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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την 
προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια
(2011/2180(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη της Σορβόννης σχετικά με την εναρμόνιση της 
αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπογράφηκε 
στις 25 Μαΐου 1998 στο Παρίσι από τους τέσσερις αρμόδιους υπουργούς της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (διακήρυξη της Σορβόννης)1,

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε στην Μπολόνια στις 19 Ιουνίου
1999 από τους υπουργούς Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών (διακήρυξη της Μπολόνια)2,

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξέδωσε η διάσκεψη των ευρωπαίων υπουργών που 
είναι αρμόδιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις 28-29 Απριλίου 2009 στη Leuven και 
τη Louvain-la-Neuve3,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Βουδαπέστης-Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010, που 
εγκρίθηκε από τους υπουργούς Παιδείας 47 χωρών, η οποία σήμανε επισήμως την έναρξη 
του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων5,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σύντομης διαμονής 
στους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής 
έρευνας στην Κοινότητα6,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2006 για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση7,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
                                               
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
5 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22, διορθωτικό ΕΕ L 271 της 16.10.2007, σ. 18, διορθωτικό ΕΕ L 93 της 4.4.2008, 
σ. 28.
6 ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 23.
7 ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 60.



PE472.247v01-00 4/13 PR\877498EL.doc

EL

Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ-ΔΒΜ)1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης («ΕΚ 2020»)2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στις 26 
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως 
λειτουργικό τρίγωνο γνώσης3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη 
διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης4,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 σχετικά με πολιτικές 
για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου5,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Νεολαία σε 
κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων»6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2006 με τίτλο «Επίτευξη 
της ατζέντας εκσυγχρονισμού για πανεπιστήμια: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία» 
(COM(2006)0208),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο
«ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245/2),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο
«Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης» 
(COM(2011)0567),

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη 2009: 
Εξελίξεις στη διαδικασία της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009)7,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Εστίαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
Ευρώπη το 2010: Ο αντίκτυπος της διαδικασίας της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή 

                                               
1 ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
2 ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
3 ΕΕ C 302 της 12.12.2009, σ. 3.
4 ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 12.
5 ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1.
6 ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1.
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
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Επιτροπή, 2010)1,

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2007 σχετικά με τις αντιλήψεις των 
διδασκόντων για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης2,

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2009 σχετικά με τις αντιλήψεις των 
φοιτητών για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης3,

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Eurostat της 16ης Απριλίου 2009 με τίτλο «Η 
διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη – Βασικοί δείκτες 
σχετικά με την κοινωνική διάσταση και την κινητικότητα»4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη διαδικασία της 
Μπολόνια και την κινητικότητα των φοιτητών5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της διαδικασίας της Μπολόνια –να δημιουργηθούν 
συμβατά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη– παραμένει έγκυρος και η 
ενίσχυση της διαδικασίας εξυπηρετεί τους στόχους της ανάπτυξης που βασίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως εν μέσω της 
σημερινής οικονομικής κρίσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή των τριών ακαδημαϊκών τίτλων εφαρμόζεται –σε 
ορισμένες περιπτώσεις, επιτυχώς– στις περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία της Μπολόνια, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση να προχωρήσει η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να 
επιδιωχθεί μέσω κατακερματισμένης δράσης και χωρίς επαρκή χρηματοδοτική στήριξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα πρέπει να είναι μια δυνατότητα διαθέσιμη σε 
όλους και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να ενισχυθεί ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της διαδικασίας της Μπολόνια,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πανεπιστήμια, οι δημόσιες διοικήσεις και οι επιχειρήσεις 
πρέπει να επιδείξουν έντονη προσήλωση στο ζήτημα της απασχολησιμότητας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί δημόσια ευθύνη των κρατών μελών, των 

                                               
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
5 ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 18.
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θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων βασικών φορέων,

Καταλληλότητα της διαδικασίας

1. ζητεί να ενισχυθεί σε επίπεδο ΕΕ η στήριξη της διαδικασίας της Μπολόνια, συγκεκριμένα 
όσον αφορά την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων, και η προώθηση της 
κινητικότητας και της απασχολησιμότητας·

2. σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) αποτελεί μείζον 
επίτευγμα, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί μέσω της χρήσης κατάλληλων μέσων και 
διαδικασιών·

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Μπολόνια εκφράζουν τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να 
διασφαλιστεί ότι κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο έχει 
δικαίωμα να αποφοιτήσει και να αποκτήσει έναν τίτλο σπουδών που αναγνωρίζεται σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 
πανεπιστημιακής ιθαγένειας·

