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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κινητοποίηση του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης:
ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους στη
στρατηγική της Λισσαβώνας
“Η επιδίωξη της γνώσης ήταν πάντα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής περιπέτειας.
Συνέβαλε στον προσδιορισµό της ταυτότητας και των αξιών µας και αποτελεί τον
οδηγό για την µελλοντική ανταγωνιστικότητά µας” 1.
1.

ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

ΕΧΟΥΝ ΚΑΙΡΙΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κατά τα 20 επόµενα έτη, θα συµβεί µια θεµελιώδης µεταβολή στο οικονοµικό µοντέλο της
Ευρώπης. Η µεταποιητική βάση της Ευρώπης θα συνεχίσει να συρρικνώνεται, η µελλοντική
ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία θα βασίζεται όλο και περισσότερο σε βιοµηχανίες και
υπηρεσίες έντασης γνώσης, ενώ για όλο και περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα απαιτείται
τίτλος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια2, που είναι οι
κινητήρες του νέου µοντέλου το οποίο βασίζεται στη γνώση, δεν είναι σε θέση να
προσφέρουν την πλήρη δυνητική συµβολή τους στην ανανεωµένη στρατηγική της
Λισσαβώνας.
Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τους τρεις πόλους του τριγώνου της γνώσης: εκπαίδευση,
έρευνα και καινοτοµία. Τα πανεπιστήµια έχουν ουσιαστική σηµασία και για τους τρεις
πόλους. Η αύξηση και η βελτίωση των επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό και την ποιότητα
των πανεπιστηµίων είναι άµεση επένδυση στο µέλλον της Ευρώπης και των Ευρωπαίων.
Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει διάφορους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί
αυτό. Αφετηρία του εγγράφου είναι η διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, την οποία
δροµολόγησε η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2003 µε τίτλο "ο ρόλος των πανεπιστηµίων
στην Ευρώπη της γνώσης"3, που οδήγησε σε δύο κατευθύνσεις ενεργειών:
– τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης τα σχετικά µε τις ερευνητικές πτυχές
αναλύθηκαν4 υπό το πρίσµα δύο εκθέσεων που κάλυπταν τις σχέσεις
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-έρευνας5 και οι οποίες εξετάστηκαν σε ένα σηµαντικό
συνέδριο στη Λιέγη τον Απρίλιο του 20046· το προσεχές σχέδιο δράσης για την
πανεπιστηµιακή έρευνα (έγγραφο παράλληλο µε την παρούσα ανακοίνωση) θα
καλύψει την ερευνητική διάσταση των πανεπιστηµίων·
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Ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, COM (2005) 24 της 2ας Φεβρουαρίου 2005
(σηµείο 3.3.2).
Ο όρος "πανεπιστήµια" σηµαίνει όλα τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
COM (2003) 58 της 5ης Φεβρουαρίου 2003.
http://europe.eu.int/comm/research/conferences/2004/univ/pdf/univ_outcome_consult_en.pdf
Από την οµάδα εµπειρογνωµόνων STRATA-ETAN, Οκτώβριος 2002 και Νοέµβριος 2003.
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/univ/index_en.html
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– τα αποτελέσµατα τα σχετικά µε τις πτυχές που αφορούν την τριτοβάθµια
εκπαίδευση αναλύθηκαν7 στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών "εκπαίδευση
και κατάρτιση 2010"8 και συζητήθηκαν στο συνέδριο µε θέµα «ενδυνάµωση των
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους στη
στρατηγική της Λισσαβώνας» το Φεβρουάριο του 20059.
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε συγκλίνοντα µηνύµατα από τη
διαδικασία διαβούλευσης, τα οποία εντόπισαν τρεις κύριες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή
τριτοβάθµια εκπαίδευση: εξασφάλιση ποιότητας παγκόσµιου επιπέδου, βελτίωση της
διακυβέρνησης και αύξηση και διαφοροποίηση της χρηµατοδότησης. Οι ενέργειες που
προτείνονται στους εν λόγω τοµείς λαµβάνουν πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας
βάσει της οποίας τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσής τους.
2.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Το παρόν τµήµα θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασµό µε το έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο "η ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση σε µια παγκόσµια
προοπτική", που το συµπληρώνει µε την παροχή, την εξήγηση και την ανάλυση πρόσθετων
στατιστικών δεδοµένων και δεικτών (κυρίως στο τµήµα III και το στατιστικό παράρτηµα,
πίνακες 3, 4, 5 και 8).
2.1.

Ανθρώπινο κεφάλαιο και χάσµατα καινοτοµίας

Μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Αν και η Ευρώπη είναι οπωσδήποτε µια κοινωνία µε υψηλή µόρφωση, µόνο το 21% του
πληθυσµού της ΕΕ που είναι σε ηλικία κατάλληλη για εργασία έχει τελειώσει τριτοβάθµια
εκπαίδευση, ποσοστό που είναι σηµαντικά χαµηλότερο από τις ΗΠΑ (38%), τον Καναδά
(43%) και την Ιαπωνία (36%), καθώς και τη Νότια Κορέα (26%).
Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Αν και γενικά στην Ευρώπη θεωρείται ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι "δηµόσιο αγαθό",
οι εγγραφές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι υψηλότερες και παρουσίασαν ταχύτερη
αύξηση σε άλλα µέρη του κόσµου – κυρίως χάρη στο πολύ υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικής
χρηµατοδότησης. Έχοντας µέσο µικτό ποσοστό εγγραφών 52%, η ΕΕ είναι λίγο πιο πάνω
από την Ιαπωνία (49%), αλλά υστερεί σε σχέση µε τον Καναδά (59%) και παρουσιάζει
µεγάλη υστέρηση σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ (81%) και τη Νότια Κορέα (82%).
Ερευνητικές επιδόσεις
Αν και η ΕΕ εκπαιδεύει περισσότερους πτυχιούχους στους τοµείς των θετικών επιστηµών και
της τεχνολογίας και παράγει συνολικά περισσότερα διδακτορικά, απασχολεί µόνο 5,5
ερευνητές ανά 1.000 µισθωτούς, ποσοστό που είναι οριακά µικρότερο από τον Καναδά και τη
Νότια Κορέα, αλλά υστερεί πολύ σε σχέση µε τις ΗΠΑ (9,0) και την Ιαπωνία (9,7). ∆ύο
πρόσφατες έρευνες που δίνουν έµφαση στην έρευνα διαπίστωσαν ότι, µε εξαίρεση ελάχιστα
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http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/consultation_en.html
Έγγραφο 6365/02 του Συµβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2002.
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/lisbon_en.html
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πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας, δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πανεπιστήµια
που περιλαµβάνονται στα 20 καλύτερα του κόσµου, ενώ λίγα είναι εκείνα που
συγκαταλέγονται στα 50 καλύτερα10. Η ταχύρρυθµη ανάπτυξη των ασιατικών
πανεπιστηµίων, τόσο των δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών, είναι άλλη µια πρόκληση για την
Ευρώπη – και τις ΗΠΑ – όσον αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες στους τοµείς των θετικών
επιστηµών και της τεχνολογίας11.
2.2.

