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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης αποτελούν τα συστήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίζεται το σύνολο των διαδικα-
σιών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η επιλογή, από το σύνολο των αποφοίτων της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκείνων που πρόκειται να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(πανεπιστημιακή ή μη) και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα λήψης αντίστοιχου τίτλου σπου-
δών (Eurydice, 2002). 

Στην 1η ενότητα δίνονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία για την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Ευρώπη με σκοπό να καταστεί σαφές το γεγονός ότι η κοινωνία της γνώσης 
χτίζεται και επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Επίσης γίνεται αναφορά στο οικονομικό μέρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην υποενότητα 1.5, τα εκπαιδευτικά συστήματα που ισχύουν, ομαδοποιούνται σε τρεις κα-
τηγορίες που αφορούν: α) το numerus clausus, δηλαδή τον περιορισμό των εισακτέων σε κε-
ντρικό επίπεδο με την εφαρμογή του θεσμού των εθνικών εξετάσεων, β) την επιλογή των ει-
σακτέων από τα ίδια τα πανεπιστήμια τα οποία ως αυτόνομα ιδρύματα προσδιορίζουν τις δι-
κές τους πολιτικές εισαγωγής υποψηφίων, βάσει της δυναμικότητας εγγραφών ή εθνικών κα-
νόνων που θέτουν όρια για το μέγιστο αριθμό εγγραφών ή αποφοίτων και γ) την ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτά βάσει του απολυτηρίου με το οποίο ολοκληρώνεται η ανώτερη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την συγκριτική παρουσίαση των συστημάτων εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλύονται στο τέλος της 1ης ενότητας.  

Τέλος, στην 2η ενότητα, το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ή πανεπιστημιακού επι-
πέδου τμήματα παρουσιάζεται εξειδικευμένα για το κάθε ένα ευρωπαϊκό κράτος ώστε να γίνει 
καλύτερα αντιληπτή η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μια πολυδιά-
στατη πραγματικότητα.   
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Περισσότεροι από 16 εκατομμύρια σπουδαστές και σπουδάστριες έχουν εγγραφεί στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, σε σύνολο τριάντα ευρωπαϊκών χωρών, εκ των οποίων το 78% βρίσκο-
νται στην ευρωπαϊκή ένωση.  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη συνολικά, με τους 
διάφορους τύπους εκπαίδευσης που είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνει, όπως είναι: η πλή-
ρους και μερικής φοίτησης, η πανεπιστημιακή και η μη πανεπιστημιακή. Επίσης ο δείκτης αυ-
τός, θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δομής (για παράδειγμα, η κυμαινό-
μενη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων στα ιδρύμα-
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (numerus clausus ή εισαγωγικές εξετάσεις) καθώς και οι δη-
μογραφικές διακυμάνσεις. 

Μελετώντας τον πίνακα που ακολουθεί, βλέπουμε πως η αναλογία των σπουδαστών και των 
σπουδαστριών, είναι υψηλότερη σε Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία. Τα χαμηλά ποσοστά σε Κύ-
προ, Λουξεμβούργο και Λιχτενστάϊν μπορούν να εξηγηθούν από τον αριθμό των ατόμων που 
φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. 

 

Σπουδαστές και σπουδάστριες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε χιλιάδες και  
ως ποσοστό επί του συνόλου των μαθητών και σπουδαστών κατά το 2000 

EU B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK 

12563 356 189 2055 422 1829 2015 161 1770 2 488 261 374 270 347 2024 

15% 13% 15% 12% 21% 21% 14% 16% 17% 3% 14% 16% 17% 21% 14% 13% 

IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK  

10 0,5 191 261 254 54 10 91 122 307 6 1580 453 84 136  

11% 9% 17% 17% 12% 15% 7% 16% 14% 14% 7% 16% 10% 19% 11%  

 
 
 

 
 
 

1.1 Αύξηση του αριθμού των φοιτητών κατά τα τελευταία 25 έτη 
 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των σπουδαστών, οι οποίοι 
έχουν εγγραφεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 1975/76 στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (οι χώρες της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλα-
γών οι οποίες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Αν και τα στοιχεία θα πρέπει 
να ερμηνεύονται με προσοχή, επειδή η σταθεροποίηση ή η μείωση των αριθμών μπορεί λό-
γου χάρη να αντιστοιχεί σε μείωση του πληθυσμού, γίνεται φανερό το ότι στην Ε.Ε., κατά μέσο 
όρο, ο αριθμός των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τα 
τελευταία 25 έτη.  

 

 

Πηγή: Ευριδίκη, (2002), σελ.99
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TRENDS IN THE NUMBER OF STUDENTS IN TERTIARY EDUCATION (ISCED 5 AND 6), 
FROM 1975/06 TO 1999/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Πηγή: Ευριδίκη, (2002), σελ.100 
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Πιο συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία που είναι και η χώρα που παρουσιάζει την μεγαλύτερη 
αύξηση, έχει εγγραφεί τετραπλάσιος αριθμός σπουδαστών κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1999/2000 σε σύγκριση με το έτος 1975/76. 

Η αύξηση είναι επίσης πολύ μεγάλη στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και 
την Ισλανδία, όπου ο αριθμός των σπουδαστών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 

Αντιθέτως, στην Γερμανία και τη Γαλλία, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί από το 1995/96 όπως 
και στην Ιταλία από το 1997/98. 

 

 
 

1.2 Ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανώτερης βαθμίδας της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Σε 26 ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από 1,8 εκατομ-
μύρια μαθητές και μαθήτριες απέκτησαν πτυχίο περάτωσης της ανώτερης βαθμίδας της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 2000.  

Κατά μέσο όρο, στις 28 Ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 
79% των νέων ηλικίας έως και 22 ετών έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον την ανώτε-
ρη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι συνθήκες επιτυχούς ολοκλήρωσης διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα και προσδιορίζονται βάσει διαφορετικών κριτηρίων, όπως είναι η χορήγηση απολυτηρί-
ου, ο αριθμός ωρών παρακολούθησης, η επιτυχία σε εθνικές εξετάσεις, κλπ. 

Το ποσοστό για τις χώρες της Ε.Ε.  είναι 75,5%. Οι υπό ένταξη χώρες εμφανίζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά, όπως είναι η περίπτωση της Νορβηγίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας 
και της Σλοβακίας που υπερβαίνουν το 90%. Αντίθετα η Πορτογαλία εμφανίζει το μικρότερο 
ποσοστό.   

Αναφορικά με το φύλο, περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια απέκτησαν πτυχίο περάτωσης της 
ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 26 ευρωπαϊκές χώρες. Η μέση ανα-
λογία είναι 138 κορίτσια για 100 αγόρια.  
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1.3 Καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής & διδάκτρων από τους φοι-
τητές 

 
 

Είναι δυνατή η διάκριση δύο βασικών μεθόδων χρηματοδότησης προς τα ιδρύματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, τουτέστιν είτε τα ιδρύματα διευθύνονται και χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλή-
ρου. 

 
 

REGISTRATION AND TUITION FESS AND OTHER PAYMENTS MADE BY STUDENTS  
ON FULL-TIME UNDERGRADUATE COURSES, PUBLIC SECTOR, 2000/01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 Τελικές εξετάσεις στο τέλος της ανώτερης βαθμίδας της δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χορηγείται ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της ανώτερης 
βαθμίδας της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες πλη-
ρούν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί. Συνήθως το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί την ελάχιστη 
προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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CERTIFIED ASSESSMENT AT THE END OF GENERAL UPPER SECONDARY EDUCA-
TION, 2002/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Τρόπος χορήγησης του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης της Γενικής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Το πιστοποιητικό χορηγείται βάσει των αποτελεσμάτων που πέτυχαν οι μαθητές και οι μαθή-
τριες στις τελικές εξετάσεις και των εργασιών που επιτέλεσαν είτε κατά το τελευταίο έτος είτε 
κατά τη διάρκεια της ανώτερη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εξαίρεση αποτελούν η Ουγγαρία και η Πολωνία, όπου το πιστοποιητικό περάτωσης της Γε-
νικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να χορηγηθεί χωρίς τη διεξαγωγή τελικών εξετά-
σεων αλλά βάσει της επίδοσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Θα πρέ-
πει όμως να σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό δεν συμβάλλει στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση.         

Επίσης στην Ισπανία και τη Σουηδία, το πιστοποιητικό χορηγείται αποκλειστικά βάσει μιας 
συνεχούς αξιολόγησης των μαθητών και των μαθητριών κατά τη διάρκεια του τελικού έτους ή 
ετών της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Συγκερασμός των δύο τρόπων απόκτησης του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης της Γενικής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τελικές εξετάσεις και διαρκής αξιολόγηση) υφίσταται στη Φινλαν-
δία και την Εσθονία. Εκεί οι επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν δύο πιστοποιητι-
κά, εκ των οποίων το ένα βασίζεται στην εργασία που επιτέλεσαν σε ολόκληρη τη διάρκεια της 
ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το άλλο στους βαθμούς που έλαβαν 
κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. 

 

1.4.2 Οι τελικές εξετάσεις για την χορήγηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης 
της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Στην πλειοψηφία των χωρών, οι τελικές εξετάσεις χωρίζονται σε δύο μέρη (γραπτό και προ-
φορικό). Αποκλειστικά γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, 
την Φινλανδία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Λιθουανία. Στην Ελλάδα και την Πορτο-
γαλία, οι μαθητές και οι μαθήτριες υποβάλλονται σε δύο γραπτές δοκιμασίες, μια εσωτερική 
και μια εξωτερική ως προς τη σχολική μονάδα.  

Σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, οι γραπτές εξετάσεις πολύ συχνά διοργανώνονται από έ-
ναν φορέα εξωτερικό προς τη σχολική μονάδα. Ωστόσο στο Βέλγιο, την Ισλανδία, την Τσε-
χική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, οι τελικές γραπτές εξετάσεις καθορίζονται από έναν εκ-
παιδευτικό ή από ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου. Στην Αυστρία, ο πρόεδρος της επιτρο-
πής εξετάσεων επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων μεταξύ εκείνων που προτείνουν οι εκπαι-
δευτικοί της σχολικής μονάδας.  