Διακυβέρνηση

4. ζητεί να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή», με 
την πλήρη συμμετοχή όλων των βασικών φορέων όπως είναι τα πανεπιστήμια, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο επιχειρηματικός τομέας και, πρωτίστως, οι διδάσκοντες 
και οι φοιτητές·

5. ζητεί από τα πανεπιστήμια να δεσμευτούν να αναπτύξουν νέες στρατηγικές διδασκαλίας 
και κατάρτισης με στόχο ένα πανεπιστημιακό σύστημα με επίκεντρο τη μάθηση·

6. ζητεί να αναπτυχθεί η «τρίτη αποστολή» των πανεπιστημίων στην κοινωνία·

7. ζητεί να προσδιοριστούν νέοι, στοχευμένοι και ευέλικτοι μηχανισμοί χρηματοδότησης με 
σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης, της αριστείας και των συγκεκριμένων και 
ποικίλων πεδίων των πανεπιστημίων·

Ενοποίηση

8. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια να βελτιώσουν την πληροφόρηση των 
φοιτητών, των ακαδημαϊκών και του προσωπικού προκειμένου να προωθηθούν 
διαρθρωμένες ροές κινητικότητας· ζητεί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του προγράμματος
Erasmus μέσω καλύτερης χρηματοδότησης, βελτιωμένης αναγνώρισης των διδακτικών 
μονάδων και μεγαλύτερης ευελιξίας του επιτρεπόμενου χρονικού πλαισίου·

9. ζητεί από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, να εδραιώσει ένα 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα εθνικά τους συστήματα διασφάλισης 
επαγγελματικών προσόντων· καλεί τα κράτη μέλη να εγγραφούν στο ευρωπαϊκό μητρώο 
διασφάλισης της ποιότητας (EQAR)·

10. προτρέπει όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια να εφαρμόσουν 
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εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων που συνδέονται με το πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων του ΕΧΤΕ και να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν 
οικονομικά την αμοιβαία αναγνώριση·

11. ζητεί ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη για τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με κοινά βασικά 
προγράμματα σπουδών, που θα εγγυώνται σαφώς καθορισμένα μαθησιακά 
αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, διερευνώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση που 
αναπτύχθηκε από το σχέδιο Tuning· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά 
προβλήματα των προγραμμάτων ανθρωπιστικών σπουδών·

12. ζητεί περαιτέρω στήριξη για εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση 
ισότιμης συμμετοχής και δίκαιης πρόσβασης φοιτητών από υποεκπροσωπούμενες ομάδες·

13. εφιστά την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες του πρώτου πτυχίου (Bachelor), στα 
προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτησή του και στην απασχολησιμότητά 
του, και τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη ανάληψης ειδικών δράσεων για 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας με 
σκοπό την ανάπτυξη πιο συναφών προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας·

14. καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις και την Επιτροπή να αναπτύξουν ένα σύστημα 
διαρθρωμένης συνεργασίας προκειμένου να απονέμουν κοινούς ακαδημαϊκούς τίτλους, 
στο πλαίσιο ομάδων γνωστικών αντικειμένων, που θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την 
ΕΕ, βελτιώνοντας τις επιδόσεις και την οικονομική στήριξη του Erasmus Mundus και του 
μελλοντικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης·

15. θεωρεί ότι τα ακαδημαϊκά διδακτορικά διπλώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις, αποτελούν βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, και υπενθυμίζει τις δυνατότητές τους ως 
βασική συνιστώσα για τη δημιουργία καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης 
βασισμένης στη γνώση·

16. ζητεί ισχυρότερη συνέργεια μεταξύ του ΕΧΤΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

17. ζητεί να καταρτιστεί μια αποτελεσματική στρατηγική για την υποστήριξη προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης·

Ευρωπαϊκή δράση

18. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για σημαντική αύξηση των πόρων που διατίθενται 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει 
σημαντικό ποσοστό αυτών των πόρων για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια και 
της ατζέντας εκσυγχρονισμού της ΕΕ·

19. προτείνει η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων να αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο σε 
όλες τις ανταλλαγές φοιτητών που υποστηρίζονται μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ·

20. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης, να ενισχύσει τη συνεργασία, μεταξύ άλλων, και μέσω οικονομικών 
κινήτρων, όσον αφορά τα διεθνικά προγράμματα σπουδών, τους κοινούς ακαδημαϊκούς 
τίτλους και την αμοιβαία αναγνώριση·

21. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παρέχουν επικαιροποιημένα και συγκρίσιμα δεδομένα 
βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η εφαρμογή του ΕΧΤΕ·

22. ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ευρωμεσογειακού χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ακολουθώντας το παράδειγμα της διαδικασίας της Μπολόνια· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο (EMUNI)·

23. επισημαίνει ότι η επόμενη από τις ανά διετία υπουργικές διασκέψεις για τη διαδικασία της 
Μπολόνια το 2012 στο Βουκουρέστι πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η δημιουργία 
του ΕΧΤΕ έχει ορίσει τις προϋποθέσεις για κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών 
μελών σχετικά με το ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

o

o o

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δημιουργία ενός ανοικτού Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί μείζον 
επίτευγμα και εκφράζει το ευρύ θεσμικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση της φιλόδοξης πορείας 
που δρομολογήθηκε από τη διαδικασία της Μπολόνια.
Η διακυβερνητική συνεργασία και οι στρατηγικές που κατάρτισαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα λειτουργούν ως ώθηση για μια ευρεία, διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού 
συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όχι μόνο έχουν 
αναθεωρήσει και αναδιοργανώσει σε βάθος τις διδακτικές δραστηριότητές τους στο πλαίσιο 
των τριών επιπέδων που όρισε η διαδικασία της Μπολόνια, αλλά έχουν επίσης ενισχύσει τον 
κοινωνικό τους ρόλο με δραστηριότητες που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στην 
εκπλήρωση της αποκαλούμενης «τρίτης αποστολής» του πανεπιστημιακού συστήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνδεση μεταξύ αυτού του συστήματος και της αγοράς εργασίας 
δεν ήταν πάντα επιτυχής. Κατά συνέπεια, η δήλωση στο έγγραφο της Λισαβόνας («Τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, παρά την αρκετά καλή ποιότητα διδασκαλίας, δεν μπορούν να 
εκφράσουν πλήρως το δυναμικό τους προκειμένου να προωθήσουν την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των 
θέσεων εργασίας») εξακολουθεί να ισχύει. Η συγκεκριμένη δήλωση είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητική εν μέσω της παρούσας περιόδου παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και απαιτεί 
περαιτέρω προσοχή λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της ΕΕ να καταστεί «η ανταγωνιστικότερη 
και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή».

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση ολόκληρης της διαδικασίας της Μπολόνια εξυπηρετεί τους 
στόχους ανάπτυξης που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020: αποτελεί προϋπόθεση για 
την πλήρη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και ένα απαραίτητο μέσο για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Ο πρώτος στόχος της διαδικασίας της Μπολόνια εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη 
επιταγή: ένας φοιτητής εγγεγραμμένος σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να 
αποφοιτήσει και να αποκτήσει τίτλο σπουδών που αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διακυβέρνηση

Ένας από τους παράγοντες που έχουν επιβραδύνει την πρόοδο όσον αφορά τα αποτελέσματα 
είναι το γεγονός ότι η διαδικασία ακολουθεί μια προσέγγιση «από την κορυφή προς τη 
βάση».
Η διαδικασία δημιουργήθηκε αρχικά από την πολιτική βούληση των εθνικών κυβερνήσεων· 
μόνο κατά το δεύτερο στάδιο, άρχισαν σταδιακά να συμμετέχουν επικεφαλής ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων εντός της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, της EUA, και η διαδικασία δεν 
έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τις 
οικογένειες.
Κατά συνέπεια, απαιτείται ριζική αλλαγή και πιο ολοκληρωμένη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαχείριση των στόχων της διαδικασίας και στον προσδιορισμό 
νέων μέτρων για τη στήριξή της.
Άλλη μια πτυχή της «ατελούς διακυβέρνησης» της διαδικασίας είναι η κατακερματισμένη 
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δράση που αναλαμβάνουν μεμονωμένα κράτη μέλη.
Ο μικρός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την επίτευξη των στόχων αποτελεί έναν λόγο 
για ένα μέρος των ίδιων επικρίσεων: την ψευδαίσθηση ότι η διαδικασία της Μπολόνια μπορεί 
να επιτευχθεί χωρίς έξοδα.
Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των 
χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται σε ολόκληρο τον τομέα της εκπαίδευσης.
Ωστόσο, το οικονομικό πλαίσιο πρέπει να μας ωθήσει να ενθαρρύνουμε την επιτάχυνση της 
διαδικασίας και να μελετήσουμε νέες μορφές και οικονομικά πλαίσια που θα επιτρέψουν την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των στόχων ανάπτυξης και αριστείας των ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων.
Μαζί με τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό 
ρόλο στη διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων και τις 
πολιτικές κινητικότητας.
Στο παρόν στάδιο, ο ΕΧΤΕ δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος και είναι σημαντικό να 
μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητές του και να αντιμετωπιστούν αρκετά ανοικτά ζητήματα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται οι κυβερνητικές ρυθμίσεις, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ο 
έλεγχος της ποιότητας και η εθνική διαπίστευση.
Οι άλλοι φορείς στη διαδικασία της Μπολόνια (πανεπιστήμια, φοιτητές, διδάσκοντες, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρηματικός τομέας) φέρουν καθοριστική ευθύνη για να 
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία βασίζεται πραγματικά στην κοινωνική διάσταση των 
πανεπιστημίων.
Η πλημμελής συμμόρφωση ορισμένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της διαδικασίας καταδεικνύει επίσης την ανάγκη να εφαρμοστούν νέες στρατηγικές 
διδασκαλίας.
Αυξανόμενη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ενός συστήματος μάθησης με 
επίκεντρο τον φοιτητή, στο πλαίσιο του οποίου τα πανεπιστήμια και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διαχειρίζονται ενεργά την εμπειρία τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εμπόδια

