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Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη διεθνοποίηση (1) της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
(2010/C 135/04)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Η διακήρυξη της Μπολόνια της 19ης Ιουνίου 1999 θέσπισε
διακυβερνητική διαδικασία που αποσκοπεί στη δημιουργία
ενός ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το
2010, διαδικασία η οποία υποστηρίζεται ενεργά από την Ευρω
παϊκή Ένωση, και οι αρμόδιοι Υπουργοί για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση στις 46 συμμετέχουσες χώρες που συνήλθαν στη
Leuven και στη Louvain-la-Neuve στις 28 και 29 Απριλίου
2009 ζήτησαν από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να
διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους.
2. Στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2007 για
τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων χάριν της ανταγωνιστικό
τητας της Ευρώπης σε μια παγκόσμια οικονομία γνώσης (2) τα
κράτη μέλη καλούνται προωθήσουν τη διεθνοποίηση των ιδρυ
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας την ασφάλεια
της ποιότητας μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης των πανεπιστη
μίων, ενισχύοντας την κινητικότητα, προωθώντας τα συγχορη
γούμενα και διπλά πτυχία και διευκολύνοντας την αναγνώριση
των προσόντων και των περιόδων σπουδών.
3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με τρί
τες χώρες η οποία βασίζεται σε σύνολο πολιτικών και νομικών
πράξεων στις οποίες η τριτοβάθμια εκπαίδευση παίζει όλο και
σημαντικότερο ρόλο. Οι ρυθμίσεις συνεργασίας με εταίρους ανά
τον κόσμο περιλαμβάνουν συχνά υποστήριξη προγραμμάτων
υποδομής και συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης, καθώς και πλαίσια για τη διεξαγωγή διαλόγου πολιτικής
στον τομέα αυτόν. Η συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης κατέχει επίσης εξέχοντα θέση στα πλαίσια πολυμε
ρούς συνεργασίας, όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο, η Βόρεια
Διάσταση ή η Ανατολική Εταιρική Σχέση.
4. Η απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 θέσπισε το πρόγραμμα
δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 για την αύξηση της ποι
ότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της
διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες
χώρες (3).
5. Το πρόγραμμα Tempus IV (2007-2013) υποστηρίζει τον εκσυγ
χρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους
στην Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τα Δυτικά Βαλκά
νια και την περιοχή της Μεσογείου, κυρίως μέσω σχεδίων και
συμπράξεων πανεπιστημιακής συνεργασίας. Άλλα προγράμματα,
όπως τα προγράμματα συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες
χώρες, ή τα προγράμματα Edulink, Nyerere και Alfa, καλύπτουν
δραστηριότητες συνεργασίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο με
άλλες περιοχές του κόσμου.
(1) Για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου, ο όρος «διεθνοποίηση» παρα
πέμπει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας μεταξύ
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και τρίτων χωρών.
(2) 16096/1/07 REV 1.
(3) ΕΕ L 340, 19.12.2008, σ. 83.

6. Οι δράσεις Marie Curie βάσει του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου
για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη προωθούν την
αριστεία και την κινητικότητα στην ευρωπαϊκή έρευνα και παρέ
χουν ευρεία στήριξη για την ανάπτυξη δυναμικών ανθρωπίνων
πόρων παγκοσμίου κύρους στο ευρωπαϊκό σύστημα για την
έρευνα, λαμβανομένης υπόψη της εγγενούς διεθνούς διάστασης
της έρευνας.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκτά όλο και πιο διεθνή διάσταση,
καθότι όλο και περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
δέχονται εγγραφές φοιτητών από τρίτες χώρες, προβαίνουν σε
ανταλλαγές φοιτητών, προσωπικού, σχεδίων και γνώσεων, και
συμμετέχουν σε διεθνή πανεπιστημιακή και ερευνητική συνεργα
σία.
2. Η ποιότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώ
πης και το μοναδικό φάσμα και βάθος των σπουδών που παρέ
χουν καθιστά τα ιδρύματα αυτά ιδιαίτερα ελκυστικά για το
διεθνή πανεπιστημιακό κόσμο, αφενός ως προορισμούς σπουδών
και αφετέρου ως εταίρους για συμπράξεις στους τομείς της
εκπαίδευσης και της έρευνας.
3. Επί πλέον, η επιτυχία της Ευρώπης όσον αφορά, αφενός, τη
δημιουργία μέσων όπως το κοινό πλαίσιο αναφοράς που συνδέει
τα εθνικά συστήματα και πλαίσια επαγγελματικών προσόντων
γύρω από μια κοινή ευρωπαϊκή αναφορά (4), και, αφετέρου,
την ανάπτυξη κοινής αντίληψης σε τομείς όπως η εξασφάλιση
ποιότητας (5), προκαλεί αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των παγ
κόσμιων εταίρων.
4. Τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και ο διάλογος προσα
νατολισμού με τρίτες χώρες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης επιτρέπουν την πιο απρόσκοπτη ροή των γνώσεων, αλλά
και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς
θέσης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην τόνωση
της έρευνας και της καινοτομίας, στην προώθηση της κινητικό
τητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην προ
αγωγή της διεθνούς ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους εξω
τερικής πολιτικής της ΕΕ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

