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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Εισαγωγή
Ο εκσυγχρονισµός των πανεπιστηµίων της Ευρώπης2, όσον αφορά τους διασυνδεόµενούς
τους ρόλους στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας, έχει
αναγνωριστεί τόσο ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της ευρύτερης στρατηγικής της
Λισσαβώνας όσο και ως µέρος µιας ευρύτερης κίνησης προς µια συνεχώς πιο παγκόσµια και
βασισµένη στη γνώση οικονοµία. Τα κύρια θέµατα στην ατζέντα της αλλαγής έχουν
εντοπιστεί3 και έλαβαν πρόσθετη ώθηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: το άτυπο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Χάµπτον Κορτ (Οκτώβριος 2005), αναγνώρισε την Ε&Α και τα πανεπιστήµια
ως βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του 2006 συµφώνησε να αναληφθεί εντατικότερη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την
προώθηση της ατζέντας αυτής για τα πανεπιστήµια και την έρευνα, η οποία πρέπει να
υλοποιηθεί έως το τέλος του 2007 στο πλαίσιο της ανανεωµένης σύµπραξης υπέρ της
ανάπτυξης και της απασχόλησης4. Στα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης που βασίζονται
στις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση5, τα
κράτη µέλη αναφέρονται γενικά σε αυτά τα θέµατα αλλά λίγα από τα αυτά τα θεωρούν ως
εθνική προτεραιότητα. Ωστόσο οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για την αναζωογόνηση της
προσέγγισης της Ευρώπης και όχι για την αντιγραφή κάποιου εισαγόµενου προτύπου. Επίσης
είναι αναγκαίες για την ενίσχυση των κοινωνιολογικών ρόλων των πανεπιστηµίων σε µια
πολιτιστικά και γλωσσικά ποικιλόµορφη Ευρώπη.
Για το λόγο αυτόν, µαζί µε τις θεµελιώδεις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ρίζες των
πανεπιστηµίων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασκεί όλο και πιο καθοριστικό ρόλο. Η ευρωπαϊκή
διάσταση προσφέρει καθοριστικά πλεονεκτήµατα σε µεγάλη κλίµακα, όπως την αύξηση της
διαφοροποίησης, του πνευµατικού πλούτου, των αξιοποιήσιµων πόρων, περισσότερες
ευκαιρίες για συνεργασία και ανταγωνισµό µεταξύ των ιδρυµάτων.
Από την άποψη αυτή η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει πρόταση για τη δηµιουργία του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (EIT)6 η οποία επικροτήθηκε από το Εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 2006 ως µια νέα πρωτοβουλία για την αντιµετώπιση ειδικά αυτών των
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Η Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους τους εµπειρογνώµονες οι οποίοι συνέβαλαν µε
συµβουλές, σχόλια και προτάσεις στην εκπόνηση του παρόντος εγγράφου.
Στο παρόν έγγραφο ο όρος «πανεπιστήµια» περιλαµβάνει όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
ανεξάρτητα από την ονοµασία και το καθεστώς τους στα κράτη µέλη.
«Κινητοποίηση του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης: ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να
εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους στη στρατηγική της Λισσαβώνας», COM(2005) 152 της 20ης
Απριλίου 2005 και ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2005. Creating an Innovative
Europe, Οµάδα εµπειρογνωµόνων υπό την προεδρία του κ. Aho, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος
2006
Συµπεράσµατα 1 777/06 της 24ης Μαρτίου 2006.
COM(2005)141 τελικό της 12.04.2005
COM (2006) 77 τελικό της 22.2.2006