Κινητικότητα: Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται στην κινητικότητα ως ουσιώδες 
χαρακτηριστικό του ΕΧΤΕ, όπως χαρακτηρίζεται στην πρόσφατη ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΕΧΤΕ και στο τελευταίο ψήφισμα 
του ΕΚ του 2008 σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια και την κινητικότητα των 
φοιτητών1, εισηγήτρια του οποίου ήταν η κ. Pack.
Η κινητικότητα δεν είναι μόνο εδαφική συνιστώσα (εντός και μεταξύ χωρών), αλλά και 
οριζόντια (μεταξύ κύκλων ακαδημαϊκών τίτλων) και κάθετη συνιστώσα (εντός κύκλων 
ακαδημαϊκών τίτλων).
Προκειμένου να ενισχυθούν οι ροές κινητικότητας των φοιτητών, χρειάζεται να αυξηθούν τα 
κίνητρα στο επίπεδο της χρηματοδοτικής πολιτικής, να διατεθούν περισσότεροι 
χρηματοδοτικοί πόροι, να ληφθούν μέτρα ποιότητας για την αναγνώριση των διδακτικών 
μονάδων και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα 
κινητικότητας.

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων: Οι 

                                               
1 ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 18.
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μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τη διαδικασία της Μπολόνια περιλαμβάνουν μια 
ομάδα μέσων που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS).
Στο παρόν στάδιο, οι περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια 
δεν έχουν εφαρμόσει εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων τα οποία να συνδέονται με 
το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ΕΧΤΕ.
Προκειμένου να είναι μετρήσιμα και να διευκολύνουν τη συγκρισιμότητα και την 
αναγνώριση των επίσημων, ανεπίσημων και άτυπων επαγγελματικών προσόντων, τα εν λόγω 
εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων πρέπει να βασίζονται σε μαθησιακά 
αποτελέσματα.
Εν προκειμένω, θα έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το 
σχέδιο Tuning του 2000, το οποίο είχε ως στόχο να παράσχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση 
για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια και να προσδιορίσει κοινά σημεία αναφοράς 
για γενικές και ειδικές ανά γνωστικό αντικείμενο ικανότητες των αποφοίτων του πρώτου και 
του δεύτερου κύκλου σε μια σειρά γνωστικών πεδίων.

Διασφάλιση ποιότητας: Επί του παρόντος, η αναθεώρηση των εθνικών πλαισίων διασφάλισης 
ποιότητας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές χώρες, με τα πανεπιστήμια να 
εργάζονται για να αναπτύξουν ομοιόμορφα συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία θα 
υποστηρίζονται από εξωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης.
Το ευρωπαϊκό μητρώο διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, όπως 
και, μεταξύ άλλων μέσων, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διασφάλιση της ποιότητας· τα εθνικά μέτρα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να 
προσαρμοσθούν περαιτέρω εν προκειμένω.
Θα είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι χώρες να 
συμμετάσχουν στο μητρώο και να βελτιώσουν τα συστήματα αυτοαξιολόγησής τους.
Συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί μια θετική προσέγγιση στην Αυστρία και στη Δανία, όπου 
επιτρέπεται η λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού διασφάλισης ποιότητας υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει εγγραφεί στο μητρώο. Κατά τον τρόπο αυτόν, κάθε δίπλωμα με 
σήμανση διασφάλισης ποιότητας πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του 
ΕΧΤΕ.