Το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της
μαθησιακής κινητικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης για τους
σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και τους ερευνητές. Η κινη
τικότητα αυτή προσφέρει ένα μέσο για τον εμπλουτισμό του ανθρώ
πινου κεφαλαίου, την ανάπτυξη γλωσσικών και διαπολιτισμικών
ικανοτήτων, και την προαγωγή των διαπροσωπικών επαφών. Εξάλ
λου, η βελτίωση της ροής των γνώσεων κατ’ αυτόν τον τρόπο
μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα δημιουργικότητας και καινοτο
μίας.
(4) Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΕ C 111,
6.5.2008, σ. 1).
(5) π.χ. το Ευρωπαϊκό Μητρώο Οργανισμών Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυ
ντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία συστάθηκαν στο πλαίσιο
της Διαδικασίας της Μπολόνια.
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ΕΧΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΟΤΙ:

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση ολονέν μεγαλύτε
ρων ποσοστών του μετακινούμενου διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού
αποτελεί όλο και μεγαλύτερη πρόκληση, δεδομένου ότι άλλοι εταί
ροι ανά την υφήλιο ακολουθούν επίσης δραστήρια στρατηγικές για
την προώθηση του ανοίγματος των οικείων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον ευρύτερο κόσμο και την προσέλκυση των καλύ
τερων ταλέντων.
ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