2

EL

προκλήσεων. Το ΕΙΤ µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας της Ευρώπης στον
τοµέα της επιστηµονικής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα
καινοτόµο µοντέλο ως πηγή έµπνευσης και ώθησης των αλλαγών στα υφιστάµενα
πανεπιστήµια, ειδικότερα µε την ενθάρρυνση της διεπιστηµονικότητας και µε την ανάπτυξη
ισχυρών συµπράξεων µε τις επιχειρήσεις που θα εξασφαλίσουν την συνάφειά του. Φυσικά, το
EIT από µόνο του δεν µπορεί να είναι η µόνη λύση στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού των
πανεπιστηµίων της Ευρώπης.
Η παρούσα ανακοίνωση είναι το αποτέλεσµα του διαλόγου 7 που ξεκίνησε τα τελευταία έτη η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τα κράτη µέλη και τις ακαδηµαϊκές και επιστηµονικές κοινότητες.
Το περιεχόµενό της έχει επίσης συζητηθεί µε ορισµένους εµπειρογνώµονες (βλέπε
παράρτηµα 2), που παρείχαν συµβουλές στην Επιτροπή σε προσωπική βάση.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ….
Με 4.000 πανεπιστήµια, άνω των 17 εκατοµµυρίων φοιτητών και 1,5 εκατοµµύρια
προσωπικό, από τους οποίους οι 435.000 είναι ερευνητές8 - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια
έχουν τεράστιο δυναµικό, αλλά αυτό το δυναµικό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως και
εργάζεται αποδοτικά για την υποστήριξη της προσπάθειας της Ευρώπης για περισσότερη
οικονοµική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας.
Τα κράτη µέλη αποδίδουν µεγάλη αξία στα πανεπιστήµιά τους και πολλά από αυτά
προσπαθούν να τα «διατηρήσουν» σε εθνικό επίπεδο µε τη βοήθεια λεπτοµερών κανονισµών
για την οργάνωσή τους, τον έλεγχο και τη µικροδιαχείριση τους και τέλος µε την επιβολή
οµοιοµορφίας σε ανεπιθύµητο βαθµό.
Αυτή η πίεση για οµοιοµορφία οδήγησε σε γενικά καλή κατά µέσο όρο επίδοση αλλά έχει
αυξήσει τον κατακερµατισµό του τοµέα σε κατά κύριο λόγο µικρά εθνικά συστήµατα και
υποσυστήµατα. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη τη συνεργασία σε εθνικό και ακόµη
περισσότερο σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και επιβάλλει όρους οι οποίοι παρεµποδίζουν
τα πανεπιστήµια στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν και να επικεντρωθούν στην
ποιότητα.
Εξάλλου, τα περισσότερα πανεπιστήµια έχουν την τάση να προσφέρουν τα ίδια µαθήµατα
στις ίδιες οµάδες ακαδηµαϊκά άριστα ειδικευµένων νεαρών φοιτητών και δεν είναι ανοικτά
σε άλλα είδη µάθησης και εκπαιδευοµένων, π.χ. µαθήµατα επιµόρφωσης χωρίς απόκτηση
πτυχίου για ενήλικες ή µαθήµατα συµπλήρωσης των κενών για φοιτητές που δεν έχουν
ακολουθήσει την παραδοσιακή εκπαιδευτική οδό. Αυτό όχι µόνον παρεµπόδιζε την
πρόσβαση σε µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες και αναχαιτούσε την επίτευξη υψηλότερων
ποσοστών εγγραφής αλλά επιβράδυνε επίσης την καινοτοµία στα προγράµµατα σπουδών και
στις µεθόδους διδασκαλίας (π.χ. από την άποψη του επιχειρηµατικού πνεύµατος9),
δυσχέραινε την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και επιµόρφωσης για την αύξηση των
δεξιοτήτων και των επιπέδων ικανότητας στο εργατικό δυναµικό και οδηγούσε σε έµµονες
7
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Ανακοίνωση «Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» COM(2003)58, το συνέδριο της
Λιέγης του 2004 και έκθεση «Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια: Ενίσχυση της ερευνητικής βάσης της
Ευρώπης»
Στατιστικά στοιχεία για την επαλήθευση της ανάλυσης στο τµήµα αυτό υπάρχουν στο παράρτηµα 2.
Πηγή δεδοµένων για τα στοιχεία αυτά : Eurostat
Πρβλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2006 «Προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης».
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διαφορές ανάµεσα στα προσόντα των αποφοίτων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η
ανεργία των αποφοίτων σε πολλά κράτη µέλη είναι απαράδεκτα υψηλή.
Επιπλέον, οι διοικητικοί κανονισµοί εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την ακαδηµαϊκή
κινητικότητα για λόγους σπουδών, έρευνας, κατάρτισης και εργασίας σε άλλη χώρα. Οι
διαδικασίες για την αναγνώριση των προσόντων για ακαδηµαϊκούς λόγους είναι στην
καλύτερη περίπτωση χρονοβόρες· στη χειρότερη, η έλλειψη αναγνώρισης και η περιορισµένη
δυνατότητα µεταφοράς εθνικών υποτροφιών/δανείων η δικαιωµάτων συνταξιοδότησης
εµποδίζουν τους φοιτητές, ερευνητές και ακαδηµαϊκούς να εκµεταλλευτούν πλήρως τις
ευκαιρίες που υπάρχουν σε άλλα κράτη µέλη.
Τα πανεπιστήµια πρέπει επίσης να αποδεχθούν ότι η έρευνα δεν είναι πλέον µια µεµονωµένη
δραστηριότητα και ότι η έµφαση µετατίθεται από τους µεµονωµένους ερευνητές σε οµάδες
και παγκόσµια δίκτυα ερευνητών. Τα επιστηµονικά προβλήµατα τείνουν να υπερβαίνουν τις
παραδοσιακές επιστηµονικές δοµές: η έρευνα αιχµής διεξάγεται όλο και περισσότερο στην
τοµή επιστηµονικών κλάδων και σε πολυεπιστηµονικά περιβάλλοντα. Το ερευνητικό
περιβάλλον είναι πιο ανταγωνιστικό και παγκοσµιοποιηµένο, και για τον λόγο αυτό απαιτεί
περισσότερες αλληλεπιδράσεις.
Ωστόσο στο πλαίσιο αυτό πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήµια εξακολουθούν να υποτιµούν τα
καθοριστικά πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουν όταν µοιράζονται τις γνώσεις τους µε την
οικονοµία και την κοινωνία, ενώ η βιοµηχανία δεν έχει αναπτύξει επαρκή ικανότητα
απορρόφησης για να αξιοποιήσει το δυναµικό της πανεπιστηµιακής έρευνας. Συνεπώς, η
ανταλλαγή αµοιβαία γόνιµων στοιχείων µε τις επιχειρήσεις και µε την ευρύτερη κοινωνία
εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Αυτή η έλλειψη ανοίγµατος προς τον κόσµο των
επιχειρήσεων παρατηρείται επίσης στις επιλογές σταδιοδροµίας των κατόχων διδακτορικών
τίτλων, οι οποίοι έχουν την τάση να επιλέγουν τη σταδιοδροµία τους σε ακαδηµαϊκούς ή
βιοµηχανικούς κύκλους και όχι ως επιχειρηµατίες.
Τα διαρθρωτικά και πολιτιστικά προβλήµατα αυτού του είδους επιδεινώνονται από το
τεράστιο διπλό έλλειµµα χρηµατοδότησης που επηρεάζει τα πανεπιστήµια τόσο από την
άποψη εκπαίδευσης όσο και έρευνας. Η ευχάριστη αύξηση που παρατηρείται στις εγγραφές
φοιτητών, δεν συµβαδίζει µε την αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και τα πανεπιστήµια
στην Ευρώπη δεν µπόρεσαν να καλύψουν τη διαφορά από ιδιωτικές πηγές. Η κατά µέσο όρο
διαφορά των οικονοµικών πόρων τόσο για δραστηριότητες έρευνας όσο και εκπαίδευσης σε
σύγκριση µε τις αντίστοιχες στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά φοιτητή και ανά έτος10.
Ταυτόχρονα η εκπαίδευση και η έρευνα υψηλής ποιότητας γίνονται συνεχώς πιο δαπανηρές
και σε µια εποχή δηµοσιονοµικής στενότητας, οι δηµόσιες αρχές θέτουν συνεχώς πιο
αυστηρούς όρους για την παροχή υποστήριξης στην πανεπιστηµιακή έρευνα. Για το µέλλον,
φαίνεται πιθανό το µεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που χρειάζεται για να συµπληρωθεί
το έλλειµµα χρηµατοδότησης να προέρχεται από µη δηµόσιες πηγές.
Με λίγα λόγια, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια δεν είναι προς το παρόν σε θέση να
αναπτύξουν το δυναµικό τους µε διάφορους σηµαντικούς τρόπους. Συνεπώς, υστερούν
στο πλαίσιο του αυξανόµενου διεθνούς ανταγωνισµού για ταλαντούχους ακαδηµαϊκούς και
φοιτητές και δεν συµµετέχουν στη ραγδαία µεταβαλλόµενη ερευνητική ατζέντα και στην
αναγκαία για την επιτυχία δηµιουργία κρίσιµης µάζας, αριστείας και ευελιξίας. Αυτές οι
10
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Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάφθηκε στην ανακοίνωση «Κινητοποίηση
του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης», παράγραφος 42.
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αδυναµίες επιδεινώνονται από ένα συνδυασµό υπερβολικού δηµοσίου ελέγχου και
ανεπαρκούς χρηµατοδότησης.
Η Ευρώπη χρειάζεται πανεπιστήµια τα οποία είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δικές τους
δυνατότητες και να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους βάσει αυτών των
δυνατοτήτων. Μολονότι όλα τα ΑΕΙ έχουν ορισµένες κοινές αξίες και καθήκοντα, δεν
χρειάζονται όλα την ίδια ισορροπία ανάµεσα στην εκπαίδευση και στην έρευνα, την ίδια
προσέγγιση στην έρευνα και στην ερευνητική κατάρτιση ή στον συνδυασµό υπηρεσιών και
επιστηµονικών κλάδων. Η έρευνα πρέπει να παραµείνει θεµελιώδες καθήκον για όλα τα
συστήµατα αλλά όχι απαραίτητα για όλα τα ΑΕΙ. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η
δηµιουργία ενός σπονδυλωτού συστήµατος το οποίο θα περιλαµβάνει ερευνητικά ιδρύµατα
παγκοσµίου φήµης καθώς και δίκτυα άριστων εθνικών και περιφερειακών πανεπιστηµίων και
τεχνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τα οποία παρέχουν επίσης συντοµότερη τεχνική
εκπαίδευση. Το σύστηµα αυτό θα µπορούσε να κινητοποιήσει το σηµαντικό δυναµικό
γνώσης, ταλέντων και ενέργειας µέσα στα πανεπιστήµια και θα άξιζε – και θα ήταν σε θέση
να δηµιουργήσει – τις αυξηµένες επενδύσεις που χρειάζονται για να καταστεί συγκρίσιµο µε
το καλύτερο στον κόσµο.
….ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Για να επιτευχθούν όλα αυτά τα κράτη µέλη πρέπει να δηµιουργήσουν τις αναγκαίες
συνθήκες για να µπορέσουν τα πανεπιστήµια να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να
εκσυγχρονιστούν και να καταστούν πιο ανταγωνιστικά – µε λίγα λόγια, να γίνουν ηγέτες της
δικής τους αναγέννησης και να διαδραµατίσουν το ρόλο τους στη δηµιουργία της κοινωνίας
της γνώσης που προβλέπεται στη στρατηγική της Λισσαβώνας. Από συζητήσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο προέκυψε ότι υπάρχει µεγάλη προθυµία για τον εκσυγχρονισµό των
συστηµάτων και το θεµατολόγιο που παρατίθεται παρακάτω δεν αµφισβητήθηκε ως προς την
ουσία. Κατά κύριο λόγο πρέπει να ενεργοποιηθούν τα κράτη µέλη και τα πανεπιστήµια. Με
βάση τα πορίσµατα της συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιοµορφίες, η
Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές που αναµένεται να αποτελέσουν το κλειδί της
επιτυχίας:
1.

ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η γεωγραφική και διατοµεακή κινητικότητα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά. Το ποσοστό
των αποφοίτων που διανύει τουλάχιστον ένα τρίµηνο ή εξάµηνο στο εξωτερικό ή µε εµπειρία
στη βιοµηχανία πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για
ερευνητές.
Όλες οι µορφές κινητικότητας θα πρέπει να αξιολογούνται ρητώς ως παράγοντας
εµπλουτισµού των σπουδών σε όλα τα επίπεδα (συµπεριλαµβανοµένης και της ερευνητικής
κατάρτισης σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής) αλλά και ως παράγοντας βελτίωσης της
εξέλιξης σταδιοδροµιών για ερευνητές και καθηγητές πανεπιστηµίων.
Εθνικές υποτροφίες/δάνεια πρέπει να µπορούν να µεταφερθούν πλήρως εντός της ΕΕ. Η
πλήρης δυνατότητα µεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε συνδυασµό µε την
άρση άλλων εµποδίων της επαγγελµατικής, διεθνούς ή διατοµεακής κινητικότητας είναι
αναγκαία για την προώθηση της κινητικότητας πανεπιστηµιακού προσωπικού και ερευνητών
και συνεπώς και της καινοτοµίας.
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Work in the context of the Bologna process is bringing about a convergence in the structure
and length of degree programmes; however, this in itself will not create the conditions for
increased intra-university mobility. A major effort should be made to achieve the core
Bologna reforms by 2010 in all EU countries: comparable qualifications (short cycle,
Bachelor, Master, Doctorate); flexible, modernised curricula at all levels which correspond to
the needs of the labour market; and trustworthy quality assurance systems. This requires
targeted incentives from the national authorities responsible in order to ensure proper take-up
of the reforms rather than mere superficial compliance with the standards. Curricula in
specific disciplines or professions should be renovated, drawing on comparisons and best
practice at European level.
Με την πρόσφατη οδηγία σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων11 έχει
καταστεί πιο απλή και πιο γρήγορη η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων πέρα από
τα εθνικά σύνορα. Οι διαδικασίες ακαδηµαϊκής αναγνώρισης πρέπει επίσης να
αναθεωρηθούν για να εξασφαλιστούν πιο γρήγορα και πιο προβλέψιµα αποτελέσµατα (ιδίως
µε τη δηµοσίευση των πανεπιστηµιακών πολιτικών αναγνώρισης): όσον αφορά την
επαγγελµατική αναγνώριση, η Επιτροπή προτείνει κανένας από τους αιτούντες να µην
περιµένει περισσότερο από τέσσερις µήνες για µια απόφαση σχετικά µε την ακαδηµαϊκή
αναγνώριση.
2.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τα πανεπιστήµια θα γίνουν καινοτόµα και θα ανταποκρίνονται στην αλλαγή µόνον εάν
κατέχουν πραγµατική αυτονοµία και λογοδοσία. Τα κράτη µέλη πρέπει να καθοδηγούν το
σύνολο του πανεπιστηµιακού τοµέα µέσω ενός πλαισίου γενικών κανόνων, πολιτικών
στόχων, µηχανισµών χρηµατοδότησης και κινήτρων για δραστηριότητες εκπαίδευσης,
έρευνας και καινοτοµίας. Ως αντάλλαγµα για την απελευθέρωσή τους από την υπερβολική
ρύθµιση και τη µικροδιαχείριση τα πανεπιστήµια πρέπει να αποδεχθούν πλήρη θεσµική
λογοδοσία στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για τις επιδόσεις τους.
Για αυτό χρειάζονται νέα συστήµατα εσωτερικής διακυβέρνησης µε βάση τις στρατηγικές
προτεραιότητες και την επαγγελµατική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, των επενδύσεων
και των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης χρειάζεται τα πανεπιστήµια να ξεπεράσουν τον
κατακερµατισµό τους σε σχολές, τµήµατα, εργαστήρια και διοικητικές µονάδες και να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους συλλογικά στις θεσµικές προτεραιότητες έρευνας,
διδασκαλίας και υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη πρέπει να αξιοποιούν και να ανταµείβουν την
ικανότητα διαχείρισης και ηγεσίας εντός των πανεπιστηµίων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε
τη συγκρότηση εθνικών φορέων που θα ασχολούνται ειδικά µε τη κατάρτιση στον τοµέα της
διαχείρισης και της ηγεσίας των πανεπιστηµίων, οι οποίοι θα µπορούσαν να µάθουν από
αυτούς που ήδη υπάρχουν.

11
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ που εκδόθηκε στις 7 Σεπτεµβρίου 2005· θα εφαρµοστεί από τον Οκτώβριο του
2007.
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3.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μολονότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια πρέπει να διατηρήσουν το χαρακτήρα της δηµόσιας
αποστολής τους, και της γενικής κοινωνικής και πολιτιστικής τους εντολής, όλο και
περισσότερο πρέπει να λειτουργούν ως οικονοµικοί συντελεστές, ικανοί να ανταποκρίνονται
καλύτερα και γρηγορότερα στις απαιτήσεις της αγοράς και να αναπτύσσουν εταιρικές σχέσεις
µε σκοπό την εκµετάλλευση των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων. Αυτό
συνεπάγεται ότι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι σχέσεις τους µε την επιχειρηµατική
κοινότητα έχουν στρατηγική σηµασία και αποτελούν µέρος της δέσµευσής τους να
υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον.
Οι δοµηµένες εταιρικές σχέσεις µε την επιχειρηµατική κοινότητα (συµπεριλαµβανοµένων και
των ΜΜΕ) προσφέρουν στα πανεπιστήµια ευκαιρίες για να µοιράζονται καλύτερα τα
αποτελέσµατα της έρευνας, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και τις άδειες εκµετάλλευσης (π.χ. µέσω της δηµιουργίας επιχειρήσεων στις
πανεπιστηµιουπόλεις ή της δηµιουργίας επιστηµονικών πάρκων). Επίσης µπορούν να
συµβάλουν στην αύξηση της συνάφειας των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε
την εξεύρεση θέσεων πρακτικής εξάσκησης για φοιτητές και ερευνητές σε επιχειρήσεις και
µπορούν να βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας για ερευνητές σε όλα
τα στάδια της σταδιοδροµίας τους µε τη απόκτηση εκτός των επιστηµονικών γνώσεων και
επιπλέον επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Οι διασυνδέσεις µε επιχειρήσεις µπορούν να
αποδώσουν πρόσθετα κονδύλια χρηµατοδότησης, π.χ. για την επέκταση της ερευνητικής
ικανότητας ή για την παροχή µαθηµάτων επιµόρφωσης και θα βελτιώσουν τον αντίκτυπο της
πανεπιστηµιακής έρευνας στις ΜΜΕ και στην περιφερειακή καινοτοµία.
Για να εξασφαλιστούν τα πλεονεκτήµατα αυτά, τα περισσότερα πανεπιστήµια θα χρειαστούν
εξωτερική υποστήριξη για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων οργανωτικών αλλαγών και
για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων διαχείρισης. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µε τη δηµιουργία τοπικών «κόµβων για τη δηµιουργία και τη µετάδοση γνώσεων»
ή συνδέσµων µε επιχειρήσεις, γραφείων κοινής έρευνας ή µετάδοσης γνώσεων που θα
χρησιµεύουν ως σηµείο επαφής µε τους τοπικούς/περιφερειακούς οικονοµικούς παράγοντες.
Επίσης αυτό συνεπάγεται ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
διαχείρισης και καινοτοµίας θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο µέρος των πτυχιακών
σπουδών, της ερευνητικής κατάρτισης και των στρατηγικών διά βίου µάθησης για το
προσωπικό των πανεπιστηµίων.
4.

ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

Τα πανεπιστήµια έχουν το δυναµικό να παίξουν ζωτικό ρόλο στο στόχο της Λισσαβώνας για
τον εφοδιασµό της Ευρώπης µε τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να επιτύχει σε
µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία της γνώσης. Προκειµένου να ξεπεραστούν οι επίµονες
ανισότητες µεταξύ των επαγγελµατικών προσόντων των πτυχιούχων και των αναγκών της
αγοράς εργασίας, τα πανεπιστηµιακά προγράµµατα πρέπει να είναι δοµηµένα µε τρόπο που
να ενισχύει άµεσα τη δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων και να προσφέρει ευρεία
υποστήριξη στο εργατικό δυναµικό γενικότερα. Τα πανεπιστήµια πρέπει να προσφέρουν
καινοτόµα προγράµµατα σπουδών, µεθόδους διδασκαλίας και προγράµµατα
κατάρτισης/επιµόρφωσης που περιλαµβάνουν εκτός από τις πιο ειδικές για τον
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επαγγελµατικό κλάδο δεξιότητες και ευρύτερες επαγγελµατικές δεξιότητες. Στα
προγράµµατα σπουδών πρέπει να ενταχθούν περίοδοι πρακτικής άσκησης στη βιοµηχανία
που θα παρέχουν διδακτικές µονάδες. Αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, π.χ.
σύντοµο κύκλο σπουδών, πτυχίο (Bachelor), δίπλωµα (Master) και προγράµµατα
διδακτορικής διατριβής. Επίσης περιλαµβάνεται η προσφορά µαθηµάτων χωρίς την
απόκτηση πτυχίου για ενηλίκους, π.χ. µαθήµατα επιµόρφωσης και συµπλήρωσης κενών για
φοιτητές που δεν έχουν ακολουθήσει την παραδοσιακή εκπαιδευτική οδό. Αυτό πρέπει να
επεκταθεί και πέρα από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην τόνωση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος σε φοιτητές και ερευνητές.
Σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, σηµαίνει ότι οι υποψήφιοι που επιδιώκουν µια
επαγγελµατική σταδιοδροµία ως ερευνητές πρέπει να αποκτούν δεξιότητες στην έρευνα και
στη διαχείριση των ∆ΠΙ, στην επικοινωνία, στη δικτύωση, στην επιχειρηµατική νοοτροπία
και στην οµαδική εργασία εκτός από την εκπαίδευση σε ερευνητικές τεχνικές και µεθόδους.
Γενικότερα, τα πανεπιστήµια πρέπει να ανταποκρίνονται πιο άµεσα στις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που παρουσιάζει η ατζέντα της διά βίου µάθησης. Η διά βίου µάθηση αποτελεί
πρόκληση, δεδοµένου ότι θα απαιτήσει από τα πανεπιστήµια να είναι ανοικτά στην παροχή
µαθηµάτων σε φοιτητές σε µεταγενέστερα στάδια του κύκλου ζωής. Αποτελεί ευκαιρία για τα
πανεπιστήµια τα οποία τα προσεχή έτη ενδεχοµένως θα διέτρεχαν τον κίνδυνο µείωσης των
εγγραφών από φοιτητές που έχουν άµεσα αποφοιτήσει από το σχολείο ενόψει της επικείµενης
δηµογραφικής αλλαγής.
Συνοπτικά, παρότι η ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας αποτελεί ευθύνη που
πρέπει να µοιράζονται και οι εργοδότες, οι επαγγελµατικοί φορείς και οι κυβερνήσεις, η
επιτυχία στην αγορά εργασίας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης (µεταξύ άλλων)
της ποιότητας των πανεπιστηµιακών επιδόσεων, και, ως εκ τούτου, να αναγνωρίζεται και να
ανταµείβεται στα συστήµατα ρύθµισης, χρηµατοδότησης και αξιολόγησης.
5.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

∆εδοµένου του σηµαντικού ρόλου των πανεπιστηµίων στην ευρωπαϊκή έρευνα, ο στόχος της
ΕΕ να επενδύσει το 3% του ΑΕγχΠ στην Ε&Α έως το 2010 συνεπάγεται υψηλότερες
επενδύσεις στην πανεπιστηµιακή έρευνα12. Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, όπως
αναφέρεται ήδη και στην ετήσια έκθεση προόδου της για τη στρατηγική της Λισσαβώνας13, η
ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει και αυτή, εντός µίας δεκαετίας, στην αφιέρωση του 2% του
ΑΕγχΠ14 (συµπεριλαµβανοµένης τόσο της δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής
χρηµατοδότησης) σε ένα εκσυγχρονισµένο τοµέα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για