Κοινωνική διάσταση: Ο στόχος της κοινωνικής διάστασης έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο 
στον ΕΧΤΕ, και αποτελεί μια προϋπόθεση που πρέπει να εκπληρωθεί για την εδραίωση του 
ΕΧΤΕ. Μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ισότιμη πρόσβαση και στην ολοκλήρωση 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό απαιτεί περαιτέρω κυβερνητική στήριξη για τη θέσπιση μέτρων με στόχο τη διεύρυνση 
της πρόσβασης φοιτητών από υποεκπροσωπούμενες ομάδες και κατώτερα κοινωνικά και 
οικονομικά στρώματα, καθώς και μεταναστών, πολιτιστικών μειονοτήτων και φοιτητών με 
αναπηρίες.

Απασχολησιμότητα και πτυχία Bachelor: Η έλλειψη στατιστικών στοιχείων καθιστά δύσκολη 
την παρακολούθηση της απασχόλησης των αποφοίτων. Συγκεκριμένα, η απασχολησιμότητα 
θα μπορούσε να αυξηθεί επίσης μέσω της προσέλκυσης εργοδοτών ώστε να ενσωματωθούν 
στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών περίοδοι πρακτικής άσκησης σε εταιρείες.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ θα είναι επίσης καθοριστικό για 
τον προσδιορισμό προτύπων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας (τόσο για 
τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα).
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Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΧΤΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ):
Η συμπερίληψη του διδακτορικού διπλώματος ως τίτλου σπουδών τρίτου κύκλου στη δομή 
ακαδημαϊκών τίτλων της Μπολόνια αποτελεί τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας.
Είναι πλέον απαραίτητο να αλλάξει η κοινή αντίληψη ότι το διδακτορικό δίπλωμα στοχεύει 
αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή έρευνα. Πράγματι, τα διδακτορικά διπλώματα έχουν τη 
δυνατότητα να αποτελέσουν καίρια συνιστώσα στη δημιουργία καινοτομίας και οικονομικής 
ανάπτυξης βασισμένης στη γνώση, και μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόοδο και τη 
διάδοση γνώσεων και τεχνολογιών.

Ευρωπαϊκή δράση

Η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την αντιμετώπιση 
των ανεπίλυτων ζητημάτων αποτελεί πιο δυναμική προσέγγιση. Το καθήκον του 
εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των πανεπιστημίων το φέρουν τα κράτη μέλη, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (επιχειρήσεις, 
πανεπιστήμια, φοιτητές). Η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα για να διασφαλίσει ένα 
αποτελεσματικότερο σύστημα τόσο μέσω μιας πολιτικής κινήτρων όσο και μέσω συνδέσμων 
με τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

Διασφάλιση ποιότητας: Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό 
το ζήτημα μέσω μιας πολιτικής κινήτρων.

Πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων: Έχει θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσώπων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν 
τα δικά τους εθνικά πλαίσια για τη διά βίου μάθηση.

Βασικά προγράμματα σπουδών: Πρέπει να δοθεί έμφαση σε συμφωνίες σχετικά με κοινά
βασικά προγράμματα σπουδών σε προγράμματα που καλύπτουν τα ίδια γνωστικά πεδία, τα 
οποία θα πρέπει να διαρθρωθούν έτσι ώστε να εγγυώνται σαφώς καθορισμένα ελάχιστα 
μαθησιακά αποτελέσματα.

Κοινοί ακαδημαϊκοί τίτλοι: Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ΕΧΤΕ πρέπει να 
είναι η θέσπιση και η ανάπτυξη ενός συστήματος ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών τίτλων οι οποίοι 
θα αναγνωρίζονται παντού στην Ευρώπη, ούτως ώστε κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει 
πανεπιστημιακές σπουδές στην Ευρώπη να μπορεί να λάβει έναν τίτλο αναγνωρισμένο και 
έγκυρο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προς τη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου

Η υπουργική διάσκεψη σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2012. Είναι ύψιστης σημασίας η διατύπωση των νέων 
δεσμεύσεων για τα τρία έτη μέχρι την επόμενη υπουργική διάσκεψη να μην περιοριστεί στον 
καθορισμό ενός καταλόγου σημείων αναφοράς, αλλά αντιθέτως να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της πλήρους επίτευξης των στόχων της διαδικασίας 
της Μπολόνια σε κάθε πανεπιστήμιο και σε κάθε κράτος μέλος.
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