Τα σηµεία συµφόρησης

Οµοιοµορφία
Η τάση για οµοιοµορφία και ισότητα σε πολλά εθνικά συστήµατα εξασφάλισε ότι η µέση
ποιότητα των πανεπιστηµίων, που γενικά είναι οµοιογενής, είναι σχετικά καλή – τουλάχιστον
από ακαδηµαϊκή άποψη. Υπάρχουν όµως ελλείψεις που οφείλονται στην ανεπαρκή
διαφοροποίηση. Τα περισσότερα πανεπιστήµια τείνουν να παρέχουν τα ίδια µονοτοµεακά
προγράµµατα και παραδοσιακές µεθόδους που απευθύνονται στην ίδια οµάδα των
σπουδαστών µε τις καλύτερες επιδόσεις – πράγµα που οδηγεί στον αποκλεισµό αυτών που
δεν συµµορφώνονται µε το τυποποιηµένο πρότυπο. Άλλες συνέπειες είναι ότι η Ευρώπη έχει
πολύ λίγα κέντρα αριστείας παγκόσµιου επιπέδου, ενώ τα πανεπιστήµια δεν ενθαρρύνονται
να εξηγούν, στη χώρα τους και στο εξωτερικό, την ειδική αξία αυτών που παράγουν για τους
σπουδαστές και την κοινωνία.
Αποµόνωση
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι κατακερµατισµένη - µεταξύ
χωρών αλλά και στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών - σε οµαδοποιήσεις µεσαίου ή µικρού
µεγέθους µε διαφορετικούς κανονισµούς και, φυσικά, διαφορετικές γλώσσες. Πρέπει να
καταστεί "ευανάγνωστη" για τον κόσµο, εάν επιθυµεί να ανακτήσει τη θέση της ως τόπου
προορισµού για τους µετακινούµενους φοιτητές - θέση που την έχασε από τις ΗΠΑ τη
δεκαετία του '90. Επίσης εξακολουθεί να παραµένει αποµονωµένη από τη βιοµηχανία, µε
περιορισµένη µεταφορά γνώσεων και κινητικότητα. Το αποτέλεσµα είναι ότι υπερβολικά
µεγάλος αριθµός πτυχιούχων – ακόµη και του υψηλότερου επιπέδου - δεν κατέχουν την
επιχειρηµατικότητα και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας. Τα περισσότερα
πανεπιστήµια εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το κράτος και δεν είναι προετοιµασµένα για
παγκόσµιο ανταγωνισµό για υψηλού επιπέδου προσωπικό, γόητρο και πόρους.
Υπέρµετρη ρύθµιση
Η υπέρµετρη ρύθµιση της πανεπιστηµιακής ζωής παρεµποδίζει τον εκσυγχρονισµό και την
αποτελεσµατικότητα. Ο καθορισµός, σε εθνικό επίπεδο, των µαθηµάτων και των κανόνων
απασχόλησης του ακαδηµαϊκού προσωπικού τείνουν να παρεµποδίζουν τη µεταρρύθµιση του
περιεχοµένου σπουδών και τη διεπιστηµονικότητα. Οι άκαµπτοι κανόνες εισαγωγής και
αναγνώρισης εµποδίζουν τη διά βίου µάθηση και την κινητικότητα. Οι µη ελκυστικές
συνθήκες ενθαρρύνουν τους νέους µε υψηλά προσόντα να αναζητούν αλλού ταχύτερη
πρόσβαση στην ανεξαρτησία και υψηλότερους µισθούς. Οι λεπτοµερείς έλεγχοι εκ των
προτέρων παρεµποδίζουν την ικανότητα των πανεπιστηµίων να αντιδρούν γρήγορα στις
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Έρευνες του Shanghai Jiao Tong University, http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm και του Times Higher
Education Supplement, 5 Νοεµβρίου 2004.
International graduate admissions survey, US Council of Graduate Schools, ∆εκέµβριος 2004.
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µεταβολές του περιβάλλοντός τους. Όταν η αλλαγή εξαρτάται πάντα από τη νοµοθεσία, οι
µεταρρυθµίσεις θα είναι λίγες, αποδιοργανωτικές και οµοιόµορφες.
Ανεπαρκής χρηµατοδότηση
Τα πανεπιστήµια αντιµετωπίζουν δύο τεράστια ελλείµµατα επένδυσης στον τοµέα της
γνώσης:
– όσον αφορά την έρευνα, οι χώρες της ΕΕ δαπανούν το 1,9% του ΑεγχΠ, ενώ οι
ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα πλησιάζουν το 3%, χάρη στις πολύ
υψηλότερες επενδύσεις για έρευνα εκ µέρους της βιοµηχανίας·
– όσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι χώρες της ΕΕ δαπανούν κατά µέσο
όρο µόλις το 1,1% του ΑΕγχΠ, όσο και η Ιαπωνία, αλλά πολύ λιγότερο από τον
Καναδά (2,5%), τις ΗΠΑ (2,7%) και τη Νότια Κορέα (2,7%). Αυτό οφείλεται
σχεδόν αποκλειστικά στα πολύ χαµηλότερα επίπεδα επενδύσεων από τη
βιοµηχανία και τα νοικοκυριά στην Ευρώπη. Για να φθάσει η Ευρώπη στο
επίπεδο των ΗΠΑ, θα πρέπει να δαπανά επιπλέον 150 δισεκατοµµύρια ευρώ κάθε
χρόνο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση12.
Από την άποψη της πολιτικής, η ανεπαρκής χρηµατοδότηση και η εξάρτηση από την κρατική
χρηµατοδότηση δεν έχουν ως µόνη συνέπεια τη σχετική φτώχεια του τοµέα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Οι συνέπειες διαφέρουν από τη µια χώρα στην άλλη, αλλά κυµαίνονται από τα
χαµηλά ποσοστά εγγραφών ως την αδυναµία κάλυψης της ζήτησης, την αδυναµία
προετοιµασίας των φοιτητών για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, τον υπερβολικά χαµηλό
αριθµό θέσεων απασχόλησης για διδάσκοντες/ερευνητές, καθώς και τις δυσκολίες όσον
αφορά την προσέλκυση και τη διατήρηση ατόµων µε υψηλά προσόντα.
3.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Τα σηµεία συµφόρησης που αναφέρονται παραπάνω είναι λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικά
ανάλογα µε το κράτος µέλος, έχει όµως κρίσιµη σηµασία για την ΕΕ να υπερνικηθούν σε
ολόκληρη την Ένωση. Η διαδικασία διαβούλευσης έδειξε ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες
απαιτούν δράση σε τρεις κατευθύνσεις.
3.1.