12
13
14
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Βλ. «Περισσότερη έρευνα και καινοτοµία – Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: µια
κοινή προσέγγιση», COM(2005) 488 της 12ης Οκτωβρίου 2005.
COM (2006) 30 τελικό της 25/01/06.
Για το 2002, ο µέσος όρος στην ΕΕ των άµεσων δαπανών για τα πανεπιστήµια ήταν 1,1% σε σύγκριση
µε το επίπεδο του 2,6% στις ΗΠΑ. Λιγότερες από τις µισές δαπάνες για την παιδεία στις ΗΠΑ
χρηµατοδοτούνται από δηµόσιες πηγές (άµεσες δαπάνες), ενώ στην πλειονότητα των κρατών µελών
της ΕΕ το ποσοστό ανέρχεται σε 75% (και σε ορισµένα πλησιάζει το 100%). Πηγή των δεδοµένων:
EUROSTAT.
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παράδειγµα, µελέτες του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι τα χρήµατα που δαπανούνται για την απόκτηση
πανεπιστηµιακών πτυχίων αποφέρουν υψηλότερα οφέλη από τα πραγµατικά επιτόκια.15
Σήµερα, τα συστήµατα υποστήριξης των σπουδαστών τείνουν να είναι ανεπαρκή όσον αφορά
την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης και ευκαιριών σε σπουδαστές από τις λιγότερο ευνοηµένες
κοινωνικές κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για την ελεύθερη πρόσβαση, η οποία δεν εγγυάται
απαραίτητα την κοινωνική ισότητα. Συνεπώς τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν µε
κριτικό βλέµµα τον υπάρχοντα συνδυασµό τους αφενός διδάκτρων και αφετέρου
συστηµάτων υποστήριξης, υπό το πρίσµα της πραγµατικής τους αποτελεσµατικότητας
και ισότητας. Η αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα δεν µπορεί να επιτευχθεί εάν η
κοινωνικο-οικονοµική προέλευση αποτελεί φραγµό στην πρόσβαση ή σε ερευνητικές
σταδιοδροµίες.
Τα πανεπιστήµια θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται περισσότερο για όσα πράττουν και όχι για
ό,τι είναι, µε την εστίαση της χρηµατοδότησης στα σηµαίνοντα παραγόµενα
αποτελέσµατα και όχι στο εισερχόµενο δυναµικό και µε την προσαρµογή της
χρηµατοδότησης στην πολυµορφία του προφίλ των διαφόρων ιδρυµάτων16. Τα πανεπιστήµια
θα πρέπει να αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη για τη µακροπρόθεσµη οικονοµική τους
βιωσιµότητα, ιδίως όσον αφορά την έρευνα: αυτό σηµαίνει την προορατική διαφοροποίηση
των µηχανισµών µε τους οποίους χρηµατοδοτούν την έρευνα, µέσω της συνεργασίας µε
επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε τη µορφή διασυνοριακών κοινοπραξιών),
ιδρύµατα και άλλες ιδιωτικές πηγές.
Συνεπώς κάθε χώρα θα πρέπει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία µεταξύ βασικής και
ανταγωνιστικής
χρηµατοδότησης
και
χρηµατοδότησης
βάσει
αποτελεσµάτων
(υποστηριζόµενης από γερή εξασφάλιση ποιότητας) για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την
πανεπιστηµιακή έρευνα. Η ανταγωνιστική χρηµατοδότηση θα πρέπει να βασίζεται σε
θεσµικά συστήµατα αξιολόγησης και σε διαφοροποιηµένους δείκτες επιδόσεων µε σαφώς
καθορισµένους στόχους, καθώς και σε δείκτες βασιζόµενους σε διεθνή συγκριτικά σηµεία
αναφοράς, τόσο όσον αφορά το εισερχόµενο δυναµικό όσο και τα οικονοµικά και κοινωνικά
αποτελέσµατα.
6.

ΤΗΣ
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

Τα πανεπιστήµια θα πρέπει να µπορούν να αναδιαµορφώνουν τα διδακτικά και τα ερευνητικά
τους προγράµµατα εργασίας ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από
τις νέες εξελίξεις στους υπάρχοντες τοµείς αλλά και από τις αναδυόµενες κατευθύνσεις

15

“The Economics of Knowledge: why education is key for Europe’s success”, (Andreas Schleicher, 2006) («Η
οικονοµία της γνώσης: γιατί η εκπαίδευση έχει βασική σηµασία για την επιτυχία της Ευρώπης»)
http://www.lisboncouncil.net/files/download/Policy_Brief_Economics_of_Knowledge_FINAL.pdf
16
Τα πανεπιστήµια µε ενεργό ερευνητική δράση δεν θα πρέπει να αξιολογούνται και να
χρηµατοδοτούνται στην ίδια βάση µε άλλα πανεπιστήµια, λιγότερο δραστήρια στην έρευνα αλλά
ισχυρότερα όσον αφορά την ενσωµάτωση φοιτητών από µειονεκτούσες οµάδες ή την ενεργό προώθηση
της τοπικής βιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Εκτός από τα ποσοστά ολοκλήρωσης, τον µέσο χρόνο
σπουδών και τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλα
κριτήρια για τα πανεπιστήµια µε ενεργό ερευνητική δράση: ερευνητικά επιτεύγµατα, επιτυχείς αιτήσεις
ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης, δηµοσιεύσεις, παραποµπές, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες
εκµετάλλευσης, ακαδηµαϊκά βραβεία, βιοµηχανικές ή/και διεθνείς εταιρικές σχέσεις, κ.λπ.
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επιστηµονικής έρευνας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στους
επιστηµονικούς κλάδους και περισσότερο στους τοµείς έρευνας (π.χ. πράσινη ενέργεια,
νανοτεχνολογία), συνδέοντάς τους στενότερα µε σχετικούς ή συµπληρωµατικούς τοµείς
(συµπεριλαµβανοµένων των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστηµών, των
επιχειρηµατικών και των διαχειριστικών δεξιοτήτων) και υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση
µεταξύ σπουδαστών, ερευνητών και ερευνητικών οµάδων, µέσα από τη µεγαλύτερη
κινητικότητα µεταξύ επιστηµονικών κλάδων, τοµέων και ερευνητικών πλαισίων.
Όλα αυτά απαιτούν νέες θεσµικές και οργανωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διαχείριση
του προσωπικού, τα κριτήρια αξιολόγησης και χρηµατοδότησης, τη διδασκαλία και τα
προγράµµατα σπουδών και, πιο πολύ από όλα, την έρευνα και την κατάρτιση των ερευνητών.
Οι συνέπειες της διεπιστηµονικότητας και της υπερεπιστηµονικότητας πρέπει να
αναγνωριστούν και να ληφθούν υπόψη όχι µόνον από τα πανεπιστήµια και τα κράτη µέλη,
αλλά και από τους επαγγελµατικούς φορείς και τα χρηµατοδοτικά συµβούλια, τα οποία
εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως σε παραδοσιακές αξιολογήσεις, δοµές και
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που άπτονται ενός µόνον επιστηµονικού κλάδου.
7.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κοινωνία βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση, η οποία αντικαθιστά τους φυσικούς
πόρους ως βασική κινητήρια δύναµη της οικονοµικής µεγέθυνσης. Συνεπώς, τα πανεπιστήµια
πρέπει να κοινοποιούν τη σηµαντικότητα των δραστηριοτήτων τους, ιδίως εκείνων που
συνδέονται µε την έρευνα, µεταδίδοντας τη γνώση που κατέχουν στην κοινωνία και
ενισχύοντας τον διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η επικοινωνία µεταξύ των
ειδικών επιστηµόνων και των µη-ειδικών είναι ιδιαίτερα αναγκαία αλλά συχνά απούσα.
Αυτό απαιτεί τη σαφέστερη δέσµευση των πανεπιστηµίων για την παροχή ευκαιριών στον
τοµέα της διά βίου µάθησης, αλλά και για µια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική
βασισµένη σε διαλέξεις, δραστηριότητες «ανοικτών πυλών», περιόδους άσκησης, φόρουµ
συζητήσεων, δοµηµένο διάλογο µε τους αποφοίτους και τους πολίτες γενικότερα καθώς και
µε τοπικούς/περιφερειακούς συντελεστές. Η συνεργασία µε προηγούµενα τυπικά και άτυπα
επίπεδα εκπαίδευσης και µε τις επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και άλλων
µικρών οντοτήτων) θα διαδραµατίσει και αυτή έναν ρόλο στον τοµέα αυτόν.
Αυτή η αλληλεπίδραση µε τον έξω κόσµο σταδιακά θα καταστήσει τις δραστηριότητες των
πανεπιστηµίων γενικότερα και τα προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνάς τους
ειδικότερα πιο συναφείς µε τις ανάγκες των πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας. Θα
βοηθήσει τα πανεπιστήµια να προωθήσουν τις διάφορες δραστηριότητές τους και να πείσουν
την κοινωνία, τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τοµέα ότι αξίζει να επενδύσουν σε αυτά.
8.