1. Η διεθνής συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
αποτελεί σημαντικό και αποδοτικό τομέα που αξίζει να υποστη
ριχθεί σε εθνικό καθώς και σε ενωσιακό επίπεδο. Η συνεργασία
αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της καινοτο
μίας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα, και είναι ευερ
γετική για την παραγωγή γνώσεων. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ατόμων και κοινω
νιών, καθότι εντείνει την κοινωνική, την πολιτιστική και την
οικονομική ανάπτυξη και προάγει την ενεργό συμμετοχή των
πολιτών στα κοινά καθώς και τις ηθικές αξίες. Λαμβανομένης
ιδίως υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, η συνεργασία στον
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών εξωτερικής συνεργασίας της
ΕΕ, ενώ θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες,
ενδιαφέροντα και βαθμό ανάπτυξης των ενδιαφερομένων χωρών
εταίρων.
2. Πρέπει να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα
της ΕΕ που προάγουν τη συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης με ευρωπαϊκή διάσταση, και που υποστηρίζουν
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ενασχόληση με
κοινά πανεπιστημιακά σχέδια, κατά την ενίσχυση των ευρωπαϊ
κών δικτύων και ως εκ τούτου κατά τη συρρίκνωση των υπό
λοιπων φραγμών μεταξύ εθνικών συστημάτων. Η υποστήριξη των
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να
συνεργασθούν με τους ομοτίμους τους σε παγκόσμια κλίμακα
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ποιότητας
και της αριστείας. Η συνεργασία αυτού του είδους συνέβαλε,
λόγου χάρη, στη δημιουργία καινοτόμων τμημάτων και άνοιξε
το δρόμο για την καθιέρωση διεθνικών συγχορηγούμενων,
διπλών και πολλαπλών πτυχίων. Τα ενωσιακά προγράμματα
πανεπιστημιακής συνεργασίας θα πρέπει να οργανώνονται κατά
τρόπον ώστε να αναπτύσσουν ιδιαίτερα προβαλλόμενους και
αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιδόσεων και να μεταδίδουν
σαφή, συνεκτικά και πειστικά μηνύματα ανά την υφήλιο.
3. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την συμβατότητα
και τη συγκρισιμότητα της δομής των πτυχίων μέσω της πανευ
ρωπαϊκής διαδικασίας της Μπολόνια, καθώς και η επιτυχία της
ΕΕ όσον αφορά την υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων και μέσων
στον τομέα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και
την εξασφάλιση της ποιότητας, έχουν εντείνει την ελκυστικότητα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός της Ένωσης. Υπάρχει κοινό
ενδιαφέρον ώστε να προωθηθούν οι εξελίξεις αυτές σε παγκό
σμια κλίμακα και ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στο αυξανόμενο
ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι τρίτες χώρες. Το Φόρουμ Πολι
τικής της Μπολόνια που διευκολύνει το διάλογο πολιτικής
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλων μερών του κόσμου θα πρέπει να επικροτηθεί ως μέσο για
τη διεξαγωγή ανταλλαγών επί συγκεκριμένων ζητημάτων αμοι
βαίου ενδιαφέροντος.
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4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών που καθιστούν την ευρωπαϊκή τριτο
βάθμια εκπαίδευση πιο κατανοητή και διαφανή στους διεθνώς
ενδιαφερομένους, μπορεί επίσης να συμβάλει ώστε να καταστεί η
Ευρώπη πιο ελκυστική ως προορισμός σπουδών. Η διεξαγόμενη
μελέτη με στόχο τη χαρτογράφηση της ποικιλομορφίας των
αποστολών και των επιδόσεων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και την εκτίμηση της σκοπιμότητας ενός ευρωπαϊ
κού μέσου διαφάνειας θα πρέπει να συνεχισθεί, προκειμένου να
καταστούν σαφέστερα και να προβληθούν περισσότερο τα ατού
της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Όλο και περισσότερες τρίτες χώρες ενδιαφέρονται για τις κοινές
πολιτικές και μέσα που αναπτύσσει η ΕΕ προκειμένου να υπο
στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των
διαφόρων εκπαιδευτικών τους συστημάτων, μεταξύ δε αυτών που
ελκύουν μεγάλη προσοχή είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφο
ράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), και το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Γι αυτό, πέραν από τα
προγράμματα διεθνούς πανεπιστημιακής συνεργασίας, θα πρέπει
να αναπτυχθεί περαιτέρω ο διάλογος πολιτικής για την τριτο
βάθμια εκπαίδευση με ορισμένους ενδιαφερόμενους παγκόσμι
ους εταίρους, προκειμένου να ανταλλαχθούν πείρα και βέλτιστες
πρακτικές, με βάση τις τοπικές δυνατότητες και αξιοποιώντας τις
θετικές αντιδράσεις για τη βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ.
6. Η διεθνής πανεπιστημιακή συνεργασία θα πρέπει να εξακολου
θήσει να αποτελεί για την ΕΕ σημαντικό μέσο στήριξης των
προσπαθειών εκσυγχρονισμού που καταβάλλουν οι εταίροι της,
δεδομένου ότι προσφέροντας τη δυνατότητα διαρθρωμένων συμ
πράξεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και
τρίτων χωρών, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία τοπικών
υποδομών — εντός καθώς και επέκεινα των ιδρυμάτων τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης — στη διατήρηση εξειδικευμένου πανεπι
στημιακού προσωπικού, και στην εντατικοποίηση των διεθνών
πανεπιστημιακών ανταλλαγών και της διεθνούς πανεπιστημιακής
κινητικότητας.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