Στην πλειοψηφία των χωρών που οι τελικές εξετάσεις χωρίζονται σε δύο μέρη (γραπτό και 
προφορικό), αυτά διοργανώνονται κατά τον ίδιο τρόπο, είτε από το ίδιο το σχολείο είτε από 
έναν εξωτερικό φορέα. 

 

1.4.3 Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης 
της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Σε αρκετές χώρες, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αποφασίζουν για το βαθμό που θα δοθεί 
στους μαθητές καθώς και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Στην Εσθονία, την Λετο-
νία, την Λιθουανία και την Ελλάδα, οι εσωτερικές εξετάσεις βαθμολογούνται από τους εκπαι-
δευτικούς του σχολείου, ενώ οι εξωτερικές εξετάσεις διορθώνονται από εξωτερικούς εξετα-
στές.  

Σε ορισμένες χώρες, ο τελικός βαθμός αποδίδεται από μια επιτροπή εξωτερική ως προς τη 
σχολική μονάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, το Λουξεμ-
βούργο και στις περισσότερες υπό ένταξη ευρωπαϊκές χώρες, οι εξωτερικοί εξεταστές δίνουν 
τον τελικό βαθμό βάσει των αποτελεσμάτων που έλαβε ο μαθητής ή η μαθήτρια κατά τις εξω-
τερικές εξετάσεις και της εργασίας που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια του έτους. 

Συγκερασμός αυτών των δύο πρακτικών υφίσταται στην Φινλανδία όπου μετά τις εξωτερικές 
γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις διενεργείται αρχικά μια αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς 
της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια από έναν εξωτερικό φορέα. 
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1.5 Περιορισμός του αριθμού θέσεων κατά την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση: Από το σύστημα ελεύθερης πρόσβασης 
στην συγκεντρωτική επιλογή 

 

Παντού στην Ευρώπη, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση είναι το πιστοποιητικό περάτωσης της ανώτερης βαθμίδας της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ένας αντίστοιχος τίτλος. Στις περισσότερες χώρες ενδέχεται να 
προστεθούν σε αυτές και άλλες διαδικασίες εισαγωγής, όπως είναι η συμμετοχή σε εισαγωγι-
κές εξετάσεις ή σε διαγωνισμό, η υποβολή ενός προσωπικού φακέλου απόδοσης ή η συμμε-
τοχή σε μια συνέντευξη. Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν τον περιορισμό του αριθμού των 
εισακτέων είτε στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τη δυ-
ναμικότητα του ιδρύματος είτε επειδή πρόκειται για ένα εθνικό σύστημα numerus clausus. 

Οι διαδικασίες πρόσβασης σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφέρουν σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη ανάλογα με τα τμήματα σπουδών που οι υποψήφιοι επιλέγουν. Αυτές οι δια-
φορές παρουσιάζονται αναλυτικά για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών στον παρακάτω 
χάρτη. 

 

 

LIMITATION OF THE NUMBER OF PLACES AVAILABLE IN MOST BRANCHES OF 
PUBLIC AND GRANT-AIDED PRIVATE TERTIARY EDUCATION, 2002/03 
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Εάν επιχειρήσουμε να ομαδοποιήσουμε αυτές τις διαφορές θα εντοπίσουμε τρία βασικά είδη 
ως προς την διαδικασία πρόσβασης. Αυτά εμφανίζονται στον χάρτη … όπου με διαφορετικούς 
χρωματισμούς εμφανίζονται οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες είτε τίθεται ένας περιορισμός σε 
εθνικό επίπεδο με άμεσο έλεγχο της επιλογής των υποψηφίων για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, είτε η επιλογή πραγματοποιείται από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανάλογα 
με τη δυναμικότητά τους ή βάσει εθνικών κριτηρίων που ορίζονται σε ένα κεντρικό επίπεδο 
είτε υφίσταται το σύστημα της ελεύθερης πρόσβασης στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμή-
ματα. 

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται τρία βασικά συστήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, τα οποία είναι: 

o Ένας numerus clauses (κλειστός αριθμός) ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση 
περιορίζει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων και ασκεί άμεσο έλεγχο επί της 
διαδικασίας επιλογής. Ο numerus clauses μπορεί να οριστεί σε σχέση με τα τμήματα 
ορισμένων σχολών. 

o Τα ίδια τα ιδρύματα που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφασίζουν για τις διαδι-
κασίες εισαγωγής των υποψηφίων σε αυτά και ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων πε-
ριορίζεται κατά τον τρόπο αυτό. Τα ιδρύματα μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα για 
την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητά τους ή τα 
κριτήρια που ορίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Ο περιορισμός μπορεί να ισχύσει σε ορι-
σμένα ή σε όλα τα τμήματα. Επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού διαθεσίμων θέσεων, 
τα ιδρύματα μπορούν να αποφασίσουν για την επιλογή των υποψηφίων βάσει των δε-
ξιοτήτων των τελευταίων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε ορισμένα τμήματα καλών τεχνών 
καθώς και σε τεχνικά ή ιατρικά τμήματα. 

o Το πιστοποιητικό που χορηγείται μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών της ανώ-
τερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχος τίτλων σπουδών είναι 
το μοναδικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στα περισσότερα ή σε ορισμένα μόνο 
τμήματα. Σε αυτή την περίπτωση, η εισαγωγή δεν υπόκειται σε περιορισμούς και τα 
ιδρύματα δέχονται όλους τους αιτούντες – κατόχους του συγκεκριμένου πιστοποιητι-
κού. 

 

 

1.5.1 Περιορισμός σε εθνικό επίπεδο με άμεσο έλεγχο επιλογής 
 
Σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος σε όλα τα τμήματα. Στην Ελ-
λάδα, ο περιορισμός και η επιλογή αποφασίζονται απευθείας σε εθνικό επίπεδο. 
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1.5.2 Η επιλογή πραγματοποιείται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανάλογα με 
τη δυναμικότητά τους ή βάσει εθνικών κριτηρίων 

 

Το είδος διαδικασίας στο πλαίσιο του οποίου η επιλογή των μελλοντικών φοιτητών και φοιτη-
τριών προσδιορίζεται από τα ίδια τα ιδρύματα εφόσον ληφθεί υπόψη η δυναμικότητα εγγρα-
φών τους ή/ και κριτήρια που προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο είναι το πιο ευρέως διαδε-
δομένο. Αυτό ισχύει σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες (με εξαίρεση την Ισλανδία), την Ισπα-
νία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και όλες τις υπό ένταξη χώρες. 

Στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη διαδικασία αυ-
τή λαμβάνονται υπόψη και εθνικοί κανόνες που θέτουν όρια ως προς το μέγιστο δυνατό αριθ-
μό εγγραφών ή αποφοίτων. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ιδρύματα που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση προσδιορίζουν 
τις δικές τους πολιτικές εισαγωγής υποψηφίων αν και ο σχεδιασμός του συνολικού αριθμού 
εισακτέων πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν έως και έξι εκπαιδευτικά ιδρύματα που σημειώνουν σε ένα έντυπο αίτησης το οποίο α-
ποστέλλεται στο καθένα από τα ιδρύματα για το οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον μέσω μιας 
Υπηρεσίας Εισαγωγών σε Πανεπιστήμια και Κολέγια.  

Στην Ιρλανδία υπάρχει ένα σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόμοιο με 
αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων 
και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Η επεξεργασία των αιτήσεων για το σύνολο σχεδόν των 
προπτυχιακών τμημάτων πλήρους φοίτησης γίνεται μέσω ενός Κεντρικού Γραφείου Αιτήσεων. 

Στη Νορβηγία υπάρχει επίσης μια Υπηρεσία Εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και Κολέγια. Το 
ίδρυμα που αποτελεί την πρώτη επιλογή του υποψηφίου ελέγχει την αίτηση για λογαριασμό 
όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. 
Αφού συνυπολογιστεί η δυναμικότητα εισαγωγών των σχετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο 
αιτών λαμβάνει μια προσφορά  θέσης για το ίδρυμα που κατέχει την πρώτη θέση στην λίστα 
προτίμησής του. 

Στην Ισπανία, οι εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια δεν είναι υποχρεωτικές για 
ορισμένα τμήματα. Ωστόσο, εφόσον η δυναμικότητά τους είναι μικρότερη από τη ζήτηση για 
τις αντίστοιχες θέσεις, τα πανεπιστήμια δίνουν προτεραιότητα σε εκείνους τους υποψηφίους οι 
οποίοι έχουν πετύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Στην Κύπρο, οι εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια διοργανώνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας & Πολιτισμού. 

Στη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία, τα ιδρύματα είναι εκείνα που αποφασίζουν σχετι-
κά με τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων και τις διαδικασίες επιλογής. 

Στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη 
Ρουμανία, κάθε ίδρυμα αποφασίζει για τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων και τις διαδικασίες 
επιλογής, αλλά η κυβέρνηση αποφασίζει για τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να χρημα-
τοδοτήσει. 

Στη Βουλγαρία, κάθε ίδρυμα διοργανώνει τη διαδικασία επιλογής εφόσον συνυπολογίσει τις 
εθνικές προδιαγραφές που περιορίζουν τον αριθμό των εγγραφών. 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                                                                                                                                                    21 

Στη Σλοβενία, ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων αποφασίζεται από τα ιδρύματα αλλά εγκρί-
νεται από την κυβέρνηση. Οι διαδικασίες εισαγωγής διοργανώνονται από τα ίδια τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. 

