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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Κατά τη συνεδρίαση της 15 Νοεµβρίου 2001, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και
Αθλητισµού είχε λάβει εξουσιοδότηση να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 163 του Κανονισµού, σχετικά µε τα πανεπιστήµια και την ανωτάτη εκπαίδευση στον
ευρωπαϊκό χώρο της γνώσης.
Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Σεπτεµβρίου 2002, η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας,
Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού όρισε εισηγήτρια την Cristina Gutiérrez
Cortines.
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 20 Νοεµβρίου 2001, 18 Απριλίου 2002 και 23 Μαΐου 2002, η
επιτροπή εξέτασε το σχέδιο έκθεσης.
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού
ψηφίσµατος οµόφωνα.
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Vasco Graça Moura (ασκών την
προεδρία), Cristina Gutiérrez Cortines (εισηγήτρια), Αλέξανδρος Αλαβάνος, Pedro Aparicio
Sánchez, Juan José Bayona de Perogordo (αναπλ. Francis Decourrière), Christopher J.P.
Beazley, Janelly Fourtou (αναπλ. Marielle de Sarnez), Marie-Hélène Gillig (αναπλ. José
María Mendiluce Pereiro), Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Ulpu Iivari, Renzo Imbeni, Lucio
Manisco, Maria Martens, Antonio Mussa, Gérard Onesta, Barbara O'Toole, Doris Pack,
Christa Prets, Gianni Vattimo, Sabine Zissener και Μυρσίνη Ζορµπά (αναπλ. Giorgio
Ruffolo).
Η έκθεση κατατέθηκε στις 24 Μαΐου 2002.
Η προθεσµία κατάθεσης τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της
περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα πανεπιστήµια και την ανωτάτη
εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο της γνώσης (2001/2174(ΙΝΙ)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 149 της Συνθήκης που ιδρύει τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
–

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της 11/12/53
(SΤΕ αριθ. 015) σχετικά µε την αντιστοιχία των διπλωµάτων που δίδουν πρόσβαση στα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,

–

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της 14/12/59
(SΤΕ αριθ. 032) για την αναγνώριση των πανεπιστηµιακών τίτλων,

–

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της 06/11/90
(SΤΕ αριθ. 138) σχετικά µε τη γενική αντιστοιχία των περιόδων πανεπιστηµιακών
σπουδών,

–

έχοντας υπόψη τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της 11/04/97 (SΤΕ αριθ. 165)
σχετικά µε την αναγνώριση των τυπικών προσόντων σε ό,τι αφορά την ανώτατη
εκπαίδευση στην Ευρώπη,

–

έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 17 Μαρτίου 1998 αριθ. R
(98) 3 σχετικά µε την πρόσβαση στην ανωτάτη εκπαίδευση,

–

έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 30 Μαρτίου 2000 αριθ. R
(2000) 8 για τον ρόλο των πανεπιστηµίων στην έρευνα,

–

έχοντας υπόψη τη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 10 Ιουλίου 2001
2001/613/ΕΚ σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών στην Κοινότητα, καθώς και των
καταρτιζοµένων, των νέων εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων
κατάρτισης,

–

έχοντας υπόψη την "Magna Charta" των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων που υπεγράφη στην
Μπολόνια στις 18 Σεπτεµβρίου 1988,

–

έχοντας υπόψη τη ∆ιακήρυξη της Σορβόννης στις 25 Μαΐου 1998 και τη ∆ιακήρυξη της
Μπολόνια στις 19 Ιουνίου 1999,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της Σύµβασης των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων ανωτάτης
εκπαίδευσης στη Σαλαµάνκα στις 29 και 30 Μαρτίου 2001 και τα συµπεράσµατα των
Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στην Πράγα στις 19 Μαΐου 2001,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 15ης Μαΐου 2001 σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής για την εφαρµογή του Λευκού Βιβλίου "∆ιδασκαλία και εκµάθηση: προς την
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κοινωνία της γνώσης1,
–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 23ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής όσον αφορά την εκπαίδευση και τη δια βίου κατάρτιση2,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 6ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής για αναλυτικό σχέδιο προγράµµατος εργασίας όσον αφορά τη συνέχεια της
έκθεσης για τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης3,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε την ανακοίνωση
της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες στον τοµέα της
ανωτάτης εκπαίδευσης4,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας στις 23
και 24 Μαρτίου 2000, καθώς και της Στοκχόλµης, στις 23 και 24 Μαρτίου 2001,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εκπαίδευσης στις 12 Φεβρουαρίου
20015, 28 Μαΐου 20016, 13 Ιουλίου 20017 και 14 Φεβρουαρίου 20028,

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της δηµόσιας ακρόασης που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε "Τα πανεπιστήµια και η ανώτατη
εκπαίδευση στις χώρες της Ένωσης και τις τρίτες χώρες",

–

έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης στις 15
και 16 Μαρτίου 2002,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων
Ενηµέρωσης και Αθλητισµού (A5-0183/2002),