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Η αριστεία απορρέει από τον ανταγωνισµό και αναπτύσσεται κυρίως σε επίπεδο
πανεπιστηµιακής σχολής/τµήµατος – λίγα πανεπιστήµια επιτυγχάνουν την αριστεία σε ευρύ
φάσµα τοµέων. Ο αυξηµένος ανταγωνισµός, συνδυασµένος µε περισσότερη κινητικότητα
και περαιτέρω συγκέντρωση πόρων, θα πρέπει κατά κανόνα να επιτρέψει στα πανεπιστήµια
και στους εταίρους τους στη βιοµηχανία να προσφέρουν ένα ανοικτότερο και γεµάτο
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προκλήσεις περιβάλλον εργασίας στους πιο ταλαντούχους σπουδαστές και ερευνητές,
καθιστώντας τους εποµένως ελκυστικότερους τόσο για τους Ευρωπαίους όσο και για τους µη
Ευρωπαίους. Τα πανεπιστήµια πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν τους καλύτερους
επιστήµονες και ερευνητές, να τους προσλαµβάνουν µε ευέλικτες, ανοικτές και διαφανείς
διαδικασίες, να εγγυώνται στους κύριους ερευνητές/επικεφαλής ερευνητικών οµάδων την
πλήρη ερευνητική ανεξαρτησία και να παρέχουν στο προσωπικό ελκυστικές προοπτικές
σταδιοδροµίας17.
Η αριστεία απαιτεί επίσης τα κράτη µέλη να αναθεωρούν τις ευκαιρίες που παρέχουν σε
επίπεδο διπλώµατος master, διδακτορικού και µετα-διδακτορικού, συµπεριλαµβανοµένου του
συνδυασµού των εµπλεκόµενων επιστηµονικών κλάδων και δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες που
προσφέρονται µετά τη διδακτορική διατριβή εξακολουθούν να παραµελούνται ή εστιάζονται
σε πολύ περιορισµένα θέµατα. Απαιτούνται αλλαγές ευρείας κλίµακας στον τοµέα αυτόν. Το
εκάστοτε πανεπιστήµιο θα πρέπει να προσδιορίσει τους συγκεκριµένους τοµείς στους
οποίους µπορεί να επιτύχει την αριστεία και να επικεντρωθεί σε αυτούς.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αριστεία σε προ- και µεταπτυχιακές σχολές θα πρέπει να
ενθαρρύνεται µε τη δικτύωση όσων πληρούν ορισµένα βασικά κριτήρια: κρίσιµη µάζα, υπερκαι διεπιστηµονικότητα, ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, υποστήριξη από τις δηµόσιες αρχές και
τη βιοµηχανία, εντοπισµένοι και αναγνωρισµένοι τοµείς αριστείας, παροχή µεταπτυχιακών
ευκαιριών, κατάλληλη εξασφάλιση της ποιότητας κ.λπ.
Σε αυτό το πλαίσιο, δύο πρωτοβουλίες θα ενισχύσουν ιδιαίτερα τον ανταγωνισµό για την
αριστεία: η πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Έρευνας18.
9.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ανάπτυξη εκτενούς συνεργασίας, κινητικότητας και εκτεταµένων δικτύων µεταξύ των
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων κατά τις τελευταίες δεκαετίες δηµιούργησε τις σωστές συνθήκες
για ευρύτερη διεθνοποίηση. Τα περισσότερα πανεπιστήµια διαθέτουν πλέον πείρα όσον
αφορά τις πολύπλευρες κοινοπραξίες και πολλά από αυτά συµµετέχουν σε κοινά µαθήµατα ή
σε ρυθµίσεις διπλών πτυχίων. Το πρόγραµµα Erasmus Mundus Masters κατέδειξε τη σηµασία
των πρωτοβουλιών αυτών – για τις οποίες η Ευρώπη κατέχει την αποκλειστικότητα – στον
παγκόσµιο χώρο. Η συνεχιζόµενη παγκοσµιοποίηση σηµαίνει ότι ο ευρωπαϊκός χώρος
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας πρέπει να είναι πλήρως
ανοικτοί στον κόσµο και να καταστούν παγκόσµιοι ανταγωνιστικοί συντελεστές.
Ωστόσο, αυτό θα είναι δυνατόν µόνον εάν η Ευρώπη καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για
να προωθήσει την ποιότητα των πανεπιστηµίων της, να αυξήσει την ελκυστικότητα και την
προβολή τους σε όλον τον κόσµο.