Στην Ιταλία, τα Πανεπιστήμια αποφασίζουν ποιες σχολές θα προσφέρουν είτε ανοιχτή είτε 
περιορισμένη πρόσβαση. Στην τριτοβάθμια μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η πρόσβαση στα 
τμήματα σπουδών βασίζεται συστηματικά σε διαδικασίες εισαγωγής οι οποίες καθορίζονται 
από τα ίδια τα ιδρύματα. 

 

 

 

1.5.3 Ελεύθερη πρόσβαση στους περιορισμένους κλάδους 
 

Σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εισαγωγής για τα περισσότερα πανεπιστημιακά 
τμήματα. Στο Βέλγιο, υπάρχει μια πολύ ισχυρή παράδοση ελεύθερης παράδοσης στο Πανε-
πιστήμιο. Μόνο για τα τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών σε ολόκληρη τη χώρα και για ορι-
σμένα τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής στη Φλαμανδική Κοινότητα οι υποψήφιοι σπουδα-
στές είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις. 

Στην Αυστρία, τα Πανεπιστήμια υποχρεώνονται από το νόμο να δέχονται όλους τους φοιτητές 
που εγγράφονται στα μητρώα, παρόλο που ορισμένες Σχολές και Ακαδημίες είναι πιο επιλε-
κτικές. Εξαίρεση αποτελούν τα Κολέγια Καλών Τεχνών.  
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2.1 Αυστρία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η Αυστρία έχει 12 πανεπιστήμια και 6 κολέγια καλών τεχνών, όλα αυτόνομα, τα οποία προ-
σφέρουν 430 προγράμματα σπουδών. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει ένα πιστοποιητικό επιτυχίας στις εισιτή-
ριες εξετάσεις (απολυτήριο λυκείου). Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση εισδοχής σε 
ένα πανεπιστήμιο για ένα συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Κατόπιν υποχρεούνται να εγγράφο-
νται στον αντίστοιχο κύκλο κάθε εξάμηνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να υποχρεω-
θούν σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει numerus clausus στα αυστριακά πανεπι-
στήμια.  

Τα Κολέγια Καλών Τεχνών απαιτούν το πιστοποιητικό επιτυχίας στις εισιτήριες εξετάσεις (α-
πολυτήριο λυκείου) για μερικούς μόνο από τους κύκλους σπουδών. Η εισαγωγή προϋποθέτει 
εισαγωγικές εξετάσεις έσω των οποίων αξιολογείται τα καλλιτεχνικό ταλέντο.  

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι αυστριακοί πολίτες δεν καταβάλλουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Οι άποροι σπουδαστές 
εισπράττουν επιχορήγηση. 
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
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2.2 Βέλγιο 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Όσον αφορά τη γαλλόφωνη και τη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου υπάρχουν τρεις τύποι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

o Σύντομη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o Μακρά τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Στη γερμανόφωνη κοινότητα υπάρχει μόνο ένας τύπος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σύντομη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μη πανεπιστημιακού επιπέδου. 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γαλλική κοινότητα: 

Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων. Για ορισμένες σχολές γίνονται εισαγω-
γικές εξετάσεις. 

Φλαμανδική κοινότητα: 

Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν όσοι διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εφαρμοσμένων επιστημών έχουν 
όσοι πετύχουν στις εξετάσεις που οργανώνει το πανεπιστήμιο. Ειδικοί ή επιπλέον όροι πρό-
σβασης μπορεί να καθοριστούν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα   

Γερμανόφωνη κοινότητα: 

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν τίτλο σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.  

 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Σε όλους τους τύπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη γαλλική κοινότητα, ο φοιτητής 
πληρώνει εγγραφή. Τα Πανεπιστήμια ορίζουν το ποσό αυτό κατά την κρίση τους.   

Για τη φλαμανδική και τη γερμανόφωνη κοινότητα ισχύουν ετήσια δίδακτρα αλλά υπάρχει η 
δυνατότητα να λάβει κανείς υποτροφίες από τον προϋπολογισμό της κοινότητας μετά από ε-
ξετάσεις.  
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2.3 Γαλλία 
 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα με επιστημονικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό χα-
ρακτήρα και έχουν διοικητική, οικονομική, παιδαγωγική και ακαδημαϊκή αυτονομία. Τα πανε-
πιστήμια είναι διεπιστημονικά ιδρύματα που μπορούν να περιλαμβάνουν ιδρύματα, κολέγια, 
τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα.  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Για να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Baccalauréat  ή το εθνικό 
δίπλωμα που δίνει πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό εκδίδεται από εξουσιοδο-
τημένα Πανεπιστήμια στο τέλος των μαθημάτων ενός έτους, δηλαδή μετά από τουλάχιστον 
225 ώρες μαθημάτων. 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το δικαίωμα εγγραφής για τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζεται κάθε 
χρόνο με υπουργικό διάταγμα. Οι φοιτητές επιλέγονται για χρηματοδότηση. Υπάρχουν κονδύ-
λια που παρέχονται με βάση κοινωνικά κριτήρια και άλλα που θέτει το πανεπιστήμιο. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα ανάληψης άτοκων δανείων.  
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
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2.4 Γερμανία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπάρχουν διάφοροι τύποι τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, όπως: 

o Πανεπιστήμια 

o Ισότιμα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

o Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές 

o Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών και Μουσικής 

o Fachhochschulen (ιδρύματα προσανατολισμένα στις απαιτήσεις της επαγγελματικής 
πρακτικής) 

o Σπουδές εξ αποστάσεως   

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι μαθητές που έχουν φοιτήσει σε γενικά ή επαγγελματικά δευτεροβάθμια σχολεία, έχουν επι-
λέξει αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων και έχουν πετύχει στις σχετικές απολυτήριες εξετάσεις, 
έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί απολυτήριοι τίτλοι που δίνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην ανώ-
τατη εκπαίδευση: 

o Ο γενικός απολυτήριος τίτλος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση 

o Ο περιορισμένος σε ένα κλάδο απολυτήριος τίτλος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαί-
δευση. 

o Ο απολυτήριος τίτλος εισαγωγής στα Fachhochschulen.  

Σε ορισμένα κρατίδια, οι μαθητές που έχουν μια επαγγελματική κατάρτιση αλλά δεν έχουν τον 
απολυτήριο τίτλο εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να αποδείξουν σε μια διαδι-
κασία εισαγωγής (δηλαδή συμμετέχοντας περιοδικά σε εξετάσεις) ότι διαθέτουν τις γνώσεις 
και τις ικανότητες που απαιτούνται για την σπουδή τους ή να επιτύχουν σε εισαγωγικές εξετά-
σεις (κατατακτήριες εξετάσεις, τεστ καταλληλότητας και συνέντευξη) σε ένα ίδρυμα ανώτατης 
εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι για διάφορους κύκλους σπουδών, ιδιαίτερα στους τεχνικούς κλάδους απαιτείται 
να πληρούν εκτός από τον απολυτήριο τίτλο που τους επιτρέπει την εισαγωγή σε κάποιο α-
νώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιπλέον προϋποθέσεις όπως δηλ. να έχουν ολοκληρώσει 
μια πρακτική εξάσκηση σχετική με το αντικείμενο σπουδών. 
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι Γερμανοί και οι αλλοδαποί φοιτητές δεν απαιτείται να πληρώσουν δικαίωμα εγγραφής, δί-
δακτρα και εξέταστρα. Αντί αυτών υποχρεούνται να πληρώσουν μια κοινωνική εισφορά για τη 
χρήση των εγκαταστάσεων κοινωνικού χαρακτήρα.  

Οι φοιτητές που δεν έχουν άλλους πόρους για τη συντήρησή τους μπορούν να λάβουν οικο-
νομική υποστήριξη μέσα στο πλαίσιο του Ομοσπονδιακού Νόμου για Υποστήριξη της Κατάρ-
τισης.   
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2.5 Δανία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστήμια 

o Πανεπιστημιακά κέντρα 

o Ανώτατα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μη ακαδημαϊκού επιπέδου 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υπάρχει αριθμητικός περιορισμός για την εισαγωγή φοιτητών στα πανεπιστήμια της Δανίας. 
Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αιτήσεις ξεχωριστά σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι να έχουν πετύχει οι υπο-
ψήφιοι είτε στις Απολυτήριες Εξετάσεις της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε στις 
Ανώτερες Προπαρασκευαστικές Εξετάσεις, είτε στις Ανώτερες Τεχνικές Εξετάσεις και στις 
Ανώτερες Εμπορικές Εξετάσεις. 

Μερικά ανώτερα ιδρύματα δέχονται φοιτητές που δε διαθέτουν αυτά τα πιστοποιητικά, υπό 
την προϋπόθεση οι αιτούντες να έχουν συμπληρώσει 9 – 10 χρόνια στο σχολείο και μετά να 
έχουν εργαστεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι δίνουν εισαγωγικές ή συμπληρωματι-
κές εξετάσεις.  

Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι σε κάποιο από τα ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα, πρέπει 
να έχουν τελειώσει κάποια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετική με το 
ίδρυμα που επιλέγουν. 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν υπάρχουν τέλη εγγραφής, ούτε δίδακτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές υπο-
στηρίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια, ώστε να καλύψουν τα έξοδά τους. 
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2.6 Ελλάδα 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 παράγραφο 5 του Συντάγματος, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση πα-
ρέχεται από το Κράτος σε ιδρύματα που είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου. Η κρατική εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. 

Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 19 Πανεπιστήμια τα οποία αποτελούνται από σχολές, αυτές 
χωρίζονται σε τμήματα και τα τμήματα σε τομείς. Το τμήμα είναι η βασική λειτουργική ακαδη-
μαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ενός επιστημονικού κλάδου. Το πρόγραμ-
μα σπουδών του τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο. 
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο αριθμός των εισακτέων είναι περιορισμένος σε όλο το φάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα 12 χρόνια γενικής εκπαίδευσης και εφόσον 
διαθέτουν το απολυτήριο Λυκείου, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις γενικές εισαγω-
γικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής αξιολόγησης που διδάσκονται κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τάξης του Λυκείου και οδηγούν στα αντίστοιχα τμήματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.  