Α. πιστεύοντας ότι η ελευθερία και η αυτονοµία των πανεπιστηµίων πρέπει να συνεχίσουν
να αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία της κοινωνίας και του θεσµικού πλαισίου της Ευρώπης,
Β. θεωρώντας ότι, προκειµένου να επιτευχθεί η πρόοδος και η ανάπτυξη της Ευρώπης, είναι
αναγκαίο να τεθούν οι βάσεις ενός Ευρωπαϊκού χώρου ανωτάτης εκπαίδευσης, το οποίο
θα είναι ενεργό, δυναµικό και θα προωθεί την καινοτοµία και την αειφόρο ανάπτυξη,
Γ. πιστεύοντας ότι τα πανεπιστήµια πρέπει να καλλιεργούν την κριτική σκέψη και την
1

∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ.
∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ.
3
∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ.
4
∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ.
5
Αριθ. Τύπου: 5927/01.
6
Αριθ. Τύπου: 8536/01.
7
ΕΕ C 204 της 20/07/2001, σελ. 06-07.
8
ΕΕ C 058 της 05.3.2002, σελ. 1-11.
2
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έρευνα, να δίνουν έµφαση στην παρατήρηση, την απλή λογική, την περιέργεια, το
ενδιαφέρον για το φυσικό και κοινωνικό κόσµο που µας περιβάλλει, καθώς και στην
επιθυµία για πειραµατισµό,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, για κοινωνικούς λόγους και για λόγους ισότητας των ευκαιριών,
τα κράτη µέλη δεσµεύονται και υποχρεούνται να στηρίξουν την ανάπτυξη των δηµοσίων
πανεπιστηµίων,
Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν
τα αναγκαία εργαλεία στα πανεπιστήµια και στα κέντρα ανώτατης εκπαίδευσης,
ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών,
εµπλουτίζει τη γνώση, ευνοεί την καινοτοµία και την ανακάλυψη νέων πολιτιστικών και
κοινωνικών πραγµατικοτήτων,
Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα δεν µπορεί να είναι πλήρης και αποτελεσµατική
χωρίς µία πραγµατική αναγνώριση των τίτλων σπουδών και διπλωµάτων και ότι δεν
µπορεί να υλοποιηθεί πλήρως χωρίς την κατάλληλη χρηµατοδοτική προσπάθεια,
1. δηλώνει ότι, προκειµένου να επιτευχθεί ένας Ευρωπαϊκός χώρος ανωτάτης εκπαίδευσης,
απαιτείται περισσότερη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα πανεπιστήµια,
επισηµαίνει δε ότι η ενίσχυση αυτή είναι απολύτως συµβατή µε την αρχή της
επικουρικότητας·
2. επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση,
δεδοµένου ότι η γνώση είναι το κλειδί της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης·
3. ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει περισσότερα πανεπιστήµια στα προγράµµατα και τις
πολιτικές της και ζητεί την αναβάθµιση του ρόλου τους στη διαδικασία εφαρµογής του
κοινοτικού κεκτηµένου·
4. καλεί τους πανεπιστηµιακούς προέδρους, το διδακτικό προσωπικό και τους ερευνητές να
ενεργοποιηθούν για την δηµιουργία Ευρωπαϊκού χώρου ανωτάτης εκπαίδευσης και να
διαδραµατίσουν πλήρως τον ρόλο τους για την ενίσχυση των διανοητικών, πολιτιστικών,
κοινωνικών, επιστηµονικών και τεχνολογικών διαστάσεων του Ευρωπαϊκού
οικοδοµήµατος·
5. πιστεύει ότι πρέπει να επιταχυνθεί και να ενδυναµωθεί η διαδικασία της Μπολόνια, µε
την προώθηση της συνοχής και της σύγκλισης µεταξύ των πανεπιστηµίων. Ότι τούτο
πρέπει να γίνει µε τον µεγαλύτερο δυνατό σεβασµό προς την παιδαγωγική ποικιλοµορφία
των διαφόρων γνωστικών κλάδων και του ειδικού χαρακτήρα των πανεπιστηµίων·
6. δηλώνει ότι τα πρότυπα και τα κριτήρια για την ακαδηµαϊκή σύγκλιση, αξιολόγηση των
σχεδίων και της διδασκόµενης ύλης στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα, πρέπει να
είναι ευέλικτα και προσαρµόσιµα στην ποικιλοµορφία των γνωστικών αντικειµένων και
της έρευνας·
Αξιολόγηση της ποιότητας
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7. πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί µια παιδεία ποιότητας και µέγιστης προσπάθειας µέσω
µιας εξωτερικής, διαφανούς και προσπελάσιµης στους πολίτες αξιολόγησης που θα τους
επέτρεπε να λαµβάνουν αποφάσεις και συνιστά στην Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της
ποιότητας των διαφόρων εθνικών πανεπιστηµιακών συστηµάτων, να λαµβάνει υπόψη, ως
καθοριστικό στοιχείο, τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων για υποτροφίες, ενισχύσεις προς
τους πτωχοτέρους, πανεπιστηµιακές στέγες, υγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών· ζητεί
να ενταθούν οι παρεµβάσεις της Ένωσης προκειµένου να προσαρµοσθεί η διαθεσιµότητα
των πιστώσεων, στις διάφορες εθνικές πραγµατικότητες, σε κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια·