Να θεσπίσουν, σε συντονισμό με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης και αναγνωρίζοντας την αυτονομία και τις πρακτικές τους σε
εθνικό επίπεδο, μέτρα που να αποσκοπούν:
1) Να κατοχυρώσουν μια πραγματικά διεθνή παιδεία εντός αυτών
των ιδρυμάτων, λόγου χάρη μέσω:
α) της προαγωγής της συνεργασίας, της δικτύωσης και της
αλληλεπίδρασης μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης, του χώρου της έρευνας και του επιχειρηματικού τομέα
σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ένα
πλήρως λειτουργικό τρίγωνο γνώσης,
β) της προαγωγής και της υποστήριξης της κινητικότητας των
διεθνών φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών και άλλου
προσωπικού,
γ) της παροχής στους φοιτητές, τους διδάσκοντες, τους ερευ
νητές και άλλους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να
εργασθούν σε ένα ανοικτό διεθνές περιβάλλον,
δ) της πρόσληψης σε διεθνή κλίμακα πεπειραμένου προσωπι
κού που μπορεί να προωθήσει μια πιο διεθνή νοοτροπία
μεταξύ των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του
κράτους μέλους,
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ε) της διασφάλισης της παροχής προγραμμάτων σπουδών
υψηλής ποιότητας και της εφαρμογής μεθόδων διδασκα
λίας που λαμβάνουν υπόψη τη διεθνή διάσταση,

α) της προώθησης νέων και καινοτόμων μορφών διακρατικής
συνεργασίας στο πλαίσιο της κοινότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης,

στ) της δημιουργίας θεσμικού κλίματος που ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού και
των ερευνητών σε διεθνή προγράμματα, συγχορηγούμενα,
διπλά και πολλαπλά πτυχία, και ερευνητικά σχέδια,

β) της προώθησης και της βελτίωσης της ισοτιμίας όσον αφορά
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε διεθνή
προγράμματα κινητικότητας με την παροχή κατάλληλων
κινήτρων και στήριξης,

ζ) της ενθάρρυνσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
να εκπονήσουν στρατηγικές διεθνοποίησης, και/ ή να περι
λάβουν τη διάσταση αυτήν στα αναπτυξιακά τους προ
γράμματα.
2) Να αυξήσουν τη διεθνή ελκυστικότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης, λόγου χάρη μέσω:
α) της προαγωγής της ακαδημαϊκής αριστείας των ευρωπαϊκών
πανεπιστημιουπόλεων, και της μεγαλύτερης διεθνούς προβο
λής τους ως τόπων σπουδών και ενασχόλησης με την
έρευνα,
β) της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών προς στήριξη
της υποδοχής, της διαμονής και της επανόδου των διεθνών
φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών και άλλου προσωπι
κού,
γ) της συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας, σχέδια και
κοινά προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας,
δ) της προώθησης της ανάπτυξης συγχορηγούμενων, διπλών
και πολλαπλών πτυχίων υψηλής ποιότητας, καθώς και της
από κοινού εποπτείας των διατριβών,
ε) της διευκόλυνσης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των μηχα
νισμών διασφάλισης της ποιότητας, της αναγνώρισης των
προσόντων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό.
3) Να προαγάγουν την παγκόσμια διάσταση και ευαισθητοποίηση
όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, λόγου χάρη μέσω:

γ) της μεταλαμπάδευσης των γνώσεων στην κοινωνία σε τοπικό,
εθνικό καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας
και στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Να εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σεβόμενη
πλήρως την αυτονομία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης, μια ενωσιακή στρατηγική για τη διεθνή τριτοβάθμια εκπαί
δευση η οποία να αποσκοπεί στη βελτίωση της συνοχής και της
συμπληρωματικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών
διεθνούς συνεργασίας, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, και η οποία θα εξακολουθήσει να προάγει την ελκυ
στικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας
και καινοτομίας στις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, καθώς
και τα ενωσιακά προγράμματα και πολιτικές συνεργασίας στον
τομέα αυτόν.
2. Να εξασφαλίσει ότι η μαθησιακή κινητικότητα και η κινητικό
τητα στον τομέα της έρευνας μεταξύ της ΕΕ και του ευρύτερου
κόσμου περιλαμβάνεται στην στρατηγική αυτήν.
3. Να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις διεθνείς συμπράξεις τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διεθνή πανεπιστημιακή συνεργασία
και δράσεις δημιουργίας υποδομής, και να διευκολύνει το διά
λογο πολιτικής με ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Να προωθεί την ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών πρακτικών στον
τομέα αυτόν.