Για ορισμένα τμήματα, πέραν των γενικών εξετάσεων στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης, οι 
υποψήφιοι εξετάζονται επίσης σε ειδικά μαθήματα.(ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, ξένη γλώσ-
σα, μουσική).  

 

 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η φοίτηση στα πανεπιστήμια είναι δωρεάν. Τα συγγράμματα χορηγούνται δωρεάν σε όλους 
τους φοιτητές. Παρέχεται επίσης δωρεάν σίτιση, όχι σε όλους τους φοιτητές αλλά ανάλογα με 
την προσωπική ή οικογενειακή οικονομική κατάσταση του φοιτητή. Οι σπουδαστές των ΤΕΙ 
δικαιούνται επίσης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μειωμένο εισιτήριο στα δημόσια μέσα 
μεταφοράς. 
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2.7 Ηνωμένο Βασίλειο 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι κύριοι φορείς που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα Πανεπιστήμια και άλλα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και εξειδικευ-
μένα ιδρύματα, όπως κολέγια αγροτικά, τεχνών και θεολογίας. Μέρος της ανώτατης εκπαί-
δευσης παρέχεται στα κολέγια μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια 
παρέχουν μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτόνομα και το καθένα αποφασίζει για τα πτυχία που θα δίνει και 
τους όρους που θα εφαρμόζει. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι υποψήφιοι για τα τμήματα first degree & Higher National Diploma, θα πρέπει να υποβάλ-
λουν αίτηση στα συγκεκριμένα ιδρύματα μέσω μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Εισαγωγής στα Πα-
νεπιστήμια και Κολέγια.  

Το κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί τη δική του πολιτική για την εισαγωγή 
των υποψηφίων φοιτητών. Όσο περισσότερες αιτήσεις υπάρχουν για κάποιο τμήμα τόσο υ-
ψηλότερες είναι οι προδιαγραφές που απαιτούνται από τους αιτούντες. Γενικά απαιτείται οι 
υποψήφιοι να έχουν επιτύχει τουλάχιστον σε πέντε μαθήματα με έναν ελάχιστο βαθμό, στην 
πράξη όμως, λόγω του μεγάλου συναγωνισμού για τις θέσεις, τα περισσότερα ιδρύματα απαι-
τούν επίπεδα βαθμολογίας αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα.  

Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πολιτική που να αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Ωστόσο το 
Υπουργείο Παιδείας θέτει ποσοστώσεις για τα παιδαγωγικά τμήματα, ενώ το Υπουργείο Υγεί-
ας θέτει ποσοστώσεις για τις θέσεις φοιτητών στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές.  
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν δίδακτρα. Τα δίδακτρα για τον πρώτο κύ-
κλο σπουδών καταβάλλονται από τις LEA στις οποίες ανήκουν οι φοιτητές στην Αγγλία και 
στην Ουαλία. Η κεντρική κυβέρνηση καλύπτει τα κονδύλια αυτά, όταν θεωρούνται υποχρεωτι-
κά. Οι  LEA χορηγούν επίσης φοιτητικά επιδόματα που εξαρτώνται από το εισόδημα των φοι-
τητών και των οικογενειών τους. 

Περιορισμένος αριθμός επιχορηγήσεων δίνεται και από διάφορα ιδρύματα. Επίσης μπορούν 
να δοθούν δάνεια σε όλους τους φοιτητές. 
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2.8 Ιρλανδία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστημιακές σχολές 

o Τεχνικά/ Τεχνολογικά κολέγια 

o Εκπαιδευτικά κολέγια 

Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρηματοδοτούνται από το Κράτος και είναι αυτοδιοικούμενα. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός από ανεξάρτητα ιδιωτικά κολέγια που προ-
σφέρουν ένα φάσμα μαθημάτων, κυρίως διοίκησης επιχειρήσεων και απονέμουν επαγγελμα-
τικούς τίτλους σπουδών και σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγνωρισμένα πτυχία. 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δυνατή μόνο μετά από επιτυχή περάτωση των 
εξετάσεων Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου. Η αίτηση για εισαγωγή σε όλα τα ιδρύματα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται στο Κεντρικό Γραφείο Αιτήσεων, το οποίο εξασφαλίζει θέση 
βασιζόμενο στους βαθμούς των αποτελεσμάτων σε έξι το πολύ μαθήματα του Απολυτηρίου. 
Για να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός για μια θέση, το Κεντρικό Γραφείο Αιτήσεων ζητά από 
τους υποψηφίους να ιεραρχήσουν τις σπουδές που θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν, 
σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.  

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Για όλους τους κύκλους σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλονται δίδακτρα. Οι 
τοπικές αρχές έχουν εκπονήσει ένα σύστημα επιδόματος σπουδών που βασίζεται μεταξύ άλ-
λων στην εξέταση του εισοδήματος των γονέων. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει τα κριτήρια επι-
λογής για τα επιδόματα σπουδών που προορίζονται να καλύψουν το κόστος σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένα μέρος των εξόδων συντήρησης.  
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Τόμος 1,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία 

44 

2.9 Ισλανδία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κρατικά. Υπάρχουν 
τρία που λειτουργούν ως φορείς ιδιωτικού δικαίου, σε συνεργασία με το κράτος.  

Υπάρχουν δύο ειδών εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πανεπιστήμια και κο-
λέγια. Τα πανεπιστήμια έχουν ερευνητικές δραστηριότητες που καλύπτουν πολλούς τομείς 
σπουδών ενώ τα κολέγια είναι εξειδικευμένα σε συγκεκριμένες σπουδές αλλά δεν ασχολού-
νται με ερευνητική εργασία. 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούν πτυχίο ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένες φορές και για κάποιες σπουδές επαγγελματικού τύ-
που, απαιτείται και εργασιακή εμπειρία. 

Τα Πανεπιστήμια έχουν ειδικές απαιτήσεις εξειδικευμένων σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης για κάποια ειδικά προγράμματα σπουδών. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
σπουδαστών που γίνονται αποδεκτοί. Ωστόσο οι φοιτητές επιλέγονται με εξετάσεις επιλογής 
που γίνονται στο τέλος του πρώτου τριμήνου σπουδών με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο α-
ριθμός των σπουδαστών. 

Τα κολέγια δέχονται συγκεκριμένο αριθμό σπουδαστών. 

Οι Σχολές Καλών Τεχνών διενεργούν εξετάσεις επιλογής και έχουν ειδικούς περιορισμούς.  

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Υπάρχει ένα ποσόν που υποχρεούται να καταβάλλει ο φοιτητής ως εγγραφή στα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα αλλά δεν υπάρχουν δίδακτρα για την παρακολούθηση μαθημάτων. 

Οι φοιτητές είναι επιλέξιμοι για δανειοδότηση από το Κρατικό Ταμείο Δανειοδότησης Φοιτη-
τών.  
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2.10 Ισπανία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει το σύνολο της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η 
οποία παρέχεται από: 

o Πανεπιστημιακές σχολές 

o Ανώτερες τεχνικές σχολές 

o Πανεπιστημιακά σχολεία 

o Πανεπιστημιακά κολέγια 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει μια γενική θετική αξιολόγηση (αξιολό-
γηση της γενικής εκπαίδευσης και της ωριμότητας του μαθητή) και επιτυχία στις εξετάσεις ικα-
νότητας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο που πραγματοποιούνται από τα ίδια τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο υποψήφιος φοιτητής υποβάλλει αίτηση απευθείας στο ίδρυμα όπου επιθυμεί να εγγραφεί 
και εφόσον πληροί τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές, οι διαδικασίες εισαγωγής εξαρτώνται από 
το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η είσοδος σε αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται από τη 
χωρητικότητά τους, ενώ όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση θέσεων ισχύει ένα σύστημα προτεραιο-
τήτων. Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο, ένα εθνικό όργανο, καθορίζει τον αριθμό των διαθέσι-
μων θέσεων σε κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης.  

 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Τα δίδακτρα κάθε Πανεπιστημίου καθορίζονται από την Αυτόνομη Κοινότητα στην οποία είναι 
εγκατεστημένο το Πανεπιστήμιο ή για τις κοινότητες των οποίων οι αρχές δεν έχουν αυτή την 
αρμοδιότητα, από το κράτος. 

Υπάρχει ένα σύστημα υποτροφιών το οποίο διαχειρίζεται το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας σε 
συνεργασία με τις Αυτόνομες Κοινότητες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια. 
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2.11 Ιταλία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία διαιρείται σε κρατικά και μη κρατικά ιδρύματα, δεδομέ-
νου ότι τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί οργανισμοί δικαιούνται να ιδρύουν σχολές και εκπαι-
δευτικά ινστιτούτα. Υπάρχει επίσης η διάκριση μεταξύ πανεπιστημιακής και μη πανεπιστημια-
κής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως ιδρύματα που 
προσφέρουν εκπαίδευση στις καλές τέχνες. 

 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστήμια 

o Ανώτατες Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής 

o Ανώτατα Ινστιτούτα με ειδικό καθεστώς (Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της 
Νεάπολης, Ανώτατη Ναυτική Σχολή της Νεάπολης, Παιδαγωγικό Κολέγιο της Πίζας) 

o Σχολές μεταπτυχιακών και ειδικών σπουδών 

o Ανώτατα ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτο-
χοι απολυτηρίου λυκείου που δίνεται μετά από πενταετή κύκλο σπουδών. Με εξαίρεση τα Πα-
νεπιστήμια που παρέχουν σπουδές οδοντιατρικής και ορθοδοντικής για τα οποία υπάρχει πε-
ριοριστικός αριθμός εισακτέων καθώς και για τους κλάδους ιατρικής, κτηνιατρικής, διεθνών 
σπουδών και περιβαλλοντικών επιστημών για τους οποίους προβλέπονται εισαγωγικές εξε-
τάσεις που οργανώνονται από τις αντίστοιχες σχολές, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
των φοιτητών.  