Κινητικότητα και αναγνώριση των τίτλων σπουδών
8. ζητεί από τα κράτη µέλη και τα πανεπιστήµια να λάβουν µέτρα προκειµένου να
ξεπερασθούν τα νοµικά και διοικητικά εµπόδια που δυσκολεύουν την κινητικότητα, και
να υιοθετήσουν µη χρονοβόρα και ευέλικτα συστήµατα για τη διαδικασία αναγνώρισης
των διπλωµάτων, σπουδών και τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν υπάρχουν
στη συγκεκριµένη χώρα. Επίσης, συνιστά να καταστούν πλέον ευέλικτα τα καθεστώτα
των πανεπιστηµιακών δασκάλων, των καθηγητών και των ερευνητών, προκειµένου να
ευνοηθεί η ενσωµάτωση επαγγελµατιών και εµπειρογνωµόνων στα πανεπιστήµια·
9. καλεί τα κράτη µέλη και τα πανεπιστήµια να λάβουν υπόψη την ανάγκη εκµάθησης
σύγχρονων ξένων γλωσσών σε πανεπιστηµιακό επίπεδο και να διοργανώνουν γλωσσικά
µαθήµατα πιο ενδεδειγµένα για σπουδαστές που δεν ακολουθούν γλωσσικές σπουδές. Η
καλή γνώση πλέον της µιας γλώσσας θα επέτρεπε µεγαλύτερη κινητικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση·
10. συνιστά στα πανεπιστήµια και στις ανώτατες σχολές να διευκολύνουν, στα εσωτερικά
τους καταστατικά, την πρόσβαση καθηγητών και σπουδαστών από άλλες χώρες
λαµβάνοντας σχετικώς υπόψη την πείρα που έχουν από άλλα πανεπιστήµια·

Κοινά δίκτυα και υπηρεσίες
11. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να δηµιουργηθούν κοινά δίκτυα και δηµόσιες υπηρεσίες σε
ευρωπαϊκή κλίµακα προκειµένου να ευνοηθεί η πρόσβαση στην επιστηµονική, τεχνική
και βιβλιογραφική ενηµέρωση, η διαχείριση της οποίας πρέπει, λόγω των
χαρακτηριστικών της, να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο·

Ευρωπαϊκά µάστερ
12. υποστηρίζει τις τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής για τη δηµιουργία, σε συνεργασία µε
όλα τα πανεπιστήµια των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινών τίτλων
σπουδών ή ευρωπαϊκών µάστερ·
13. καλεί τις αρµόδιες αρχές να ενθαρρύνουν την πρακτική εξάσκηση (για παράδειγµα µε
περιόδους άσκησης) κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών σπουδών·
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Πανεπιστήµιο και Αθλητισµός
14. επιβεβαιώνει ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν και να προωθηθούν οι αθλητικές
δραστηριότητες εντός των πανεπιστηµίων, και να υποστηριχθεί το άνοιγµα και η
συµµετοχή των πανεπιστηµιακών οµάδων σε περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς
αγώνες πρωταθλήµατος·

Φοιτητές
15. επισηµαίνει προς τις αρµόδιες αρχές για τις πολιτικές υποτροφιών την ανάγκη να
αυξήσουν τον αριθµό υποτροφιών για σπουδές και για µεταπτυχιακή εκπαίδευση κυρίως
όσον αφορά εκείνους που επιθυµούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Επιπλέον, προτείνει
όπως οι υποτροφίες για σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δίδονται µε βάση την αξία,
σε συνδυασµό µε τα οικογενειακά εισοδήµατα·

Έρευνα και τριτοβάθµια εκπαίδευση
16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αυξήσουν τη χρηµατοδότηση, να εντείνουν
τις στρατηγικές συντονισµού των πανεπιστηµίων και να προωθήσουν τις διδακτορικές και
µεταδιδακτορικές σπουδές, οι οποίες είναι θεµελιώδους σηµασίας και αποτελούν τα
θεµέλια του µελλοντικού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας·
17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν µια εταιρική σχέση µε τις δηµόσιες
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τις τοπικές αρχές προκειµένου να βελτιωθεί η χρηµατοδότηση
των σπουδών διδακτορικού ή µεταδιδακτορικού επιπέδου·
18. συνιστά την ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων συνδεδεµένων µε τα πανεπιστήµια και τη
δηµιουργία διευρωπαϊκών δικτύων µεταξύ αυτών των ερευνητικών κέντρων και των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιµένει ειδικότερα στην ανάγκη ενός
ευρωπαϊκού δικτύου έρευνας που θα υποστηρίζεται από δηµόσιες πιστώσεις, το οποίο θα
αποσκοπεί στον περιορισµό των ζηµιών που, είτε στις χώρες της Ένωσης, είτε σε πολλές
τρίτες αναπτυσσόµενες χώρες, δηµιουργούνται από το κόστος των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας που επιβαρύνουν τα φάρµακα, τα αγροτικά προϊόντα και άλλα προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας·
19. θεωρεί ότι τα πανεπιστήµια θα έπρεπε να εµπλακούν περισσότερο στη συζήτηση των
σηµαντικών θεµάτων και να µετατραπούν σε κέντρα ζύµωσης για τα µεγάλα ζητήµατα
της επιστήµης που άπτονται του µέλλοντος της ανθρωπότητας, όπως είναι η εξέλιξη της
βιοτεχνολογίας·
20. προτείνει στα κράτη µέλη και στα πανεπιστήµια όπως, στο πλαίσιο της αυτονοµίας τους,
αναγνωρίσουν την σταδιοδροµία των ερευνητών κατ’ αναλογία µε εκείνη των
καθηγητών·
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∆ια βίου κατάρτιση
21. ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς φορείς να εντάξουν τα
πανεπιστήµια και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στα προγράµµατα δια βίου
κατάρτισης, επικαιροποίησης της γνώσης και "µεταφοράς" τεχνολογίας και να
προωθήσουν συγκεκριµένα πανεπιστηµιακά προγράµµατα για την επιµόρφωση των
ενηλίκων, ιδίως µε στόχο να παράσχουν σύγχρονες επαγγελµατικές ικανότητες σε όσους
βρίσκονται πρώιµα αποκλεισµένοι από την αγορά εργασίας λόγω των τεχνολογικών
αλλαγών ή άλλων συγκυριακών αιτίων·