Ελκυστικότητα: επιτακτική ανάγκη για ποιότητα και αριστεία

Για τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές στα
πανεπιστήµια. Οι παράγοντες προώθησης των αλλαγών αυτών στα πανεπιστήµια απαιτούν
ειδική υποστήριξη (περιλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης) από το περιβάλλον τους. Τα
πανεπιστήµια που δεν πραγµατοποιούν τις αλλαγές αυτές – λόγω έλλειψης βούλησης,
ικανότητας για δράση ή διαθέσιµων πόρων – θα δηµιουργήσουν ένα επιδεινούµενο
µειονέκτηµα για τους εαυτούς τους, τους πτυχιούχους τους και τις χώρες τους.
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Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, σηµείο 44.

5

EL

3.1.1.

∆ιαφοροποίηση όσον αφορά την ποιότητα και την αριστεία

Η κινητοποίηση όλου του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης και η ενεργοποίησή του στην
οικονοµία και την κοινωνία θα απαιτήσει πολύ µεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση µε το
παρελθόν όσον αφορά τις στοχευόµενες οµάδες, τους τρόπους διδασκαλίας, τα σηµεία
εισόδου και εξόδου, το συνδυασµό επιστηµονικών κλάδων και δεξιοτήτων στα προγράµµατα
σπουδών κ.λπ.
Εξαιρετική ποιότητα µπορεί να εµφανιστεί µόνο από ένα πεδίο στο οποίο θα δεσπόζει η
«παιδεία της αριστείας». Η αριστεία δεν είναι ποτέ µόνιµο επίτευγµα: πρέπει πάντα να
αντιµετωπίζει προκλήσεις. Μπορεί να εµφανίζεται σε λίγα πανεπιστήµια συνολικά, µπορεί
όµως να εµφανίζεται πολύ ευρύτερα σε επιµέρους σχολές ή οµάδες στο εσωτερικό
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή δικτύων. Η φύση και η ένταση της έρευνας (όπως και άλλων
δραστηριοτήτων) παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις ανάλογα µε τη χώρα, τα είδη των
ιδρυµάτων και τα επιµέρους πανεπιστήµια. Κάθε πανεπιστήµιο πρέπει να αξιοποιήσει
πλήρως το δυναµικό του λαµβάνοντας υπόψη τα δικά του πλεονεκτήµατα και τις δικές του
προτεραιότητες και πρέπει, εποµένως, να έχει την ικανότητα να τις επισηµαίνει και να
επικεντρώνεται σε αυτές.
Αυτό προϋποθέτει κάποια συγκέντρωση της χρηµατοδότησης, όχι µόνο σε κέντρα και δίκτυα
που έχουν ήδη υψηλό επίπεδο αριστείας (σε ένα συγκεκριµένο είδος/τοµέα έρευνας,
διδασκαλίας/µάθησης ή υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο) – αλλά και σε αυτά που έχουν
το δυναµικό να επιτύχουν αριστεία και να αποτελέσουν πρόκληση γι’ αυτούς που ήδη
κατέχουν ηγετικές θέσεις.
3.1.2.

Παράγοντες για την αύξηση της ελκυστικότητας για τους σπουδαστές

∆ιδασκαλία/µάθηση περισσότερο ευέλικτη και ανοικτή στον κόσµο
Για να καταστούν πιο ελκυστικά τα πανεπιστήµια σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο,
απαιτείται εις βάθος αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών – όχι µόνο για να
διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ακαδηµαϊκού περιεχοµένου, αλλά και για να
υπάρχει ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των αγορών εργασίας. Η ενσωµάτωση
των πτυχιούχων στην επαγγελµατική ζωή, και εποµένως στην κοινωνία, είναι βασική
κοινωνική ευθύνη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η µάθηση πρέπει να συµπεριλάβει
εγκάρσιες δεξιότητες (όπως η οµαδική εργασία και η επιχειρηµατικότητα) επιπλέον της
εξειδικευµένης γνώσης. Πρέπει να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές και διεπιστηµονικές πτυχές.
Πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό των ΤΠΕ για τη διδασκαλία/µάθηση,
συµπεριλαµβανόµενης της διά βίου µάθησης. Η διάκριση βασικού πτυχίου-µάστερ επιτρέπει
πιο διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά προγραµµάτων και µεθόδους µάθησης (π.χ. µάθηση
βασισµένη στην έρευνα και διδασκαλία µέσω ΤΠΕ).
∆ιεύρυνση της πρόσβασης
Με την ύπαρξη νέων κατηγοριών σπουδαστών, µεγαλύτερης διαφοροποίησης των
προγραµµάτων και µεγαλύτερης κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποκτούν
αυξανόµενη σηµασία η βελτίωση της καθοδήγησης και της παροχής συµβουλών (πριν και
κατά τη διάρκεια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης), οι ευέλικτες πολιτικές εγγραφής και οι
εξατοµικευµένες διαδροµές µάθησης. Τα στοιχεία αυτά είναι βασικοί καθοριστικοί
παράγοντες για τη διεύρυνση της πρόσβασης στα πανεπιστήµια, την υποστήριξη της
προσήλωσης των φοιτητών στις σπουδές τους και την αύξηση της επιτυχίας και της

EL

6

EL

αποτελεσµατικότητας, ασχέτως του αν η εγγραφή θα βασίζεται σε εισαγωγικές εξετάσεις ή
όχι. Τα συστήµατα επιχορηγήσεων/δανείων, η χαµηλού κόστους διαµονή και η µερική
απασχόληση ή οι θέσεις βοηθών είναι επίσης σηµαντικά στοιχεία που θα συµβάλουν στο να
καταστούν τα πανεπιστήµια ελκυστικά και προσπελάσιµα για ένα κατάλληλα ευρύ φάσµα
σπουδαστών – σπάζοντας έτσι τη σύνδεση ανάµεσα στην κοινωνική προέλευση και το
µορφωτικό επίπεδο.
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Βελτίωση της επικοινωνίας
Αν και ο ακαδηµαϊκός κόσµος τείνει να νοµίζει ότι η καλή ποιότητα αποτελεί διαφήµιση
αφεαυτής, η ελκυστικότητα είναι κάτι που συνδέεται µε τις εικόνες που έχει το κοινό. Η
ανάπτυξη ενός συνεκτικού συστήµατος πτυχίων, ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS, του
συµπληρώµατος διπλώµατος και αξιόπιστων σφραγίδων ποιότητας θα ενισχύσει την
αναγνώριση των ευρωπαϊκών πτυχίων. Αυτό όµως δεν είναι αρκετό: τα πανεπιστήµια έχουν
ανάγκη να επικοινωνούν καλύτερα µε την κοινωνία όσον αφορά αυτό που παράγουν και να
επενδύουν περισσότερα στην παρουσία τους και την εµπορική προώθηση τους στο εσωτερικό
της χώρας τους και στο εξωτερικό. ∆εν είναι όλα τα πανεπιστήµια καλά προετοιµασµένα για
αυτήν την ανταγωνιστικότερη προσέγγιση.
3.1.3.