 

 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Τέλη εγγραφής, τα οποία καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση για τα κρατικά πανεπιστή-
μια, καταβάλλονται από όλους τους φοιτητές που πληρώνουν επίσης ειδικές εισφορές που 
καθορίζονται από κάθε Πανεπιστήμιο. Ορισμένα ιδρύματα μπορούν να απαλλάξουν τους φοι-
τητές από την καταβολή τελών.  

Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν οικονομική βοήθεια με τη μορφή κρατικών επιδοτήσεων και 
άτοκων δανείων με την εγγύηση των περιφερειών. 
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2.12 Ολλανδία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

o Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

o Ανώτερη (μη πανεπιστημιακή) επαγγελματική εκπαίδευση 

o Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όσοι επιθυμούν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο πρέπει να κατέχουν απολυτήριο, να υπο-
βληθούν σε προπαιδευτική εξέταση ή να υποβληθούν σε εισαγωγικές εξετάσεις. Υπάρχει ένα 
κεντρικό σύστημα εισαγωγής για την κατανομή των θέσεων στα διάφορα πανεπιστήμια. Οι 
αποφάσεις σχετικά με τους κύκλους μαθημάτων για τους οποίους πρόκειται να επιβληθεί πε-
ριορισμός του αριθμού των εισακτέων λαμβάνονται κάθε χρόνο από τα ιδρύματα ή από τον 
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών.  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές καταβάλλουν ετήσιο ποσό διδάκτρων. 

Σε όλους τους φοιτητές χορηγείται επίδομα ανώτατων σπουδών αλλά οι φοιτητές μπορούν 
επιπλέον να ζητήσουν πρόσθετη επιχορήγηση ή έντοκο δάνειο.  
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2.13 Λουξεμβούργο 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο χωρίζεται σε πανεπιστημιακή  εκπαίδευση η 
οποία περιορίζεται στον πρώτο χρόνο σπουδών στο Πανεπιστημιακό Κέντρο του Λουξεμ-
βούργου και σε μη πανεπιστημιακή ανώτερη εκπαίδευση η οποία παρέχεται σε διάφορα ιδρύ-
ματα. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι κάτοχοι του Απολυτηρίου γενικής ή τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Λουξεμ-
βούργου, μπορούν να εγγραφούν σε όλους τους τομείς. Εξαρτάται από τον επικεφαλής του 
αντίστοιχου τμήματος να αποφασίσει αν θα γίνουν δεκτοί φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις κα-
νονικές προϋποθέσεις εισαγωγής ή άλλοι οι οποίοι πιστεύεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες 
γνώσεις για να φοιτήσουν επιτυχώς.  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν καταβάλλονται δίδακτρα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Λουξεμβούργου. 

Η Κυβέρνηση μπορεί να παράσχει οικονομική ενίσχυση με τη μορφή υποτροφίας και/ή  χαμη-
λότοκου δανείου.  
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2.14 Νορβηγία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα ιδρύματα τα οποία προσφέρουν τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να χωριστούν σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: 

o Πανεπιστήμια 

o Κολέγια 

Υπάρχουν τέσσερα πανεπιστήμια και έξι ειδικά κολέγια πανεπιστημιακού επιπέδου. 

Ένας μεγάλος αριθμός από μη πανεπιστημιακά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέ-
ρουν προγράμματα διάρκειας από ένα έως τέσσερα έτη. Ορισμένα ιδρύματα προσφέρουν 
προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας τα περισσότερα εκ των οποίων σκοπεύουν σε ορισμένα 
επαγγέλματα.  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η πρόσβαση σε πολλούς τομείς σπουδών τόσο στα πανεπιστημιακά όσο και στα μη πανεπι-
στημιακά ιδρύματα είναι ανταγωνιστική και υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την επιλογή 
των σπουδαστών. 

Οι βασικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ολοκλήρω-
ση σπουδών τριών ετών σε γενικά μαθήματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε 
ορισμένους τομείς σπουδών τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων. Μαθητές με διαφορε-
τικό εκπαιδευτικό παρελθόν μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί, εάν το ίδρυμα θεωρήσει ότι τα 
προσόντα τους ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου τομέα σπουδών.   

Η πρόσβαση σε πολλούς τομείς σπουδών τόσο στα πανεπιστημιακά όσο και στα μη πανεπι-
στημιακά ιδρύματα είναι ανταγωνιστική. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την επι-
λογή των υποψηφίων φοιτητών, οι οποίες αναμένεται να τυποποιηθούν περισσότερο στο μέλ-
λον. 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι σπουδές στα δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχονται δωρεάν, αλλά 
κάθε εξάμηνο καταβάλλεται ένα μικρό ποσό για το Φοιτητικό Οργανισμό Πρόνοιας. 

Το Κρατικό Ταμείο Εκπαιδευτικών Δανείων παρέχει οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές με 
τη μορφή υποτροφιών και δανείων που δίνονται  δύο φορές το χρόνο και προορίζονται στο να 
καλύψουν τα έξοδα διαμονής, σίτισης και υλικού σπουδών.   
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2.15 Πορτογαλία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Πορτογαλία χωρίζεται σε: 

o Δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία συνίσταται σε πανεπιστημιακή και πολυτε-
χνική ανώτερη εκπαίδευση 

o Ιδιωτική και άλλων φορέων τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία  βασίζεται σε νομικά κα-
θεστώτα τα οποία ορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ιδρυμάτων και καθορι-
σμού των μαθημάτων, αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά πτυχία και προσδιορί-
ζουν την κρατική εποπτεία, ως προς την ποιότητα της παρεχόμενη εκπαίδευσης και τη 
δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης 

o Εκπαίδευση εξαρτώμενη από άλλα Υπουργεία, από τις Ένοπλες και Αστυνομικές Δυ-
νάμεις και τελούν υπό διπλή εποπτεία: τη γενική εποπτεία του Υπουργείου από το ο-
ποίο εξαρτώνται διοικητικά και την ακαδημαϊκή εποπτεία του Υπουργείου αυτού και 
του Υπουργείου Παιδείας. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο αριθμός των εισακτέων στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι περιορισμένος. Στην 
ιδιωτική και δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο καθορισμός του αριθμού των θέσεων αποτε-
λεί ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, με βάση τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων τριτοβάθ-
μιων ιδρυμάτων. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους ή 
να είναι κάτοχοι ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων και να έχουν περάσει το τεστ ικανότητας και 
τα ειδικά τεστ τα οποία καθορίζουν τα αντίστοιχα ιδρύματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το 
τεστ ικανότητας συνίσταται σε γραπτές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα που διδά-
χτηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό διεξάγεται μετά τη συμπλήρωση του δωδέκατου 
έτους φοίτησης στο σχολείο και δεν επηρεάζει το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.  

Η διαδικασία διεξαγωγής των γενικών εισαγωγικών εξετάσεων είναι κεντρική. Οι υποψήφιοι 
καλούνται να επιλέξουν μέσω του Υπουργείου Παιδείας, με αύξουσα σειρά προτίμησης, έως 
έξι ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Η σειρά 
των υποψηφίων καθορίζεται σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα από έναν βαθμό υποψηφιότητας, 
που υπολογίζεται με βάση τα διάφορα τεστ και τους βαθμούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές των δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλουν δίδακτρα που 
ποικίλουν από ίδρυμα σε ίδρυμα. Το ύψος τους καθορίζεται από το ίδιο το ίδρυμα, ανάλογα με 
το αντίστοιχο μέσο κόστος ανά φοιτητή. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να εξαιρε-
θούν ή να πληρώσουν μειωμένα δίδακτρα, ανάλογα με το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα των 
οικογενειών τους. Οι φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα έχουν δικαίωμα υποτροφίας 
για να καλύψουν τα έξοδα σπουδών τους. Υπάρχει και η δυνατότητα δανείου αλλά αυτό συμ-
βαίνει σπάνια. 
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2.16 Σουηδία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε προπτυχιακές σπουδές και σε μεταπτυχιακές σπου-
δές και έρευνα. Κρατικά ιδρύματα είναι: 

o 6 Πανεπιστήμια 

o 15 πανεπιστημιακά κολέγια 

o μονοσχολικά ιδρύματα 

o 7 μικρότερα πανεπιστημιακά κολέγια για διάφορες περιοχές της Τέχνης 

Υπό την αιγίδα των Επαρχιακών Συμβουλίων, υπάρχουν 26 Κολέγια Επιστημών Υγείας τα 
οποία παρέχουν προπαρασκευαστικά προγράμματα για εργασία σε παραϊατρικά επαγγέλμα-
τα. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει πρώτα να εκπλη-
ρώσει τις γενικές απαιτήσεις που είναι κοινές σε όλα τα προγράμματα και στη συνέχεια να ικα-
νοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Την ευθύνη για την εισαγωγή και επιλογή των φοιτητών φέρουν τα ίδια τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα. Τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν, διαφοροποιημένα ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα, 
είναι: η σχολική βαθμολογία, τα αποτελέσματα στην εξέταση πανεπιστημιακής καταλληλότη-
τας (εθνική, προαιρετική εξέταση, κοινή για όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή μια 
ειδική εξέταση (π.χ. συνέντευξη ή προηγούμενη εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία).  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. Το πρόγραμμα στήριξης μετα-δευτεροβάθμιων 
σπουδών εφαρμόζεται σε φοιτητές στην προπτυχιακή εκπαίδευση σε πανεπιστήμια, πανεπι-
στημιακά κολέγια και κάποια άλλα ιδρύματα, καθώς επίσης και σε φοιτητές ηλικίας 20 ετών και 
άνω που παρακολουθούν το ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο και άλλες μορφές της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν αναγγελθεί αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδαστικής 
στήριξης.  
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2.17 Φινλανδία 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στη Φινλανδία υπάρχουν 22 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 εκ των οποίων είναι πα-
ραδοσιακά πολυθεματικά πανεπιστήμια και 12 είναι ειδικευμένα ιδρύματα. Όλα τα ιδρύματα 
είναι κρατικά, με δημόσια χρηματοδότηση και με αυτονομία ως προς τα εσωτερικά τους ζητή-
ματα. 

Όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν βασικές και ανώτερες σπουδές, συ-
νεχιζόμενη κατάρτιση, επαγγελματικές σπουδές, μαθήματα ανοιχτού πανεπιστημίου και υπο-
χρεούνται να ασχολούνται με την έρευνα. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο αριθμός των φοιτητών που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζεται από τα ίδια 
τα πανεπιστήμια με βάση το πλαίσιο που θέτει η κυβέρνηση. 

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής αποφασίζονται επίσης από το κάθε πανεπιστήμιο. Τα κριτήρια 
επιλογής και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διαφέρουν μεταξύ των ιδρυμάτων, του πεδίου 
σπουδών, ακόμη και των διαφόρων τομέων του ιδίου χώρου. Η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις 
υποχρεωτικές σε όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Φινλανδίας δεν επιβαρύνονται με δίδακτρα. Αντίθετα, μπο-
ρούν να ζητήσουν επιδότηση (επιχορηγήσεις, στεγαστικά επιδόματα και δάνεια) από δημό-
σιους φορείς. Η οικονομική βοήθεια συντονίζεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Υπάρχουν επίσης και ορισμένες υποτροφίες, οι οποίες ωστόσο είναι περιορισμένες.  
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2.18 Συγκεντρωτικός πίνακας συστημάτων πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΧΩΡΑ 
Ε.Ε. 

ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ  
ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ  
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ /  
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΡΙΟ  
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 
ΑΠO ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
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Για ορισμένα τμήματα, 
όπως: πολιτικών μηχανι-
κών, οδοντιατρικής και 
ιατρικής, η εξέταση γίνε-
ται από το ίδρυμα. Για 
την συνέχιση των σπου-
δών μετά τον διετή κύκλο 
candidat υπάρχει nume-
rus clauses για την οδο-
ντιατρική και την ιατρική 
και η εξέταση γίνεται από 
το ίδρυμα 

Για τα περισσότερα 
τμήματα 

Γε
ρμ
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όφ

ω
νη

 
Κ
οι
νό
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τα

 
Β
ελ
γί
ου

 

 

Παιδαγωγική Ακα-
δημία. Η πλειοψηφία 
των εγγεγραμμένων 
φοιτητών θα πρέπει 
να είναι πάντοτε 
βελγικής εθνικότητας 

 Για τα περισσότερα 
τμήματα 

Φ
λα

μα
νδ
ικ
ή 
Κ
οι
νό

-
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 Β
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ου

 

  

Για ορισμένα τμήματα, 
όπως: πολιτικών μηχανι-
κών και από το 1997 
οδοντιατρικής, ιατρικής, 
ναυτικών επιστημών και 
ορισμένα μαθήματα κα-
λών τεχνών, η επιλογή 
γίνεται από το ίδρυμα ή 
από την κυβέρνηση 

Για τα περισσότερα 
τμήματα 

Δ
αν

ία
 

Ιατρική & εκπαίδευση 

Για τα περισσότερα 
τμήματα. Η επιλογή 
γίνεται από το ίδρυ-
μα. Ειδικές απαιτή-
σεις ανάλογα με το 
βασικό μάθημα. Αν ο 
αριθμός των υπο-
ψηφίων υπερβαίνει 
τον αριθμό των θέ-
σεων, η επιλογή 
γίνεται βάσει αποτε-
λεσμάτων σχολείου 
και προηγούμενης 
εργασιακής εμπειρί-
ας. 

Δημοσιογραφία, φωτο-
δημοσιογραφία, σκηνο-
θεσία, μουσική 
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ΧΩΡΑ 
Ε.Ε. 

ΟΡΙΟ ΣΤΟΝ  
ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ  
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ /  
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΡΙΟ  
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 
ΑΠO ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Γε
ρμ

αν
ία

 

Γενικά δεν υπάρχει nu-
merus clausus αλλά ακο-
λουθείται μια διαδικασία 
επιλογής για ορισμένα 
τμήματα (όπως είναι η 
ιατρική)  κοινή σε όλα τα 
κρατίδια 

Σχεδόν όλες οι Πο-
λυτεχνικές σχολές. Η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδρυμα. Για τα 
τμήματα με περιορι-
σμένο αριθμό θέσε-
ων, το 20% των θέ-
σεων κατανέμεται 
από τα πανεπιστή-
μια και η επιλογή 
γίνεται βάσει δεξιο-
τήτων ή ειδικών 
συνθηκών 

Καλές τέχνες και επιστή-
μες φυσικής αγωγής. 
Επιλογή βάσει τεστ δε-
ξιοτήτων 

Τα περισσότερα πα-
νεπιστημιακά τμήμα-
τα 

Ελ
λά

δα
 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται βάσει εθνι-
κής εξέτασης 

 

Ορισμένα τμήματα καλών 
τεχνών, ξένων γλωσσών, 
μουσικής, αρχιτεκτονικής 
και αθλητισμού και στρα-
τιωτικές σχολές 
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Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται βάσει 
εθνικής εξέτασης 

Ορισμένα τμήματα καλών 
τεχνών, μετάφρασης ή 
διερμηνείας και αθλητι-
σμού. Η επιλογή γίνεται 
βάσει τεστ δεξιοτήτων 
επιπρόσθετα στην εθνική 
εξέταση 
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 Εφαρμόζεται σε ορι-
σμένα γενικά μαθή-
ματα σε ορισμένα 
ιδρύματα 

Σε ορισμένα  τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται από το 
ίδρυμα βάσει σχολικών 
αποτελεσμάτων και συ-
νέντευξης 

Γενικά πανεπιστη-
μιακά τμήματα 
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Σε όλα τα τμήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα βάσει 
αποτελεσμάτων με 
το πέρας της δευτε-
ροβάθμιας εκπαί-
δευσης 

Σε όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται από το 
ίδρυμα βάσει αποτελε-
σμάτων με το πέρας της 
δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης 

 

Ιτ
αλ

ία
 

Ιατρική, χειρουργική, ο-
δοντιατρική, κτηνιατρική, 
αρχιτεκτονική. Όλα τα 
τμήματα ειδίκευσης. (Ο 
αριθμός των θέσεων και 
τα κριτήρια επιλογής κα-
θορίζονται από την κυ-
βέρνηση, ενώ η επιλογή 
οργανώνεται από το ί-
δρυμα 

Ορισμένα πανεπι-
στημιακά τμήματα  Ορισμένα πανεπι-

στημιακά τμήματα 

Λο
υξ
εμ
βο

ύρ
γο

 

Εκπαίδευση δασκάλων 
προσχολικής & πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης 

  Άλλα τμήματα 
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Ο
λλ
αν

δί
α 

Ορισμένα τμήματα που 
επιλέγονται κάθε χρόνο 
από την κυβέρνηση 

Ορισμένα τμήματα: 4 
πανεπιστημιακά και 
15 ανώτατης επαγ-
γελματικής εκπαί-
δευσης. Η επιλογή 
γίνεται από το ίδρυ-
μα 

Για ορισμένα τμήματα 
απαιτείται ένας από τους 
4 συνδυασμούς θεμάτων: 
Πολιτισμός & Κοινωνία, 
Οικονομικά & Κοινωνία, 
Επιστήμη & Υγεία, Επι-
στήμη & Τεχνολογία. Η 
επιλογή γίνεται σε εθνικό 
επίπεδο 

Όλα τα τμήματα ό-
που παραδίδεται 
ένας από τους 4 
συνδυασμούς θεμά-
των 

Α
υσ

τρ
ία

 

 Όλα τα μη πανεπι-
στημιακά τμήματα 

Όλα τα πανεπιστημιακά 
τμήματα Καλών Τεχνών 
& Φυσικής Αγωγής 

Τα περισσότερα πα-
νεπιστημιακά τμήμα-
τα 

Π
ορ

το
γα

λί
α Ο αριθμός των διαθέσι-

μων θέσεων προσδιορί-
ζεται από τα ιδρύματα και 
εγκρίνεται από την κυ-
βέρνηση 

Όλα τα τμήματα έ-
χουν έναν numerus 
clausus που καθορί-
ζεται από το κάθε 
ίδρυμα βάσει του 
δυναμικού του. Επι-
πρόσθετα, τα ιδρύ-
ματα οφείλουν να 
εξειδικεύουν έναν 
ελάχιστο αριθμό 
απαιτήσεων εισαγω-
γής για το κάθε τμή-
μα τους. Η επιλογή 
γίνεται βάσει μιας 
εθνικής εξέτασης 
των υποψηφίων και 
ικανοποιητικών σχο-
λικών αποτελεσμά-
των 

Ορισμένα τμήματα μου-
σικής και Εκπαίδευσης 
δασκάλων προσχολικής 
& πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Η επιλογή γίνεται 
βάσει εξετάσεων που 
οργανώνονται από το 
ίδρυμα 

 

Φ
ιν
λα

νδ
ία

 

Οι προαπαιτούμενες α-
παιτήσεις καθορίζονται 
από την κυβέρνηση για 
κάθε γνωστικό τομέα 

Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδρυμα. Στην πε-
ρίπτωση των Πανε-
πιστημίων, βάσει 
σχολικών αποτελε-
σμάτων και/ή εισα-
γωγικής εξέτασης. Σε 
ορισμένους τομείς 
λαμβάνεται υπόψη 
και η επαγγελματική 
εμπειρία. Στην περί-
πτωση των Πολυτε-
χνείων. Η επιλογή 
γίνεται βάσει σχολι-
κών αποτελεσμάτων, 
επαγγελματικής ε-
μπειρίας & εισαγωγι-
κής εξέτασης 
 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται από το ίδρυ-
μα. Στην περίπτωση των 
Πανεπιστημίων, βάσει 
σχολικών αποτελεσμά-
των και/ή εισαγωγικής 
εξέτασης. Σε ορισμένους 
τομείς λαμβάνεται υπόψη 
και η επαγγελματική ε-
μπειρία. Στην περίπτωση 
των Πολυτεχνείων. Η 
επιλογή γίνεται βάσει 
σχολικών αποτελεσμά-
των, επαγγελματικής 
εμπειρίας & εισαγωγικής 
εξέτασης 
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Σο
υη

δί
α Όχι μέγιστο όριο για τον 

αριθμό των εγγραφών 
αλλά μέγιστο όριο για την 
οικονομική υποστήριξη 

Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδρυμα. Ειδικές 
απαιτήσεις ανάλογα 
με το κύριο αντικεί-
μενο και εάν ο αριθ-
μός των αιτούντων 
υπερβαίνει τον αριθ-
μό των διαθεσίμων 
θέσεων, η επιλογή 
γίνεται στη βάση των 
σχολικών αποτελε-
σμάτων & των απο-
τελεσμάτων σε ένα 
εθνικό, πανεπιστη-
μιακό τεστ δεξιοτή-
των, άλλα τεστ & 
επαγγελματική ε-
μπειρία 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται από το ίδρυ-
μα. Ειδικές απαιτήσεις 
ανάλογα με το κύριο α-
ντικείμενο και εάν ο αριθ-
μός των αιτούντων υ-
περβαίνει τον αριθμό των 
διαθεσίμων θέσεων, η 
επιλογή γίνεται στη βάση 
των σχολικών αποτελε-
σμάτων & των αποτελε-
σμάτων σε ένα εθνικό, 
πανεπιστημιακό τεστ 
δεξιοτήτων, άλλα τεστ & 
επαγγελματική εμπειρία 

 

Η
νω

μέ
νο

 Β
ασ

ίλ
ει
ο 

(Α
γγ
λι
ά 

&
 

Ο
υα

λί
α,

 Β
όρ

ει
α 
Ιρ
λα

νδ
ία

) Κάθε ίδρυμα συμφωνεί 
σχετικά με τους αριθμούς 
- στόχους από κοινού με 
τις υπηρεσίες που χρη-
ματοδοτούν. Δεν υπάρχει 
απόλυτο όριο για τον 
αριθμό φοιτητών, εξει-
ρουμένης της ιατρικής, 
της οδοντιατρικής και της 
εκπαίδευσης των δασκά-
λων 

Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδρυμα 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται από το ίδρυ-
μα 

 

Η
νω

μέ
νο

 
Β
ασ

ίλ
ει
ο 

(Σ
κω

τί
α)

 

Αριθμός – στόχος τίθεται 
για κάθε ίδρυμα 

Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδρυμα 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται από το ίδρυ-
μα 

 

Ισ
λα

νδ
ία

 

 

Ορισμένα τμήματα. 
Η επιλογή γίνεται σε 
συμφωνία με τα α-
ποτελέσματα εξέτα-
σης για την εγγραφή 
στο Πανεπιστήμιο, 
των σχολικών απο-
τελεσμάτων & της 
επαγγελματικής ε-
μπειρίας 

Τμήματα μουσικής & Κα-
λών Τεχνών. Η επιλογή 
γίνεται βάσει σχολικών 
αναφορών, συνεντεύξε-
ων και ενός τεστ δεξιοτή-
των 

Τα περισσότερα πα-
νεπιστημιακά τμήμα-
τα 

Λι
χτ
εν
στ
άι
ν 

 Ορισμένα τμήματα   
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Ν
ορ

βη
γί
α 

Ο αριθμός των θέσεων 
καθορίζεται από την Κυ-
βέρνηση (για την πλειο-
νότητα των τμημάτων). 
Σε ορισμένα τμήματα η 
επιλογή γίνεται από το 
ίδρυμα βάσει σχολικών 
αποτελεσμάτων, ηλικίας 
& επαγγελματικής εμπει-
ρίας 

 

Τμήματα μουσικής & Κα-
λών Τεχνών. Η επιλογή 
γίνεται βάσει ενός τεστ. 
Για ορισμένα τμήματα, 
επί παραδείγματι ιατρι-
κής, μηχανικής η επιλογή 
γίνεται βάσει ειδικών α-
παιτήσεων με το πέρας 
της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης 

Ορισμένα πανεπι-
στημιακά τμήματα 

Β
ου

λγ
αρ

ία
 

Ο αριθμός των θέσεων 
καθορίζεται σε ένα κε-
ντρικό επίπεδο. Η επιλο-
γή γίνεται από το ίδρυμα 
και εξαρτάται από τον 
αριθμό των θέσεων που 
διατίθενται κεντρικά 

   

Τσ
εχ
ικ
ή 
Δ
ημ

οκ
ρα

τί
α 

Η κυβέρνηση καθορίζει 
τον αριθμό των από το 
κράτος χρηματοδοτούμε-
νων θέσεων και το ίδρυ-
μα έχει τον τελικό λόγο 
για τον αριθμό των δια-
θεσίμων θέσεων 

Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται βάσει 
αποτελεσμάτων σε 
μια εξέταση με το 
πέρας της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευ-
σης και μιας διαδι-
κασίας εισαγωγής 
που καθορίζεται από 
το ίδρυμα. Για ορι-
σμένα τμήματα απαι-
τείται μόνο η εξέταση 
που πραγματοποιεί-
ται με το πέρας της 
δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται βάσει απο-
τελεσμάτων σε μια εξέ-
ταση με το πέρας της 
δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και μιας διαδικα-
σίας εισαγωγής που κα-
θορίζεται από το ίδρυμα. 
Για ορισμένα τμήματα 
απαιτείται μόνο η εξέταση 
που πραγματοποιείται με 
το πέρας της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Εσ
θο
νί
α Ο αριθμός των από το 

κράτος χρηματοδοτούμε-
νων θέσεων αποφασίζε-
ται σε κεντρικό επίπεδο 

Όλα τα τμήματα. Η 
επιλογή γίνεται βάσει 
αποτελεσμάτων σε 
μια κρατική εξέταση 
με το πέρας της δευ-
τεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και/ή μιας 
διαδικασίας εισαγω-
γής που καθορίζεται 
από το ίδρυμα 

Όλα τα τμήματα. Η επι-
λογή γίνεται βάσει απο-
τελεσμάτων σε μια εξέ-
ταση με το πέρας της 
δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και μιας διαδικα-
σίας εισαγωγής που κα-
θορίζεται από το ίδρυμα. 
Για ορισμένα τμήματα 
απαιτείται μόνο η εξέταση 
που πραγματοποιείται με 
το πέρας της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Κ
ύπ

ρο
ς 

 

Όλα τα πανεπιστη-
μιακά μαθήματα. Η 
επιλογή γίνεται βάσει 
εξέτασης που θέτει 
το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού 
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Λε
το
νί
α 

Αριθμός θέσεων επιδο-
τούμενων από το Κράτος 
οι οποίες έχουν αποφα-
σιστεί σε κεντρικό επίπε-
δο 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα βάσει 
επίδοσης σε μια εξέ-
ταση πρόσβασης ή 
των αποτελεσμάτων 
εξετάσεων στο τέλος 
β/θμιας εκπ/σης 

Για ορισμένα μαθήματα 
καλών τεχνών η επιλογή 
γίνεται βάσει εξέτασης 
πρόσβασης κι ενός τεστ 
δεξιοτήτων 

 

Λι
θο
υα

νί
α 

Το ίδρυμα ορίζει τον α-
ριθμό των θέσεων που 
χρηματοδοτούνται από το 
κράτος και υπόκειται 
στην έγκριση από το Υ-
πουργείο Εκπαίδευσης & 
Επιστήμης 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
βάσει αποτελεσμά-
των εξετάσεων στο 
τέλος β/θμιας 
εκπ/σης 

Για ορισμένα μαθήματα 
γλώσσας, καλών τεχνών, 
νομικής και Η.Υ. η επιλο-
γή γίνεται από τα ιδρύμα-
τα βάσει αποτελεσμάτων 
εξετάσεων στο τέλος 
β/θμιας εκπ/σης κι ενός 
τεστ δεξιοτήτων 

 

Ο
υγ
γα

ρί
α Η Κυβέρνηση ορίζει τον 

αριθμό των θέσεων που 
χρηματοδοτούνται από το 
κράτος 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα 

  

Μ
άλ

τα
 

 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα βάσει 
γενικών απαιτήσεων 
πρόσβασης και ειδι-
κών επιπέδων για 
την εξέταση MAT-
SEC και υπόκειται 
στους διαθέσιμους 
πόρους 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται από το 
ίδρυμα βάσει γενικών 
απαιτήσεων πρόσβασης 
και ειδικών επιπέδων για 
την εξέταση MATSEC και 
υπόκειται στους διαθέσι-
μους πόρους 

 

Π
ολ

ω
νί
α Μαθήματα ιατρικής (πε-

ριορισμένος αριθμός θέ-
σεων οριζομένων από το 
Υπουργείο Υγείας) 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα βάσει 
εισαγωγικής εξέτα-
σης, συνέντευξης, 
τεστ δεξιοτήτων, 
βαθμού απολυτηρίου 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται από το 
ίδρυμα βάσει εισαγωγι-
κής εξέτασης, συνέντευ-
ξης, τεστ δεξιοτήτων, 
βαθμού απολυτηρίου 

 

Ρο
υμ

αν
ία

 Αριθμός θέσεων επιδο-
τούμενων από το Κράτος 
οι οποίες έχουν αποφα-
σιστεί σε κεντρικό επίπε-
δο 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα βάσει 
μιας εισαγωγικής 
εξέτασης ή του βαθ-
μού απολυτηρίου 

Για ορισμένα μαθήματα 
καλών τεχνών, αθλητι-
σμού και αρχιτεκτονικής 
η εξέταση εισαγωγής 
προϋποτίθεται η επιτυχής 
ολοκλήρωση τεστ δεξιο-
τήτων 

 

Σλ
οβ

εν
ία

 Αριθμός θέσεων προσ-
διορισμένος από τα ιδρύ-
ματα και εγκεκριμένος 
από την Κυβέρνηση 

Όλα τα μαθήματα. 
Η επιλογή γίνεται 
από το ίδρυμα βάσει 
βαθμού απολυτηρίου 
ή αποτελεσμάτων 
εξετάσεων στο τέλος 
β/θμιας εκπ/σης ή 
αποτελεσμάτων εξε-
τάσεων σε ειδικά 
θέματα 

Ορισμένα μαθήματα. Η 
επιλογή γίνεται από το 
ίδρυμα βάσει ενός τεστ 
δεξιοτήτων 
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Ηλέκτρα  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Δρ. Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης – Ερευνήτρια 

 

Εισαγωγική παρουσίαση 
 

Με τη δική μου εισήγηση θα επικεντρωθώ σε μία παρουσίαση των συστη-
μάτων που ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη. 