Σχέση πανεπιστηµίου και κοινωνίας
22. φρονεί ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν στρατηγικές και κίνητρα για την
εντατικοποίηση της ανάµειξης των πανεπιστηµίων και των Κέντρων ερευνών στα
προβλήµατα στο περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό τους πλαίσιο και τοιουτοτρόπως να
ενταθεί ο ρόλος τους στην ενδυνάµωση του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος·

Ιδιωτικά πανεπιστήµια
23. πιστεύει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήµια ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτελούν
µέρος του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήµατος και συµβάλλουν στην ανάπτυξή του.
Ωστόσο, πιστεύει ότι αυτά τα ιδρύµατα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφανή
διαχείριση και να υποβάλλονται στις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας της
διδακτέας ύλης και των αποτελεσµάτων·

Καλλιτεχνικές σπουδές
24. επισηµαίνει ότι θα ήταν ενδεδειγµένο να σχεδιασθεί πρότυπο ελαστικών ανώτατων
σπουδών, σε πανεπιστηµιακό πλαίσιο, για καλλιτεχνικές σπουδές τα µαθήµατα των
οποίων βασίζονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, στην επαγγελµατική πρακτική και
στην αξία·

Πράσινο Βιβλίο
25. ζητεί από την Επιτροπή, σεβόµενη την αυτονοµία των πανεπιστηµίων και των κρατών
µελών, καθώς και την ιδιαιτερότητα ορισµένων ιδρυµάτων και σπουδών, να προτείνει τη
σύνταξη ενός Πράσινου Βιβλίου για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου ανωτάτης
εκπαίδευσης το οποίο, εκτός από µια µελέτη και προβληµατισµό που θα ενσωµατώνει
όλους τους τοµείς, θα:
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-

αναλύει την κατάσταση των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, τις λειτουργίες και τον τύπο
σπουδών που παρέχουν,

-

µελετά τα διαφορετικά καθεστώτα και συνθήκες εργασίας των διδασκόντων, των
ερευνητών, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών·

-

δηµιουργεί µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων που θα εξετάζει και θα επανακαθορίζει
σύµφωνα µε κριτήρια αξιολόγησης συµβατά µε τις ενδείξεις που περιέχονται στο
παρόν σχέδιο τον αντίκτυπο των πανεπιστηµίων στο σύστηµα γνώσης και έρευνας,

-

εντοπίζει τα κοινά προγράµµατα και τις δηµόσιες υπηρεσίες που χρειάζονται τα
πανεπιστήµια, όπως είναι τα κέντρα τεκµηρίωσης και έρευνας, η δηµιουργία των
οποίων θα διευκόλυνε τη λειτουργία τους,

-

προτείνει περισσότερη συµµετοχή των πανεπιστηµίων στη διάδοση του κοινοτικού
κεκτηµένου και την ανανέωση των γνώσεων, καθώς και τη µεταφορά τους στο
σύστηµα παραγωγής,

Έδρα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων
26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν την ιδέα της δηµιουργίας Έδρας
των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, η λειτουργία της οποίας θα ήταν βασικά:
-

να λειτουργεί ως κέντρο συναντήσεων, συνεδριάσεων και ανταλλαγής εµπειριών όπου
αναπτύσσεται η δηµιουργία κοινών σχεδίων,

-

να παρέχει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε τα κοινά προγράµµατα, τον
τύπο εκπαίδευσης, την καθιέρωση συστηµάτων αξιολόγησης της ποιότητας και των
αποτελεσµάτων, καθώς και τη δηµιουργία µεταπτυχιακών τριτοβάθµιων σπουδών,

-

να προωθήσει την παρουσία των πανεπιστηµίων στα θεσµικά όργανα και την
ευρωπαϊκή πολιτική,

-

να ενηµερώνει τους µαθητές ή τους πολίτες που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν
σπουδές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια σχετικά µε τις δυνατότητες, τις προσφορές, την
αναγνώριση των τίτλων, κλπ.,

-

να προωθήσει τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα των πανεπιστηµίων στο
ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