Παράγοντες για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων

Οι ανθρώπινοι πόροι είναι ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα. Τα πανεπιστήµια πρέπει εποµένως να καταβάλουν
προσπάθειες για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού τους, τόσο από ποιοτική όσο και
από ποσοτική άποψη, µε την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση ανθρώπινου
δυναµικού µε υψηλά προσόντα σε σταδιοδροµίες διδασκαλίας/έρευνας. Η αριστεία µπορεί να
προκύψει µόνο από ένα ευνοϊκό επαγγελµατικό περιβάλλον, που θα βασίζεται ιδιαίτερα σε
ανοικτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες. Οι κενές θέσεις, τουλάχιστον για
πρυτάνεις, κοσµήτορες, καθηγητές και ερευνητές, πρέπει να προκηρύσσονται δηµόσια και,
εφόσον αυτό είναι δυνατό, διεθνώς. Οι ερευνητές πρέπει να αντιµετωπίζονται ως
επαγγελµατίες από τα αρχικά στάδια της σταδιοδροµίας τους13. Η φυσική και η εικονική
κινητικότητα (µεταξύ ακαδηµαϊκών κλάδων ή µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας) και η
καινοτοµία που θα οδηγεί π.χ. σε αξιοποίηση των επιτευγµάτων των πανεπιστηµίων πρέπει
να ενθαρρύνονται και να ανταµείβονται14. Η αµοιβή πρέπει να ανταµείβει την ποιότητα και
τα επιτεύγµατα στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων, πράγµα που θα περιλαµβάνει ένα
µερίδιο των εσόδων από συµβάσεις έρευνας, παροχές συµβουλών, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
κ.λπ. Αυτά τα µέτρα θα ενισχύσουν διαχρονικά την αριστεία παγκόσµιου επιπέδου στα
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, µειώνοντας έτσι το χάσµα ελκυστικότητας σε σχέση µε άλλες
περιοχές του κόσµου και παρέχοντας οφέλη για όλη Ευρώπη - µέσω των πτυχιούχων υψηλών
προσόντων που θα µετακινούνται ή θα επιστρέφουν σε πιο περιφερειακά πανεπιστήµια,
αµέσως ή σε επόµενα στάδια της σταδιοδροµίας τους.
3.1.4.

Η διαφοροποίηση απαιτεί οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι και πρέπει να παραµείνει διαφοροποιηµένη όσον
αφορά τις γλώσσες, τον πολιτισµό, τα συστήµατα και τις παραδόσεις. Ταυτόχρονα, η επαρκής
συµβατότητα µεταξύ των διαφορετικών εθνικών κανονισµών είναι απαραίτητη για να
αποφευχθεί η πρόκληση σύγχυσης αντί να αυξάνονται οι ευκαιρίες για τις δυνατότητες
επιλογής και την κινητικότητα των πολιτών. Η αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων και των
ικανοτήτων προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό τη
µορφή κοινών αναφορών και βασικών προτύπων.
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Βλ. σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε την ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και έναν κώδικα
δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών, http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter.
Βλ. στο ίδιο.
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Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τους τίτλους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
είναι ένας από τους βασικούς στόχους της διαδικασίας της Μπολόνιας15. Εάν εγκριθεί, η
πρόταση που θα υποβληθεί στους υπουργούς στην προσεχή σύνοδό τους στο Μπέργκεν θα
αποτελέσει ένα κοινό σηµείο αναφοράς, όχι µόνο για τα διάφορα είδη βασικών πτυχίων,
µάστερ και διδακτορικών, αλλά και για "συντοµότερους" µεταδευτεροβάθµιους τίτλους µε
βάση ένα θεωρητικό επίπεδο 120 ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS. Έτσι, θα ενσωµατωθεί στο
συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων (ΕΠΠ) που έχει ζητηθεί στο
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, ώστε να καλυφθούν όλα τα είδη και όλα τα
επίπεδα προσόντων16.
Η ποιότητα εξαρτάται κυρίως από µια "παιδεία ποιότητας" και από την εσωτερική
διασφάλιση της ποιότητας (∆Π) στα πανεπιστήµια – ανάγκη που καθίσταται περισσότερο
επιτακτική επειδή το πανεπιστήµιο βρίσκεται κοντά στα σύνορα της γνώσης. Όµως η
υπευθυνότητα των πανεπιστηµίων έναντι της κοινωνίας απαιτεί επίσης ένα εξωτερικό
σύστηµα ∆Π. Στην Ευρώπη αυτό πρέπει να γίνει µέσω ενός δικτύου φορέων ∆Π - καθένας
από τους οποίους θα καλύπτει µια χώρα/περιφέρεια ή έναν τοµέα/επαγγελµατικό κλάδο - που
θα συµφωνούν σε ορισµένα βασικά κριτήρια για να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση
των σφραγίδων ποιότητας σε όλη την Ένωση17. Εκτός από τα λίγα πανεπιστήµια που έχουν
από µόνα τους δηµιουργήσει τη φήµη τους, τα πανεπιστήµια της Ευρώπης χρειάζονται
σφραγίδες ποιότητας µε διεθνή αξιοπιστία. Αν δεν αναπτυχθούν τέτοιες σφραγίδες, τα εν
λόγω πανεπιστήµια θα συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν ανταγωνιστικό µειονέκτηµα.
3.2.

