το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ΕΧΤΕ, κάτι που αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, της αναγνώρισης προσόντων 
και της διά βίου μάθησης. 

6. Προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, το ΕΚ πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη και τα ιδρύματα να εφαρμόσουν 
πλήρως συστήματα ΔΠ σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές. Οι φορείς και τα δίκτυα ΔΠ πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία και τον διάλογο 
επί της ΔΠ με παράγοντες σε άλλα μέρη του κόσμου και να αναπτύξουν μια κοινή 
αντίληψη των αρχών ΔΠ. Το ΕΚ πρέπει να επαναλάβει την έκκλησή του να συνεχίσει η 
Επιτροπή την υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα της ΔΠ και να παρουσιάσει 
εκθέσεις προόδου σχετικά με την ανάπτυξη των συστημάτων ΔΠ σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

7. Προκειμένου να ενισχυθεί η εξωτερική διάσταση του ΕΧΤΕ και να προβληθεί η 
Ευρώπη ως προορισμός σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΕΚ πρέπει να ενθαρρύνει 
δραστηριότητες προώθησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 
κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες, και να καλέσει την Επιτροπή να υποστηρίξει τη θεσμική 
και εθνική προώθηση μέσω μιας κοινής ευρωπαϊκής εκστρατείας προώθησης. 