-

να προωθεί την εξέλιξη που ευθυγραµµίζεται µε τα προτεινόµενα στην παρούσα
έκθεση,

στο Κέντρο αυτό θα εκπροσωπείται, µεταξύ άλλων, η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστηµίων και οι Ευρωπαϊκές
Ενώσεις Φοιτητών και Ερευνητών·
27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν την δηµιουργία Ευρωπαϊκού
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Πανεπιστηµίου του Πολιτισµού που θα έχει ως αντικείµενο τις καλλιτεχνικές,
λογοτεχνικές, φιλοσοφικές σπουδές και τις σπουδές στις επιστήµες της επικοινωνίας για
να συµβάλλει στην δηµιουργία Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας για τους κλάδους αυτούς και
να ανταποκριθεί στο αίτηµα διαπολιτισµικού διαλόγου µε τις άλλες περιοχές του κόσµου·
28. επισηµαίνει ότι τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες που έχουν αρµοδιότητα στον τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης θα έπρεπε να µεριµνούν ούτως ώστε τα δηµόσια πανεπιστήµια να
διαθέτουν τη χρηµατοδότηση που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ποιότητας της
εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας τους. Από την άλλη πλευρά, τα πανεπιστήµια,
ως ιδρύµατα δηµόσιου χαρακτήρα, πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφανή διαχείριση
και να παρέχουν ενηµέρωση σχετικά µε τις εργασίες τους και τα αποτελέσµατά τους.

Πανεπιστηµιακές σπουδές δι' αλληλογραφίας και µέσα επικοινωνίας
29. πιστεύει ότι η ακαδηµαϊκή δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα της έρευνας που
πραγµατοποιείται στα πανεπιστήµια πρέπει να παρουσιάζονται περισσότερο στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης·
30. συνιστά την προώθηση των πανεπιστηµιακών σπουδών δι' αλληλογραφίας, τη χρήση των
νέων τεχνολογιών για τη χορήγηση τίτλων σπουδών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης
µέσα από κανόνες και διαδικασίες και της επικαιροποίησης των γνώσεων για
επαγγελµατίες πανεπιστηµιακού επιπέδου, καθώς και για τα λιγότερο ευνοηµένα
στρώµατα του πληθυσµού, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις γυναίκες·
31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. – Εισαγωγή
Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας, πρώτο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι
αφιερωµένο στα πανεπιστήµια ως ιδρύµατα, φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις και να ανοίξει το
δρόµο για µια πολιτική στήριξης των πανεπιστηµίων ως κέντρων κατάρτισης επαγγελµατιών
και ερευνητών. Υπ' αυτήν την έννοια, συνιστά σε όλους τους ενδιαφερόµενους οργανισµούς
να προωθήσουν τις εργασίες που έχουν µέχρι τώρα πραγµατοποιήσει και τους ζητεί να
προχωρήσουν γρήγορα και προσεκτικά προς µια σταθερή και αποτελεσµατική συνεργασία
που θα επιτρέψει την παγίωση του Eυρωπαϊκού χώρου ανωτάτης εκπαίδευσης,
εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που τους παρέχει το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο, οι
οποίες σήµερα δεν αξιοποιούνται πλήρως, συχνά δε ερµηνεύονται ως περιορισµοί και όχι ως
ευκαιρίες.
2. – Τα πανεπιστήµια ως θεµέλιο του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος
Από την αρχαιότητα, τα πανεπιστήµια υπήρξαν οι πλέον ενεργοί πρωταγωνιστές στον
καθορισµό των βασικών αξιών του πολιτισµού µας και της τεχνικής και πολιτικής µας
ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα:
πρωτοκαθεδρία της λογικής και του διαλόγου, διατύπωση των ηθικών και πολιτικών αρχών,
τελειοποίηση του φυσικού και του πολιτικού δικαίου, ανάπτυξη της επιστήµης και της
τεχνικής, θεωρία της ιατρικής πρακτικής, της µηχανικής και των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστηµών.
Αιώνα µετά από αιώνα, τα πανεπιστήµια δηµιούργησαν στις αίθουσές τους ένα φιλοσοφικό
και επιστηµονικό υπόβαθρο, προώθησαν τις πειραµατικές επιστήµες και το κριτικό πνεύµα και,
σε στιγµές κρίσης, αποτέλεσαν το προπύργιο των δηµοκρατικών ιδεών. Επιπλέον, συνέβαλαν
στην υπέρβαση των αρνητικών πτυχών της ιστορίας µέσω της εµβάθυνσης της γνώσης.
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια µπόρεσαν να προσαρµοσθούν και να ανταποκριθούν στις
κοινωνικές αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις του καιρού µας στον τοµέα της κοινωνικής
ευηµερίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτά όλων των πολιτών της Ένωσης.
Ωστόσο, ο παραδοσιακός ρόλος του πανεπιστηµίου ως κέντρου επιστηµονικής ανάπτυξης
τίθεται σήµερα υπό αµφισβήτηση στην Ευρώπη, διότι σηµαντικό ποσοστό της έρευνας
υψηλού επιπέδου πραγµατοποιείται εκτός του πανεπιστηµιακού χώρου και επειδή ο µαζικός
χαρακτήρας της ανωτάτης εκπαίδευσης δηµιούργησε δυνατές πιέσεις για έµφαση στη
διδακτική λειτουργία, πράγµα που, σε µερικές περιπτώσεις, οδήγησε στη µείωση της
ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Εξάλλου, η επιθυµία πολλών πανεπιστηµίων και κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στο
κοινωνικό αίτηµα για πανεπιστηµιακές σπουδές, καθώς και η εξαιρετική αύξηση των
φοιτητών, οδήγησε σε έλλειψη µέσων και σε περιορισµό των πόρων που προορίζονται για
την έρευνα και την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Στο σηµερινό πλαίσιο, στο οποίο η "Κοινωνία της γνώσης"1 µετατράπηκε σε µια
1