∆ιακυβέρνηση: η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση του συστήµατος και θεσµική
διαχείριση

Το αίτηµα των πανεπιστηµίων για περισσότερη αυτονοµία δεν σηµαίνει την αποµάκρυνση
του κράτους: αντίθετα, στην Ευρώπη υπάρχει σχετική συναίνεση ως προς το ότι το κράτος θα
πρέπει να διατηρήσει ή ακόµη και να ενισχύσει την ευθύνη του για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
Τα πανεπιστήµια ζητούν ένα θεµελιωδώς νέο τύπο σχέσεων (ή "συµβόλαιο") µε την
κοινωνία, βάσει του οποίου θα είναι υπεύθυνα και θα λογοδοτούν για τα προγράµµατά τους,
το προσωπικό τους και τους πόρους τους, ενώ οι δηµόσιες αρχές θα επικεντρώνονται στο
στρατηγικό προσανατολισµό του συστήµατος ως συνόλου.
3.2.1.

Ενίσχυση της δηµόσιας ευθύνης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως σύστηµα

Η έµφαση στο στρατηγικό προσανατολισµό του συνολικού συστήµατος θα επιτρέψει στο
κράτος να ενισχύσει τη δηµόσια ευθύνη του για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην εποχή της
γνώσης – κυρίως µε τον καθορισµό ενός κανονιστικού πλαισίου µέσα στο οποίο ο
στρατηγικός προσανατολισµός σε συνδυασµό µε την αυτονοµία και τη διαφοροποίηση θα
έχουν ως αποτέλεσµα ευρύτερη πρόσβαση και υψηλότερη ποιότητα.
Σε πολλές χώρες αυτό θα σηµαίνει µια νέα προσέγγιση στα υπουργεία, µε λιγότερους εκ των
προτέρων ελέγχους και περισσότερη εκ των υστέρων υπευθυνότητα των πανεπιστηµίων για
την ποιότητα, την αποτελεσµατικότητα και την επίτευξη συµφωνηθέντων στόχων. Τίποτε από
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12ης Οκτωβρίου 2004, βασίζεται σε ακριβώς αυτήν την αρχή.
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αυτά δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς εκτεταµένη κατάρτιση, για να έχουν τη δυνατότητα οι
διαχειριστές των πανεπιστηµίων να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές µε
στρατηγικό τρόπο σε µια ευρωπαϊκή/διεθνή προοπτική.
3.2.2.

Εφαρµογή στρατηγικών θεσµικού εκσυγχρονισµού

Η πλειονότητα των πανεπιστηµίων θεωρεί ότι οι εθνικοί κανονισµοί τους δεν τους επιτρέπουν
σήµερα να πραγµατοποιήσουν τις µεταβολές που είναι απαραίτητες για το µέλλον τους. Σε
ένα ανοικτό, ανταγωνιστικό και εξελισσόµενο περιβάλλον, η αυτονοµία είναι
προαπαιτούµενο για να είναι ικανά τα πανεπιστήµια να ανταποκρίνονται στις
µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας και να αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη για τις
σχετικές ενέργειές τους.
Τα πανεπιστήµια πρέπει να είναι υπεύθυνα για τα εξής:
– καθορισµό συγκεκριµένων µεσοπρόθεσµων προτεραιοτήτων (όπου θα
περιλαµβάνεται ο καθορισµός τύπων/τοµέων έρευνας, διδασκαλίας και
υπηρεσιών µέσω των οποίων θα επιτύχουν εξαιρετική ποιότητα) και στόχευση
της συλλογικής προσπάθειας του προσωπικού τους προς την επίτευξη αυτών των
προτεραιοτήτων·
– διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων τους (πρβλ. τµήµα 3.1.3)·
– καθορισµό των προγραµµάτων σπουδών - υπό τον έλεγχο της εσωτερικής ∆Π και
σύµφωνα µε τις κοινές αρχές του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·
– επαγγελµατική διαχείριση των εγκαταστάσεών τους (που θα πρέπει να είναι
ιδιόκτητες και τις οποίες θα διαχειρίζονται και θα αναπτύσσουν), των
οικονοµικών πόρων τους (όπου θα περιλαµβάνονται προϋπολογισµοί, επενδύσεις
και δάνεια) και της εξωτερικής επικοινωνίας (προβολή της εικόνας τους).
3.3.

Χρηµατοδότηση: η ανάγκη για υψηλότερες και πιο αποτελεσµατικές επενδύσεις

Έχοντας υπόψη την υπερβολικά µεγάλη διάρκεια σπουδών, τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης
των σπουδών καθώς και την ανεργία των πτυχιούχων, η αύξηση των επενδύσεων στο
σηµερινό σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί µη παραγωγική ή ακόµη και αντιπαραγωγική.
Ωστόσο, η ανεπαρκής χρηµατοδότηση σε συνδυασµό µε την ακαµψία του συστήµατος είναι
τόσο σοβαρό πρόβληµα σε ορισµένες χώρες, ώστε παρεµποδίζουν τη διαδικασία
µεταρρύθµισης στα πανεπιστήµια, τα οποία είναι έτσι παγιδευµένα σε έναν φαύλο κύκλο.
Για να προσελκύσουν περισσότερη χρηµατοδότηση, τα πανεπιστήµια πρέπει πρώτα να
πείσουν τους ενδιαφεροµένους - κυβερνήσεις, εταιρείες, νοικοκυριά – ότι οι υπάρχοντες
πόροι χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και ότι οι νέοι πόροι θα παράγουν προστιθέµενη
αξία για αυτούς. Η αύξηση της χρηµατοδότησης δεν µπορεί να δικαιολογηθεί χωρίς αλλαγές
σε βάθος: η πραγµατοποίηση των αλλαγών αυτών είναι η κύρια αιτιολόγηση και ο κύριος
σκοπός των νέων επενδύσεων.
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3.3.1.

Προτεραιότητες επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

Ένα σηµαντικό µήνυµα από τα πανεπιστήµια είναι ότι οι µεταρρυθµίσεις του εύρους που
απαιτείται στην Ευρώπη δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν και να είναι βιώσιµες χωρίς
(στοχευµένους) νέους πόρους18. Γι’ αυτές τις µεταρρυθµίσεις απαιτείται η διάθεση χρόνου εκ
µέρους του προσωπικού, κατάρτιση, ανάπτυξη ΤΠΕ κ.λπ. και, εποµένως, απαιτείται ειδική
χρηµατοδότηση - επιπλέον αυτής που διατίθεται για τις τρέχουσες δραστηριότητες.
Η πρόσθετη χρηµατοδότηση θα πρέπει κυρίως να παρέχει κίνητρα και µέσα σε εκείνα τα
πανεπιστήµια (υπάρχουν σε κάθε σύστηµα) και σε εκείνες τις οµάδες/άτοµα (υπάρχουν σε
κάθε πανεπιστήµιο) που είναι πρόθυµα και ικανά για καινοτοµία, µεταρρυθµίσεις και παροχή
υψηλής ποιότητας στη διδασκαλία, την έρευνα και τις υπηρεσίες. Αυτό απαιτεί
χρηµατοδότηση της έρευνας βασισµένη περισσότερο στον ανταγωνισµό και χρηµατοδότηση
της εκπαίδευσης βασισµένη περισσότερο στην παραγωγή.
3.3.2.