17
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Οι διαδικασίες για ερευνητές πρέπει να συµµορφώνονται µε τη σύσταση C(2005) 576 της Επιτροπής,
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη
ερευνητών.
COM(2005)441 τελικό της 21.09.2005.
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Μία πιθανότητα, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών, συνίσταται στην ανάπτυξη µιας πιο
δοµηµένης διεθνούς συνεργασίας, υποστηριζόµενης από τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα, µε
τις γειτονικές χώρες της ΕΕ αλλά και µε τον ευρύτερο κόσµο, µέσω διµερών/πολυµερών
συµφωνιών. Αυτό επίσης συνεπάγεται ότι τα κράτη µέλη, δρώντας στο πλαίσιο της
δέσµευσης της ΕΕ να µην προωθήσει τη λεγόµενη «διαρροή εγκεφάλων», πρέπει να ανοίξουν
τα χρηµατοδοτικά τους συστήµατα σε µη Ευρωπαίους, παρέχοντας ευκαιρίες για
διαπανεπιστηµιακές ανταλλαγές προσωπικού καθώς και ευκαιρίες σε µη ευρωπαϊκό
ερευνητικό και ακαδηµαϊκό προσωπικό για την άσκηση των επαγγελµατικών του
δραστηριοτήτων. Ακόµα, θα πρέπει να προωθηθεί η «κυκλοφορία εγκεφάλων» για τους
ευρωπαίους φοιτητές, διδάσκοντες και ερευνητές που έχουν αποφασίσει να περάσουν µέρος
του επαγγελµατικού τους βίου εκτός της Ευρώπης19. Τα άτοµα που τοποθετούνται προσωρινά
σε θέση εργασίας στο εξωτερικό αποτελούν θετικά στοιχεία για τη χώρα αποστολής ή/και
υποδοχής, εφόσον δηµιουργούν έναν κύκλο επαγγελµατικών επαφών στο εξωτερικό, δρώντας
ως γέφυρες για τη διάδοση της γνώσης. Το γεγονός αυτό θα αυξήσει την προβολή της
Ευρώπης στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθιστώντας την έναν αξιόπιστο εταίρο στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στις τρίτες χώρες.
Ένα θεµελιώδες σηµείο συνίσταται στην απλούστευση και την επιτάχυνση των νοµικών και
διοικητικών διαδικασιών για την είσοδο σπουδαστών και ερευνητών από χώρες εκτός της ΕΕ.
Όσον αφορά την υποδοχή και τη διαµονή ερευνητών από τρίτες χώρες, εκδόθηκε το 2005
δέσµη νοµοθετικών µέτρων που αφορά τις θεωρήσεις εισόδου των ερευνητών – µία οδηγία
και δύο συστάσεις για την υποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής
έρευνας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα20 – τα οποία θα πρέπει να µεταφερθούν στο εθνικό
δίκαιο το 2007.
Η διαµόρφωση µια ελκυστικής εικόνας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια στον κόσµο απαιτεί
επίσης σοβαρές προσπάθειες για την ευκολότερη αναγνώριση των ευρωπαϊκών πτυχίων εκτός
της Ευρώπης. Ωστόσο, κατά πρώτο λόγο, η αµοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να επιτευχθεί
πλήρως µέσα στην ίδια την ΕΕ· η πρόσφατη οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων έχει ήδη διευκολύνει την αναγνώριση αυτή για επαγγελµατικούς σκοπούς.
Απαιτούνται όµως περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την ακαδηµαϊκή αναγνώριση.
Σε αυτό θα συµβάλει το συνεκτικό πλαίσιο προσόντων και συµβατών συστηµάτων
διασφάλισης της ποιότητας που αυτή τη στιγµή διαµορφώνεται21. Η ύπαρξη πιο
«ευρωπαϊκών» µαθηµάτων, τα οποία να παρέχονται από κοινού από κοινοπραξίες
πανεπιστηµίων και να οδηγούν σε κοινά ή διπλά πτυχία σε επίπεδο διπλώµατος master ή
διδακτορικής διατριβής, θα βοηθήσει επίσης στο να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερη για τους
σπουδαστές, τους διδάσκοντες και τους ερευνητές από τον υπόλοιπο κόσµο.
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Βλ. την πιλοτική πρωτοβουλία European Researchers Abroad (ERA-Link) (Ευρωπαίοι Ερευνητές στο
Εξωτερικό),
http://www.eurunion.org/legislat/ste/eralink.htm
Τα τρία αυτά νοµοθετικά µέσα δηµοσιεύθηκαν στις 3 Νοεµβρίου 2005 στην Επίσηµη Εφηµερίδα L
289. Οι δύο συστάσεις τέθηκαν αµέσως σε ισχύ, ενώ τα κράτη µέλη διαθέτουν δύο έτη (δηλ. έως τον
Νοέµβριο του 2007) για να εφαρµόσουν την οδηγία καθώς και την οδηγία 2004/114/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004 (ΕΕ L 375 της 23.12.2004).
Για παράδειγµα, µέσω της πρόσφατης σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΕΕ L64 της 4.3.2006) και µέσω των
διαβουλεύσεων σχετικά µε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.
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….ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Επιτροπή δεν συµµετέχει άµεσα στον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων, όµως µπορεί να
διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο, παρέχοντας πολιτική ώθηση και στοχοθετηµένη
χρηµατοδότηση για την υποστήριξη της µεταρρύθµισης και του εκσυγχρονισµού.
Η Επιτροπή µπορεί να προσδώσει µια νέα πολιτική ώθηση µέσα από συντονισµένη
αλληλεπίδραση µε τα κράτη µέλη µε την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, εντοπίζοντας και
διαδίδοντας τις βέλτιστες πρακτικές και υποστηρίζοντας τα κράτη µέλη στην αναζήτησή τους
για πιο αποτελεσµατικά πανεπιστηµιακά συστήµατα. Ειδικότερα, οι αλληλοδιδακτικές
οµάδες οµολόγων που συγκροτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας για την
εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση έως το 2010, προσφέρουν ένα αποτελεσµατικό
µέσο διερεύνησης των τρόπων µε τους οποίους τα πανεπιστήµια µπορούν να αντεπεξέλθουν
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. ∆ιαµορφώνοντας ένα φόρουµ για την ανταλλαγή των
βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισµό καινοτόµων λύσεων, το επίπεδο ΕΕ µπορεί να
προσδώσει πραγµατική προστιθέµενη αξία22. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να διευκολύνει τον
διάλογο µεταξύ πανεπιστηµίων, κοινωνικών εταίρων και εργοδοτών, ώστε να προωθήσει τις
δοµηµένες εταιρικές σχέσεις µε την επιχειρηµατική κοινότητα.
Μπορεί επίσης να παράσχει χρηµατοδότηση µε σηµαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και τις
επιδόσεις των πανεπιστηµίων. Σε αυτήν περιλαµβάνονται οικονοµικά κίνητρα, τα οποία θα
βοηθήσουν τα πανεπιστήµια να επιτύχουν τους στόχους που περιγράφονται στην παρούσα
ανακοίνωση. Στους µηχανισµούς αυτούς συγκαταλέγονται όχι µόνον τα νέα προγράµµατα για
την περίοδο 2007-2013 (το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο της ΕΕ για την Ε&Α, το πρόγραµµα για τη
διά βίου µάθηση, το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία), αλλά και τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και δάνεια της ΕΤΕπ23.
Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µπορούν να παράσχουν χρηµατοδότηση για τη βελτίωση των
εγκαταστάσεων και πόρων των πανεπιστηµίων, την υποστήριξη εταιρικών σχέσεων µεταξύ
της ακαδηµαϊκής και της επιχειρηµατικής κοινότητας και για την υποστήριξη της έρευνας και
της καινοτοµίας που σχετίζεται µε τους περιφερειακούς ή εθνικούς στόχους ανάπτυξης του
εκάστοτε κράτους µέλους. Το σύστηµα αποκεντρωµένης διαχείρισης των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων επιτρέπει τη συνεκτίµηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Τα κράτη µέλη, οι
αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τα πανεπιστήµια θα πρέπει να επωφεληθούν πλήρως
από τις ευκαιρίες αυτές για να βελτιώσουν τις συνέργειες µεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και
καινοτοµίας, ιδίως στα λιγότερο οικονοµικά ανεπτυγµένα κράτη µέλη και τις περιφέρειες της
ΕΕ.
Το προτεινόµενο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα έχει δοµή διακυβέρνησης που θα
εµπεριέχει την αριστεία, τη διεπιστηµονικότητα, τη δικτύωση µεταξύ κέντρων καθώς και
µεταξύ ακαδηµαϊκών κύκλων και επιχειρήσεων, γεγονός που απηχεί τα µηνύµατα της
παρούσας ανακοίνωσης. Έτσι, εκτός από την άµεση συµβολή του στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής επιστηµονικής παιδείας, έρευνας και καινοτοµίας, θα αποτελέσει πρωτοπόρο
θεσµό, µε τον οποίο θα καταδεικνύεται η αξία της εκσυγχρονισµένης προσέγγισης και της
µεθόδου διακυβέρνησης καθώς και των εταιρικών σχέσεων µε τις επιχειρήσεις.