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μαρτίου 2000).
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προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ελέγξουµε ότι οι πολιτικές που
εφαρµόζονται είναι συνεκτικές και αποτελεσµατικές. Είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι οι
ευρωπαϊκοί οργανισµοί έχουν καθορίσει ή εξαγγείλει συνδυασµένες και κατάλληλες στρατηγικές
για την προώθηση των πανεπιστηµίων ως κέντρων ανανέωσης των τεχνικών, γνώσεων και
πολιτιστικών αξιών σε έναν κόσµο που βασίζεται στην πνευµατική και επιστηµονική
ανταγωνιστικότητα.
Οι συγκριτικές στατιστικές των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων στο πλαίσιο της έρευνας,
αντικατοπτρίζουν µια µείωση του ηγετικού τους ρόλου, της επιστηµονικής τους συµβολής
και της ικανότητας ανανέωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, και λαµβάνοντας υπόψη ότι βρισκόµαστε
µπροστά σε ένα σύστηµα που ανταποκρίνεται αργά στις προκλήσεις που του τίθενται,
φαίνεται ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να υπάρξει τεχνικός και επιστηµονικός διάλογος, να
προωθηθεί η κατάρτιση των νέων και να επανακτήσει η Ευρώπη την επιστηµονική ηγεµονία
που πάντοτε διέθετε.
3. – Ευρωπαϊκή πολιτική πανεπιστηµίων: τοµεακές δράσεις, προγράµµατα σύγκλισης
και πρωτοβουλίες για την κινητικότητα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες υπέρ της σύγκλισης, ευνοώντας
τη σχέση µεταξύ πανεπιστηµίων, καθηγητών και σπουδαστών, καθώς και την ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ των πανεπιστηµίων.
Το πρόγραµµα SOCRATES/ERASMUS απεδείχθη ένας από τους καλύτερους µηχανισµούς
της Επιτροπής και των κρατών µελών για την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και
σπουδαστών, την καθιέρωση κοινών µαθηµάτων, τον προγραµµατισµό εντατικών µαθηµάτων
και τη συµµετοχή της δηµιουργίας θεµατικών δικτύων.
Σε αυτό το πλαίσιο, µπορούµε να επισηµάνουµε τα επιτεύγµατα σε επίπεδο κινητικότητας
σπουδαστών (86.000 φοιτητές ERASMUS κατά το 1997/98, το 1% του συνόλου των
σπουδαστών που ήσαν εγγεγραµµένοι στην ανώτατη εκπαίδευση, και 97.041 σπουδαστές
κατά τη διάρκεια του 1999/2000 εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, και καθηγητών (7.000 καθηγητές κατά
το 1998/99 και 9.837 κατά το 1999/2000 εντός της ΕΕ/ΕΟΧ).
Εξάλλου, το πρόγραµµα SOCRATES επέτρεψε την ανάπτυξη ειδικών δράσεων ιδιαιτέρως
σηµαντικών για την επίτευξη της σύγκλισης, όπως είναι:
- Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστώσεων (ΕCΤS, European Credit Transfer System).
Αυτό το σύστηµα χορήγησης και µεταφοράς πόρων που χρησιµοποιείται από 5.000 και πλέον
πανεπιστήµια ή περιφέρειες, ευνοεί την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό
(αλλά όχι και των τίτλων) των φοιτητών ERASMUS.
- Το πρόγραµµα πιλότος "TUNING Educational Structures in Europe" (Εναρµόνιση των
εκπαιδευτικών δοµών στην Ευρώπη), στην οποία µετέχουν περίπου 70 ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια, στοχεύει στην καθιέρωση µιας µεθοδολογίας που θα επέτρεπε την πρόοδο της
ευρωπαϊκής εναρµόνισης των σπουδαστικών δοµών σε 5 συγκεκριµένες επιστήµες
(µαθηµατικά, γεωλογία, διοίκηση επιχειρήσεων, ιστορία και επιστήµες της εκπαίδευσης). Η
υποδοχή του προγράµµατος και η ταχύτητα µε την οποία επιτεύχθηκαν συµφωνίες
καταδεικνύει ότι, σε περίπτωση αποφασιστικής υποστήριξης εκ µέρους του Συµβουλίου και
της Επιτροπής, σε µικρό χρονικό διάστηµα θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε χωρίς
PE 312.516