Συνεισφορές από τους φοιτητές και τη βιοµηχανία

Ο διάλογος για τα κοινωνικά και ιδιωτικά οφέλη από την τριτοβάθµια εκπαίδευση τόνισε το
ρόλο της ως επένδυσης που ωφελεί τόσο το άτοµο (µε υψηλότερο εισόδηµα και κοινωνική
θέση) όσο και την κοινωνία συνολικά (µε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, χαµηλότερες
κοινωνικές δαπάνες και συνταξιοδότηση σε µεγαλύτερη ηλικία19). Έχει αποδειχθεί ότι η
δωρεάν τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν επαρκεί αφεαυτής για να εξασφαλίσει ισότητα στην
πρόσβαση και τον ανώτατο δυνατό αριθµό εγγραφών. Αυτό δίνει µια νέα προοπτική στο
πολυσυζητηµένο ζήτηµα των διδάκτρων. Κατά τη διαβούλευση, τα πανεπιστήµια που
υποστήριζαν την αύξηση των διδάκτρων πρόβαλαν το επιχείρηµα ότι ένα σηµαντικό όφελος
θα είναι η υψηλότερη ποιότητα της εκπαίδευσης. Ορισµένοι αναλυτές τονίζουν επίσης ότι τα
δίδακτρα µπορούν στην πράξη να διευκολύνουν την πρόσβαση για τους φοιτητές από οµάδες
µε χαµηλότερα εισοδήµατα αν τα επιπλέον έσοδα από τα αυξηµένα δίδακτρα
ανακυκλώνονται σε ένα κατάλληλο σύστηµα παροχής βοήθειας στους φοιτητές20. ∆εδοµένων
των διαφορών ανάµεσα στα εθνικά συστήµατα, δεν µπορεί να υπάρξει οµοιόµορφη απάντηση
για το ζήτηµα αυτό: κάθε κράτος µέλος πρέπει να επιλέξει την προσέγγιση που είναι η πιο
κατάλληλη για τις συνθήκες του.
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια πρέπει επίσης να καταστούν πιο ελκυστικοί εταίροι για τη
βιοµηχανία. Οι εταιρικές σχέσεις µε µεγάλη διάρκεια είναι προϋπόθεση για διαρθρωµένες
ανταλλαγές προσωπικού και για την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών που θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιοµηχανίας για καλά εκπαιδευµένους πτυχιούχους και
ερευνητές. Όµως, για να αναπτυχθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης/επανεκπαίδευσης, έρευνας και
παροχής συµβουλών κατάλληλες για εµπορική αξιοποίηση απαιτούνται επενδύσεις για
ορισµένα χρόνια πριν να αρχίσουν αυτές οι δραστηριότητες να υπερκαλύπτουν το κόστος
τους – πολύ περισσότερο εάν µειωθούν αντίστοιχα οι κρατικές επιδοτήσεις. Αυτό σηµαίνει
ότι η ανάπτυξη βιώσιµων εταιρικών σχέσεων µε τη βιοµηχανία µπορεί να εξαρτάται (αρχικά,
τουλάχιστον) από την ύπαρξη φορολογικών κινήτρων.
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Βλ. Stakeholders Consultation και έρευνα Trends IV για τις µεταρρυθµίσεις της Μπολόνια, EUA,
Μάρτιος 2005.
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, παράγραφος ΙΙ.
Συνέδριο της 10ης Φεβρουαρίου 2005, συνεδριάσεις για τη χρηµατοδότηση.
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4.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ

Οι κύριες κατευθύνσεις για τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη έχουν
εντοπιστεί. Οι υπουργοί θα τις επεξεργαστούν περαιτέρω στην προσεχή σύνοδό τους στο
Μπέργκεν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας. Στη στρατηγική της Λισσαβώνας
πρέπει τώρα να δοθεί προτεραιότητα σε άµεση δράση που θα αποτελείται από ένα συνδυασµό
πρωτοβουλιών των πανεπιστηµίων, εθνικών ενεργειών ενδυνάµωσης και ευρωπαϊκής
υποστήριξης.
4.1.

Ενεργοποίηση του δυναµικού των πανεπιστηµίων στο εθνικό πλαίσιο

Σε ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί µεταρρυθµίσεις όσον αφορά το
καθεστώς, την εσωτερική οργάνωση ή τη χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων. Ωστόσο, η
στρατηγική της Λισσαβώνας παροτρύνει τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν περισσότερο µε
την καθιέρωση µιας νέας εταιρικής σχέσης µε τα πανεπιστήµια, τη µετάβαση από τον
κρατικό έλεγχο στην υπευθυνότητα έναντι της κοινωνίας και την επένδυση στον
εκσυγχρονισµό του τοµέα της γνώσης.
4.1.1.

∆ιευκόλυνση των πανεπιστηµίων για την αλλαγή

Η Επιτροπή παροτρύνει όλα τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση που θα εξασφαλίσει ότι τα
κανονιστικά τους πλαίσια διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την ηγεσία των πανεπιστηµίων να
πραγµατοποιήσει πραγµατικές αλλαγές και να επιδιώκει στρατηγικές προτεραιότητες.
Τα εν λόγω πλαίσια πρέπει να καλύπτουν τρεις τουλάχιστον ουσιαστικές πτυχές:
– Κανονιστικές ρυθµίσεις και κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως η δέσµευση για τις µεταρρυθµίσεις της Μπολόνιας και η
προσαρµογή στα κοινά σηµεία αναφοράς που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, π.χ. για το ΕΠΠ,
την επικύρωση της ανεπίσηµης µάθησης, την ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και τον
κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών ή τη δηµιουργία συστηµάτων ∆Π/
διαπίστευσης µε ευρωπαϊκή αξιοπιστία·
– Πολυετείς συµφωνίες µεταξύ του κράτους/της περιφέρειας και κάθε πανεπιστηµίου, όπου
θα ορίζονται συµφωνηθέντες στρατηγικοί στόχοι, η δέσµευση της ηγεσίας του
πανεπιστηµίου να επιτύχει τους στόχους και το ύψος της σταθερής και της εξαρτηµένης
κρατικής χρηµατοδότησης που θα παρέχεται·
– Ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων για την αποτελεσµατική λήψη και εφαρµογή αποφάσεων
µε µια ηγετική οµάδα µε επαρκή εξουσία και διαχειριστική ικανότητα, επαρκή διάρκεια
θητείας και εκτεταµένη ευρωπαϊκή/διεθνή εµπειρία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
έχοντας υπόψη τη θετική σύνδεση ανάµεσα στην ποιότητα της ηγεσίας των πανεπιστηµίων
και στην παραγωγή21.
4.1.2.

Εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου συνολικής χρηµατοδότησης

Η διασφάλιση ότι κανένα σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη δεν θα υστερεί
λόγω έλλειψης επαρκών συνολικών πόρων είναι µια σηµαντική ευθύνη του κράτους. Η ΕΕ
δεν χρειάζεται να αναπαραγάγει το σύστηµα των ΗΠΑ, όπου ο ανταγωνισµός για
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Συνέδριο της 10ης Φεβρουαρίου 2005, συνεδριάσεις για τη διακυβέρνηση.
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πανεπιστηµιακούς αστέρες έχει οδηγήσει σε πληθωρισµό των µισθών. Ωστόσο, η Επιτροπή
εκτιµά ότι ακόµη και σε ένα εκσυγχρονισµένο σύστηµα πανεπιστηµίων, µια συνολική
επένδυση ύψους περίπου 2% του ΑΕγχΠ (πρβλ. ΗΠΑ: 2,7%) είναι το ελάχιστο που
απαιτείται για τις οικονοµίες έντασης γνώσεων.
Η Επιτροπή παροτρύνει τους εθνικούς αρµόδιους για λήψη αποφάσεων σε όλα τα υπουργεία
να αναγνωρίσουν ότι η εξάλειψη του σοβαρού ελλείµµατος χρηµατοδότησης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της στρατηγικής της
Λισσαβώνας. Ωστόσο, η αναλογία κρατικής και ιδιωτικής χρηµατοδότησης, καθώς και
βασικής και ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης και χρηµατοδότησης που συνδέεται µε την
παραγωγή, θα παραµείνει διαφορετική από τη µια χώρα στην άλλη, λόγω της µεγάλης
ποικιλοµορφίας των νοοτροπιών, των οικονοµιών και των πανεπιστηµιακών παραδόσεων.
Είναι σαφές ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια χρειάζεται να προσελκύσουν ένα πολύ
υψηλότερο µερίδιο χρηµατοδότησης από τη βιοµηχανία· πρέπει όµως να αναγνωρίσουν ότι
αυτό θα συµβεί µόνο στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων που θα συµφέρουν και τις δύο πλευρές
και να αρχίσουν να προετοιµάζονται για περισσότερες τέτοιες σχέσεις.
Εποµένως η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι οι φορολογικοί κανόνες
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις και ενθαρρύνουν τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων
και πανεπιστηµίων και ότι τα πανεπιστήµια θα είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τη σχετική
χρηµατοδότηση µε τρόπους που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή ενίσχυσή τους.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων ανάµεσα στους δύο πόλους: αφενός, της δωρεάν
εκπαίδευσης που υποστηρίζεται µε επιχορηγήσεις και, αφετέρου, των διδάκτρων που
καλύπτουν το πλήρες κόστος των σπουδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η
αρχή της ισότητας των ευκαιριών. Όταν καθιερώνονται δίδακτρα, σηµαντικό µέρος των
εισπράξεων πρέπει να αναδιανέµεται µε τη µορφή επιχορηγήσεων/δανείων, που θα
εξαρτώνται από το εισόδηµα και θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση πρόσβασης για όλους, και
µε τη µορφή υποτροφιών που θα συνδέονται µε τις επιδόσεις και θα αποσκοπούν στην
ενθάρρυνση της αριστείας. Μπορούν να εφαρµοστούν διαφορετικές κλίµακες διδάκτρων και
συστήµατα επιχορηγήσεων για να εξασφαλισθεί η ελκυστικότητα των κύκλων σπουδών µε
την υψηλότερη κοινωνική αξία, π.χ. για να αποφεύγονται οι ελλείψεις εργατικού δυναµικού
σε ορισµένους τοµείς και η ανεργία των πτυχιούχων σε άλλους· αυτό µπορεί να φθάνει µέχρι
το σηµείο της ανταµοιβής ορισµένων κατηγοριών, που θα αντιµετωπίζονται ως
εκπαιδευόµενοι επαγγελµατίες, π.χ. στα πρώιµα στάδια της σταδιοδροµίας ερευνητών που
ολοκληρώνουν το διδακτορικό τους.
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν εάν το σηµερινό τους πρότυπο
χρηµατοδότησης (µε ή χωρίς σηµαντικά δίδακτρα, επιχορηγήσεις ή/και δάνεια) εξασφαλίζει
αποτελεσµατικά την ισότιµη πρόσβαση για όλους τους φοιτητές µε τα κατάλληλα προσόντα
ώστε να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.
4.2.

Απάντηση στο αίτηµα των πανεπιστηµίων για περισσότερη υποστήριξη εκ
µέρους της Ευρώπης

Οι µεταρρυθµίσεις και η χρηµατοδότηση είναι κυρίως αρµοδιότητα του κράτους, των
περιφερειών και των πανεπιστηµίων στο εθνικό πλαίσιο. Ωστόσο, η Επιτροπή προτίθεται να
ανταποκριθεί στο αίτηµα των πανεπιστηµίων για περισσότερη υποστήριξη εκ µέρους της
Ευρώπης µε τρεις κύριους τρόπους.
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4.2.1.

Κινητοποίηση όλων των πηγών χρηµατοδότησης της ΕΕ για τον εκσυγχρονισµό των
πανεπιστηµίων

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν είναι απλώς το άθροισµα των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και έρευνας. Είναι επίσης αφεαυτής ένας θεµελιώδης οικονοµικός και κοινωνικός
τοµέας, που έχει ανάγκη από πόρους για την αναµόρφωσή του. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει τη
διαδικασία µετατροπής τοµέων όπως η βιοµηχανία χάλυβα και η γεωργία· σήµερα
αντιµετωπίζει επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισµού της "βιοµηχανίας της γνώσης της" και
ιδιαίτερα των πανεπιστηµίων της.
Όµως, η τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν περιλαµβάνεται σήµερα στους κύριους αποδέκτες των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων ή των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Ωστόσο, η συγχρηµατοδότηση ή τα µακροπρόθεσµα δάνεια θα µπορούσαν να καταστήσουν
δυνατή τη µείωση ή τη διαχρονική ανακατανοµή του κόστος των επενδύσεων στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, ασχέτως του εάν πρόκειται για υλικές και άυλες υποδοµές,
προγράµµατα κατάρτισης ή περιφερειακούς οµίλους γνώσεων.
Γι’ αυτό, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη χρησιµοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο τα
χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ για την ανάπτυξη του τοµέα της γνώσης. Τα διαρθρωτικά ταµεία
και τα ταµεία αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν δυνατότητες για την τόνωση του
εκσυγχρονισµού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω τοµεακών µέτρων. Η τριτοβάθµια
εκπαίδευση είναι επίσης τοµέας προτεραιότητας για την ΕΤΕπ και είναι επιθυµητή η
περαιτέρω επέκταση της δανειοδότησής της.
4.2.2.

Ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της «εκπαίδευσης & κατάρτισης το 2010»

Το πρόγραµµα εργασιών "εκπαίδευση & κατάρτιση το 2010" αναγνωρίζει την εξαιρετικά
υψηλή σηµασία του εκσυγχρονισµού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση22 - επιπλέον των
µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας, οι οποίες
έχουν επίσης ουσιαστική σηµασία για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας.
Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διαθέσιµα µέσα του προγράµµατος εργασιών για
την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών µελών να εκσυγχρονίσουν τα πανεπιστήµιά
τους, υποστηρίζοντας π.χ. την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, έρευνες και µελέτες,
αµοιβαία µάθηση µεταξύ των διαµορφωτών πολιτικής κλπ. Η ανάλυση βάσει δεικτών µπορεί
επίσης να βοηθήσει στη µέτρηση των επιδόσεων όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την
παραγωγή23, αλλά η Επιτροπή δεν προτείνει ειδικά ευρωπαϊκά σηµεία αναφοράς για την
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Το προτεινόµενο ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τη διά βίου µάθηση24 για την περίοδο 20072013 θα συνδέεται επίσης πιο στενά µε τις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, ιδίως µε
την ενίσχυση της κινητικότητας και της συνεργασίας πανεπιστηµίων-βιοµηχανίας.
∆ύο κύριοι στόχοι για το 2006 είναι η θέσπιση του προτεινόµενου Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΠ) και η έναρξη της εφαρµογής της σύστασης για τη
διασφάλιση της ποιότητας (µετά την έγκρισή της), η οποία θεσπίζει σηµαντικά νέα µέσα,
όπως ένα ευρωπαϊκό µητρώο φορέων που πληρούν πρότυπα καθορισµένα σε ευρωπαϊκό
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Κοινή ενδιάµεση έκθεση, σηµείο 1.1.2.
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, τµήµα IV.
Βλ. COM (2004) 474 της 14ης Ιουλίου 2004.
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επίπεδο25. Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να υποστηρίξει ορισµένες νέες πρωτοβουλίες
διαπίστευσης που θα καλύπτουν όλη την ΕΕ σε συγκεκριµένους τοµείς το 2005.
4.2.3.

Επένδυση στην υψηλή ποιότητα/αριστεία

Η Επιτροπή σκοπεύει να ανταποκριθεί στο αίτηµα για επένδυση περισσότερων προσπαθειών
και χρηµάτων στην υψηλή ποιότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το πεδίο από το οποίο
θα πηγάζει η αριστεία θα παραµένει ανοικτό και γόνιµο σε όλη την Ένωση. ∆ύο βασικές
προϋποθέσεις για την επιτυχία είναι η υπερνίκηση της αποµόνωσης και η υποστήριξη των
λιγότερο προηγµένων περιφερειών για τη δηµιουργία υψηλής ποιότητας σε συγκεκριµένους
τύπους/τοµείς δραστηριοτήτων.
Μια κύρια προτεραιότητα θα είναι µεταπτυχιακές/διδακτορικές σχολές και δίκτυα
ευρωπαϊκού και παγκόσµιου επιπέδου, που θα έχουν διττή λειτουργία ως αιχµή της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ως πρώτο στάδιο της σταδιοδροµίας των ερευνητών. Η
Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα παροχής περισσότερης υποστήριξης για τέτοιες σχολές
και για τους φοιτητές/ερευνητές τους, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισµένα κριτήρια
όπως: κρίσιµη µάζα· διεπιστηµονικότητα· ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση· υποστήριξη από τις
περιφερειακές/εθνικές αρχές και άµεση συµµετοχή της βιοµηχανίας· εντοπισµένοι και
δηλωµένοι τοµείς αριστείας. Ενδέχεται να προβλεφθεί ειδική υποστήριξη για κοινά ή
"ευρωπαϊκά" διδακτορικά και για διασφάλιση ποιότητας ή διαπίστευση σε διδακτορικό
επίπεδο.
Το πρόγραµµα Marie-Curie για την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας και την κινητικότητα των
ερευνητών26 ή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα της Φλωρεντίας (στο οποίο η
Επιτροπή θα υποστηρίξει ένα πιλοτικό µεταδιδακτορικό πρόγραµµα) παρέχουν ήδη επαρκή
υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο.
Η Επιτροπή διερευνά τρόπους προώθησης της πρότασής της για ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας. Το ινστιτούτο αυτό πρέπει να συνδυάζει φήµη παγκοσµίου επιπέδου µε την
ευρωπαϊκή ταυτότητα και να υποστηρίζει τη γνώση ως κλειδί για την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Θα πρέπει να βασίζεται σε ένα δίκτυο που θα συγκεντρώνει τα καλύτερα µυαλά
και εταιρείες και θα διαδίδει την καινοτοµία σε όλη την Ευρώπη.
4.3.

Χρειάζεται υποστήριξη για επείγουσα δράση

Η παρούσα ανακοίνωση θα συµπληρωθεί από το προσεχές πρόγραµµα δράσης για την
πανεπιστηµιακή έρευνα27 της Επιτροπής. Τα δύο αυτά έγγραφα θα προσφέρουν την ευκαιρία,
σε εύθετο χρόνο, να διασφαλιστεί ότι ο εκσυγχρονισµός των πανεπιστηµίων θα έχει επαρκή
προτεραιότητα στα χρηµατοδοτικά µέσα και τα µέσα πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 20072013.
Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο να εκδώσει ψήφισµα που θα υποστηρίζει το αίτηµά της για
ένα νέο είδος εταιρικών σχέσεων µεταξύ του κράτους και των πανεπιστηµίων και για
επαρκείς επενδύσεις ώστε να καταστεί ικανός ο εκσυγχρονισµός της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Η Επιτροπή ελπίζει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
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Βλ. COM (2004) 642 της 12ης Οκτωβρίου 2004.
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/action/fellow_en.html
Πρόγραµµα δράσης για την πανεπιστηµιακή έρευνα, το οποίο βασίζεται κυρίως στην έκθεση του
φόρουµ για την πανεπιστηµιακή έρευνα.
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Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουν σαφώς το πρόγραµµα αλλαγών που παρουσιάζεται στην
παρούσα ανακοίνωση.
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