22
23
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Η αύξηση του διαχειριστικού δυναµικού εντός των πανεπιστηµίων, όπως προαναφέρθηκε στο τµήµα 2
ανωτέρω, θα µπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο παράδειγµα.
Η υποστήριξη που περιγράφεται στο παρόν τµήµα εξαρτάται από την έγκριση του προγράµµατος και
άλλων σχετικών νοµοθετικών µέτρων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα πανεπιστήµια είναι βασικοί συντελεστές για το µέλλον της Ευρώπης και για την
επιτυχή µετάβαση σε µια οικονοµία και κοινωνία της γνώσης. Ωστόσο, αυτός ο βασικός
κλάδος της οικονοµίας και της κοινωνίας χρειάζεται αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό εις
βάθος, εάν η Ευρώπη επιθυµεί να µην υστερεί στον παγκόσµιο ανταγωνισµό στους τοµείς της
εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας.
Η επιτέλεση αυτής της αναγκαίας αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισµού απαιτεί
συντονισµένη δράση από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη:
• Τα κράτη µέλη, όταν εφαρµόζουν τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση24 και τα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατά τους,
πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα όσον αφορά τα πανεπιστήµια,
συµπεριλαµβανοµένων πτυχών όπως η διαχείριση, η παραχώρηση ουσιαστικής
αυτονοµίας στα πανεπιστήµια και η υποχρέωση λογοδοσίας τους, οι δυνατότητες
καινοτοµίας, η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και η προσαρµογή των
συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων.
• Από την πλευρά τους τα πανεπιστήµια πρέπει να προβούν σε στρατηγικές επιλογές,
διενεργώντας εσωτερικές µεταρρυθµίσεις ώστε να επεκτείνουν τη χρηµατοδοτική τους
βάση, να ενισχύσουν τους τοµείς στους οποίους αριστεύουν και να αναπτύξουν την
ανταγωνιστική θέση τους· για τις αλλαγές αυτές θα αποβούν απαραίτητες οι δοµηµένες
εταιρικές σχέσεις µε την επιχειρηµατική κοινότητα και µε άλλους δυνητικούς εταίρους.
• Η Επιτροπή µπορεί να συµβάλλει µέσω της υλοποίησης του κοινοτικού προγράµµατος της
Λισσαβώνας25, µέσω του διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής και της αµοιβαίας µάθησης,
ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας για την εκπαίδευση και την
επαγγελµατική κατάρτιση έως το 2010, καθώς και µέσω οικονοµικής στήριξης στα κράτη
µέλη και στα πανεπιστήµια για τις δραστηριότητες εκσυγχρονισµού τους.
Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφενός, να δώσουν ένα
σαφές µήνυµα σχετικά µε την αποφασιστικότητα της ΕΕ να επιτύχει την αναγκαία
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων και, αφετέρου, να παροτρύνουν
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να προβούν σε άµεσες ενέργειες για την προώθηση του στόχου
αυτού.

24
25
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Και ειδικότερα τις κατευθυντήριες γραµµές αριθ. 7 (Ε&Α), 8 (καινοτοµία), 23 (επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο) και 24 (προσαρµογή σε νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων).
COM(2005) 330 τελικό της 20.07.2005.
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Παράρτηµα 1
Στατιστικοί πίνακες
Πίνακας 1:
Χρηµατοδοτικό έλλειµµα στις επενδύσεις για την έρευνα (έρευνα που αναλαµβάνουν όλοι οι
φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των πανεπιστηµίων) το 2003
ΕΕ 25

ΗΠΑ

Ιαπωνία

1,92

2,59

3,15

Ένταση της Ε&Α σε % του ΑΕγχΠ

Πηγή: εκτιµήσεις των Γ∆ RTD και EAC, βάσει στατιστικών δεδοµένων της EUROSTAT

Πίνακας 2:
Γενικά ποσοστά εγγραφής (όλοι οι σπουδαστές ανεξαρτήτως ηλικίας ως % του πληθυσµού σε
ηλικία σπουδών) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2003

ΕΕ 25
Όλοι οι σπουδαστές ως % του πληθυσµού 57%
στην ηλικιακή οµάδα 20-24 ετών

ΗΠΑ

Ιαπωνία

81%

50%

Πηγή: EUROSTAT

EL
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Πίνακας 3:
Ποσοστά εγγραφής των ενηλίκων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2003
ΕΕ 25

% του πληθυσµού 30-39 ετών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση

ΗΠΑ

Ιαπωνία

30-34 ετών: 30-34 ετών: :
4,1%
7,0%

35-39 ετών: 35-39 ετών:
:
1,8%
4,9%
Πηγή: EUROSTAT

Πίνακας 4:
Κατάρτιση και απασχόληση ερευνητών το 2003
ΕΕ 25
Όλοι
οι 88 100*
επιστηµονικοί
Νέες διδακτορικές κλάδοι
διατριβές
Μαθηµατικά,
37 000
θετικές επιστήµες
και τεχνολογία
Συνολικός αριθµός

1 167 000

Απασχόληση των Ερευνητές
ανά
ερευνητών
1000 άτοµα στο
5,5
(Ισοδύναµο
εργατικό δυναµικό
πλήρους
απασχόλησης)

ΗΠΑ

Ιαπωνία

46 000

14 500

16 200

5 500

1 335 00026

675 000

9,127

10,1

Πηγή: EUROSTAT και ΟΟΣΑ
Σηµείωση: δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα

Πίνακας 5:

26
27
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Εκτίµηση του ΟΟΣΑ για το 2002
Αριθµητικό στοιχείο για το 2002
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Παγκόσµιο µερίδιο στο σύνολο των οικογενειών τριαδικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν ταυτόχρονα στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και την
Ιαπωνία) το 2000, σε %
ΕΕ 25

ΗΠΑ

Ιαπωνία

34,3

26,9

ΕΕ 25

ΗΠΑ

Ιαπωνία

Ποσοστό ανεργίας του πληθυσµού 20-24 ετών
µε τριτοβάθµια εκπαίδευση

12,3

1,6

:

Ποσοστό ανεργίας του πληθυσµού 25-29 ετών
µε τριτοβάθµια εκπαίδευση

8,5

2,6

:

Μερίδιο
στο
σύνολο
οικογενειών 31,5
τριαδικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνία
Πηγή: Γ∆ RTD, βασικά αριθµητικά στοιχεία για το 2005

Πίνακας 6: Ποσοστά ανεργίας αποφοίτων το 2003

Πηγή: EUROSTAT και ΟΟΣΑ

Πίνακας 7:
Αλλοδαποί (βάσει ιθαγένειας) φοιτητές ως ποσοστό των φοιτητών της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης το 2003

Αλλοδαποί
φοιτητές ως
ποσοστό του
συνόλου των
φοιτητών της
τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης

Αυστραλ
ία

Ελβετία

Νέα
Ζηλανδ
ία

ΕΕ
25

Νορβ
ηγία

ΗΠ
Α

18,7

17,7

13,5

6,2

5,2

3,5 2,2

Ιαπω
νία

Ρωσί
α

Κορέ
α

0,8

0,2

Πηγή: EUROSTAT και ΟΟΣΑ

Παράρτηµα 2
Ευχαριστίες
Κατά την εκπόνηση του παρόντος εγγράφου, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη των ακόλουθων
προσώπων:

EL
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Vladimir Báleš (Slovak Technical University, Bratislava)·
Olivier Blanchard (Massachusetts Institute of Technology, USA)·
Ivor Crewe (Essex University, UK)·
Federico Mayor Zaragoza (Fundación Cultura de Paz, Madrid)·
Linda Nielsen (University of Copenhagen)·
Mario Monti (Bocconi University, Milan)·
Jan Sokol (Charles University, Prague)·
Georg Winckler (University of Vienna).
Οι ανωτέρω διατύπωσαν σχόλια σε προσωπική βάση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξακολουθεί να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το παρόν έγγραφο.
Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τα µέλη του Forum on University-based
Research (Φόρουµ για την πανεπιστηµιακή έρευνα) για τη συµβολή τους στη συζήτηση των
θεµάτων
που
αναφέρονται
στην
παρούσα
ανακοίνωση.
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/univ/pdf/enhancing_europeresearchbase_en.pd
f
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