EL

14/17

RR\469960EL.doc

προβλήµατα στη σύγκλιση πολλών γνωστικών κλάδων.
- Το δίκτυο ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Education): Αυτό το
ευρωπαϊκό δίκτυο δηµιουργήθηκε στη βάση της Σύµβασης του Συµβουλίου για την
ευρωπαϊκή συνεργασία1 και των στόχων της διαδικασίας της Μπολόνια, αποσκοπεί δε στη
διάδοση της πληροφόρησης, των εµπειριών, των καλών πρακτικών και συστηµάτων
αξιολόγησης και εγγύησης της ποιότητας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών: δηµόσιων
αρχών, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και γραφείων αξιολόγησης της ποιότητας.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έχουν πραγµατοποιηθεί, µπορούµε να επιβεβαιώσουµε
ότι η αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων βρίσκεται σε πολύ χαµηλό επίπεδο, η
κινητικότητα των φοιτητών ERASMUS δεν αφορά περισσότερο από το 1% του πληθυσµού
των φοιτητών και ότι ο Ευρωπαϊκός χώρος ανωτάτης εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί
ένα όραµα.
∆εν κατορθώσαµε να ανατρέψουµε το σύστηµα που τείνει να διατηρεί τα πανεπιστήµια
εγκλωβισµένα σε µια αυτονοµία που δυσκολεύει τις ανταλλαγές, δηµιουργεί εµπόδια για την
κινητικότητα και, τελικά, οδηγεί σε ένα κλειστό σύστηµα επαφών. Υπ' αυτήν την έννοια, η
διοίκηση και η σταδιοδροµία καθηγητών και ερευνητών λειτουργεί ως τροχοπέδη για
εκείνους που θέλουν να ακολουθήσουν ένα ανοικτό µέλλον σε µια Ευρώπη χωρίς σύνορα.
4. – Η ∆ιαδικασία της Μπολόνια: προτάσεις σύγκλισης και ανάγκη ενός ευέλικτου
συστήµατος
Τα κοινοτικά προγράµµατα που λειτουργούν άµεσα ή έµµεσα στο πλαίσιο των
πανεπιστηµίων (SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO, κ.λπ.) συµπίπτουν µε την
πλειοψηφία των γραµµών δράσης που περιλαµβάνονται στη "∆ιαδικασία της Μπολόνια", η
οποία βασίζεται στη "∆ιακήρυξη της Μπολόνια" του 1999, θέτει δε ως τελικό στόχο τη
δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτήν την
διακυβερνητική διαδικασία, στην οποία µετέχουν 32 ευρωπαϊκές χώρες µε την EΕΠ
(Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστηµίων), την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών (ΕΕΦ) και το
Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πλήρες καθεστώς µέλους της
οµάδας παρακολούθησης.
Η διαδικασία αυτή κατάφερε να συστηµατοποιήσει, σε ένα ενιαίο πρόγραµµα, τις
πρωτοβουλίες που τα πανεπιστήµια και άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί είχαν
πραγµατοποιήσει ήδη από την "Carta Magna" του 1988, µέσω των γραµµών δράσης τους για
συγκρίσιµους και αναγνωριζόµενους τίτλους, συστήµατα ενισχύσεων, κινητικότητα,
ποιότητα, κ.λπ.
Παράλληλα, πολλά πανεπιστήµια και κράτη προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη νοµοθεσία
τους στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µε τους βασικούς στόχους της Μπολόνια.
Αναµφίβολα, οι δυσκολίες τις οποίες συνάντησαν για την εναρµόνιση της ιεράρχησης των
διπλωµάτων και την εφαρµογή του συστήµατος ECTS, οι αντιρρήσεις για την αναγνώριση
των τίτλων σπουδών και ο µικρός ενθουσιασµός µε τον οποίο έγιναν δεκτά τα συστήµατα
εξωτερικής και διαφανούς αξιολόγησης καθυστέρησαν την προβλεπόµενη διαδικασία.
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Ορισµένες αξιολογήσεις στις διαδικασίες της Μπολόνια που διατυπώθηκαν στη δηµόσια
ακρόαση για τα πανεπιστήµια που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο
του 2002, καθώς και οι απόψεις που εξεφράσθησαν κατά τις συνόδους εργασίας της
Συνάντησης Κορυφής της Πράγας τον Μάιο του 2001, υπήρξαν αποκαλυπτικές.
Ορισµένοι κλάδοι, εξεδήλωσαν αντιρρήσεις µπροστά σε πρωτοβουλίες εναρµόνισης που
ήσαν ιδιαιτέρως περιοριστικές και που θα µπορούσαν να µειώσουν την πανεπιστηµιακή
αυτονοµία. Αυτός ο γενικός φόβος δεν έχει σχέση µε το βαθµό αυτονοµίας που
αναγνωρίζεται από το νόµο, αλλά µε την αµυντική στάση έναντι εξωτερικών επιβολών που
θα έθετε, εκείνους που δεν θέλουν να υποβληθούν στις αλλαγές, σε µια δύσκολη κατάσταση.
Εξάλλου, έχει διαπιστωθεί ένας φόβος, πολύ πιο δικαιολογηµένος, σε σχέση µε την
εναρµόνιση των γραφειοκρατικών θεµάτων και την επιβολή ενιαίων και στεγανών κριτηρίων,
σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των τίτλων, τη διδακτέα ύλη ή την αναγνώριση των
ουσιαστικών προσόντων. Πρέπει να αξιολογήσουµε αυτά τα θέµατα, δεδοµένου ότι η ανάγκη
σύγκλισης δεν πρέπει να περιορίσει την ποικιλοµορφία, ούτε να εµποδίσει την ανάπτυξη
ειδικών ακαδηµαϊκών ή επιστηµονικών προτύπων.
Προκειµένου να υπερβούµε ορισµένες από αυτές τις δυσκολίες, η παρούσα έκθεση προτείνει
να υποστηριχθεί µε σθένος η διαδικασία της Μπολόνια, µε µεγαλύτερη ωστόσο ευελιξία του
συστήµατος, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ποικιλοµορφία στο καθεστώς των
ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών. Η εναρµόνιση πρέπει να επιτρέπει την ένταξη διαφορετικών
επιστηµονικών κλάδων (ιατρική, κοινωνικές επιστήµες, δίκαιο, µηχανική και εφαρµοσµένες
τέχνες, ….) που ακολουθούν διαφορετικές διαδροµές, λογικές και αναγκαιότητες.
Εάν η ποικιλοµορφία θεωρείται ο πλούτος της Ευρώπης, πρέπει να εξευρεθούν πολυεδρικά
συστήµατα προσέγγισης που θα αναγνωρίζουν την προστιθέµενη αξία των διαφορετικών
κλάδων. Έτσι, η πανεπιστηµιακή αυτονοµία και οι ειδικές δυνατότητες των διαφόρων τίτλων
σπουδών και επιστηµονικών και πανεπιστηµιακών σταδιοδροµιών, θα µπορούν να εξελιχθούν
ευκολότερα, στο πλαίσιο ενός πλέον ανοικτού και ελεύθερου συστήµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να γίνει σαφής η ανάγκη συνύπαρξης δηµοσίων και ιδιωτικών
πανεπιστηµίων. Τα πανεπιστήµια αυτά µπόρεσαν να συνυπάρξουν κατά τη διάρκεια της
ιστορίας του ευρωπαϊκού διδακτικού συστήµατος και, σήµερα, µπορούν να θεωρηθούν
αλληλοσυµπληρούµενα, δεδοµένου ότι η ιδιωτική εκπαίδευση µπορεί να ανοίξει νέους
δρόµους και να προσεγγίσει τοµείς που δεν είναι πάντοτε προσπελάσιµοι στα δηµόσια
πανεπιστήµια. Όπως και να έχει το πράγµα, το Κοινοβούλιο θα υπερασπισθεί πάντοτε την
παιδαγωγική αυτονοµία των πανεπιστηµίων.
5. – Συµπέρασµα
Εάν θέλουµε να είναι ανταγωνιστικό το ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο και να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες που θέτει η "Ευρώπη της γνώσης", πρέπει να θέσουµε τις βάσεις ενός Ευρωπαϊκού
χώρου ανωτάτης εκπαίδευσης, µέσω µιας θεσµικής πολιτικής.
Μέχρι σήµερα, για λόγους νοµοθετικών αρµοδιοτήτων, το ενδιαφέρον για τα πανεπιστήµια
βρέθηκε σε δεύτερη µοίρα. Εφαρµόσθηκαν πολιτικές και τοµεακά προγράµµατα µε στόχο να
ενισχυθεί η διδακτική διαδικασία, να ευνοηθεί η έρευνα και η κινητικότητα των µετεχόντων
σε αυτήν, ωστόσο η Ευρώπη πρέπει να προσεγγίσει τα πανεπιστήµια ως δηµόσια ιδρύµατα.
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Στο πλαίσιο αυτής της θεσµικής πολιτικής, η παρούσα έκθεση επιθυµεί να δώσει έµφαση
στην ανάγκη της επεξεργασίας ενός Πράσινου Βιβλίου για τον Ευρωπαϊκό χώρο ανωτάτης
εκπαίδευσης, το οποίο θα αναλύει και θα µελετά, από γενική άποψη, το σηµερινό καθεστώς
του πανεπιστηµίου ως δηµοσίου ιδρύµατος στην υπηρεσία του πολίτη.
Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας θα επιτρέψει την αποτελεσµατικότερη διάθεση των
δηµοσίων βοηθειών και ενισχύσεων (περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών) προς τα
πανεπιστήµια, καθώς και τη διαδικασία της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού χώρου ανωτάτης
εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, η έκθεση αυτή υποστηρίζει την ανάγκη ενός µεγαλύτερου συντονισµού µεταξύ
των πανεπιστηµίων προκειµένου να διατίθενται και να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά
µε τα κοινά σχέδια και προγράµµατα, το είδος της εκπαίδευσης, την καθιέρωση συστηµάτων
αξιολόγησης της ποιότητας και των αποτελεσµάτων και την τριτοβάθµια κατάρτιση. Το
κατάλληλο πλαίσιο για αυτήν την συνεργασία και την επίτευξη αυτού του στόχου θα
µπορούσε να είναι µια δοµή όπως ο προτεινόµενος "Οίκος των Ευρωπαϊκών
Πανεπιστηµίων".

RR\469960EL.doc

17/17

PE 312.516

EL