Θα σας παρουσιάσω κάποιες σταθερές συνιστώσες που ορίζουν σήμερα 
ένα πλαίσιο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, 
καθώς και τις τάσεις οι οποίες παραπλεύρως επηρεάζουνε αυτές τις σταθε-
ρές. Κλέβω από την Ευρυδίκη την ομαδοποίηση που κάνει των συστημά-
των εισαγωγής επειδή την θεωρώ πάρα πολύ καίρια σε αυτό που προσπα-
θεί να κάνει. 

Παρουσιάζονται δηλαδή τα συστήματα με βάση τρεις ομάδες, θα δώσω τις 
απαραίτητες εξηγήσεις για το κάθε σύστημα ξεχωριστά. Στην συνέχεια θα 
παρουσιάσω τα κράτη ομαδοποιημένα ανάλογα με τα συστήματα που υιο-
θετούν. Θα δώσω τις προοπτικές που αφορούν τη σύγκλιση ως προς το 
ζήτημα αυτό και θα έχετε και σε εικόνα την βιβλιογραφία που συμβουλεύτη-
κα γι αυτή μου την εισήγηση. 

Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε με κάποιο τρόπο τα συστήματα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περνάει η πρώτη φάση λίγο ερωτηματικά έτσι 
δοσμένη «αλλού καλύτερα». Έχω την αίσθηση ότι γενικά στην Ελλάδα η 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα μας ωθεί στην ανάγκη του να πούμε ότι δίπλα το 
χορτάρι είναι πιο πράσινο από ότι σε μας, ο ήλιος πιο λαμπερός από ότι ο 
δικός μας. 

Ταυτόχρονα σε αυτό εγώ βλέπω μια άλλη εικόνα που είναι το ότι για να κα-
τανοήσουμε το δικό μας σύστημα, ναι μεν υπάρχει η διαδικασία της αυτο-
γνωσίας για να φτάσουμε σε αυτό. Απαραίτητα όμως χρειαζόμαστε και το 
βλέμμα του άλλου. Χρειαζόμαστε την εικόνα του τι συμβαίνει δίπλα για να 
ελέγξουμε τι συμβαίνει καλύτερα σε μας. 

Εδώ φαίνεται να υπάρχει επίσης ένα Νιτσεϊκό ανικανοποίητο, με την έννοια 
του ότι όλα φαίνονται ανολοκλήρωτα, όλα θα θέλαμε να μη δείχνουν τόσο 
ανολοκλήρωτα, όλα να προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε. Κι όλα να βρί-
σκονται όπως δείχνουν στην δεύτερη εικόνα να δείχνουν την πραγματική 
τους διάσταση, που είναι  η σύμπλοκη διάσταση. 

Μια πολύ μικρή εδώ πέρα παρέμβαση, ο όρος ανήκει στον Μορέν και στον 
Λεμουάνις στο βιβλίο τους η ευφυΐα της συμπλοκότητας natalizans de la 
complexite, στο οποίο λένε ότι τα πράγματα γύρω μας είναι σύμπλοκα.  

Όχι περίπλοκα αλλά μπλεγμένα με τέτοιο τρόπο μεταξύ τους και σε διαρκή 
κίνηση, αλλά και σε διαρκεί αλληλεξάρτηση που να μην είναι εύκολο να τα 
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περιγράψουμε με έναν τρόπο μηχανιστικό, γραμμικό, καρτεσιανό, απο-
σπασματικό ή γραμμικό. Που θέλω να καταλήξω; 

Πριν εξηγήσουμε οτιδήποτε για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι ενός ευ-
ρύτερου συστήματος το οποίο σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση, το ο-
ποίο σχετίζεται με την κοινωνία της γνώσης. Φαίνεται διαφορετικό κάτω 
από το πρίσμα της οικονομικής ενίσχυσης για παράδειγμα που δίνεται στα 
Πανεπιστήμια από τον δημόσιο τομέα κι ούτω καθεξής. 

Επίσης αντιλαμβανόμαστε συνομιλώντας με προσκεκλημένους αλλά και με 
άλλους που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ότι πάρα πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων εσωτε-
ρικών κι ως προς το εκπαιδευτικό τους σύστημα αλλά και πιο συγκεκριμένα 
ως προς το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το οποίο δηλώνει μία διαρκεί αναζήτηση, εξηγεί αυτή την συμπλοκότητα 
στο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι βέβαιο, σίγουρο. Πιο πο-
λύ αποσπασματικό, μερικές φορές και τυχαίο. Συμφωνώ εδώ με την άποψη 
του Πριγκοζίν ο οποίος μιλάει και λέει ότι ζούμε σε μια εποχή ότι θα πρέπει 
να δεχτούμε το τέλος κάθε βεβαιότητας. 

Κι υπό αυτό το πρίσμα να βλέπουμε κάθε προτεινόμενο σύστημα. Κι η τε-
λευταία μου φράση είναι ότι ο δρόμος γίνεται καθώς περπατάμε, δεν υπάρ-
χει έτοιμος δρόμος ολοκληρωμένος προς αυτή την κατεύθυνση. Με τις 
διαρκείς αλλαγές μίλησε η κυρία Υπουργός για διορθωτικές παρεμβάσεις, 
φτάνουμε σε ένα σύστημα το οποίο να είναι αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο. 

Ο ορισμός μου έρχεται με την επόμενη διαφάνεια, ως σύστημα πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βλέπετε ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών 
μέσω των οποίων πραγματοποιείται η επιλογή. Αυτή η επιλογή γίνεται μέσα 
από το σύνολο των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εκείνων που πρόκειται να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πανε-
πιστημιακοί ή μη, σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα το πανεπιστημιακοί ή μη ορίζε-
ται με διαφορετικό τρόπο. Οι προσκεκλημένοι μας θα σας αναλύσουν πιο 
διεξοδικά το πώς. Κι επίσης να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα λήψης αντί-
στοιχου τίτλου σπουδών. 

Στη συνέχεια του ορισμού βλέπουμε ότι σε ότι αφορά αυτή την επιλογή υ-
πάρχει ένα ορατό μέρος, το οποίο είναι η περιγραφή την οποία βρίσκουμε 
καταγεγραμμένη επίσημα σε κάθε χώρα. Αλλά υπάρχει και ένα μη ορατό 
μέρος επιλογής. Το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις φαίνεται να είναι 
αρκετά ισχυρό και το ίδιο ρυθμιστής της αποτελεσματικότητας του κάθε συ-
στήματος πρόσβασης. 

Για να φέρω ένα παράδειγμα σε κάθε σύστημα φαίνεται ότι υπάρχουνε πα-
ράλληλοι σχολικοί τύποι με διαφορετικά περιεχόμενα σπουδών. Κατά κανό-
να το που οι μαθητές θα κατευθυνθούν σε ποιον διαφορετικό δηλαδή τύπο 
σχολείου είναι μια ήδη βασική συνιστώσα του συστήματος επιλογής. 
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Καθοριστική επίσης για την μεταδευτεροβάθμια εξέλιξη του μαθητή είναι η 
συμμετοχή τους στις προαγωγικές εξετάσεις ανά τάξη. Το αποτέλεσμα της 
επίδοσης κρίνει με σημαντικό τρόπο συνολικά την μετέπειτα επίδοση του 
και την μετέπειτα βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ή άλλο τρόπο για την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης σε αρκετές χώρες παρατηρήσαμε ότι οι απολυτήριες εξετάσεις οι 
οποίες πραγματικά παρουσιάζουν μια μεγάλη ευρύτητα, μια μεγάλη ποικι-
λία ως προς τη μορφή τους. Μπορούν και να συμπληρώνονται μετά κι από 
άλλες μετά δευτεροβάθμιες εξετάσεις ή άλλους διαγωνισμούς που διαμορ-
φώνουν και τον τελικό πληθυσμό των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε τις σταθερές οι οποίες ορίζουν αυτό το 
κάθε σύστημα. Αυτές είναι κατ’ αρχήν η επέκταση της διάρκειας υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, στην Κύπρο πρόσφατα την περσινή χρονιά εννιάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση όπως και σε μας γίνεται δεκάχρονη. 

Συμπεριλαμβάνει την προνηπιακή περίοδο, προδημοτική την λένε εκεί. 
Ταυτόχρονα βλέπουμε μια διεύρυνση του αριθμού μαθητών της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και λογικά αναμενό-
μενη είναι κι η αύξηση της ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Όλο αυτό το πλέγμα σταθερό λογικό είναι να φέρνει ένα αίτημα εκδημοκρα-
τισμού έντονου ως προς το απαιτούμενο σύστημα πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, άρα και πιέσεις από όλες τις πλευρές για ισότητα ευ-
καιριών στην εκπαίδευση συνολικά. Προσταθεροποίηση τώρα βλέπω τρεις 
τάσεις. 

Η πρώτη είναι κοινωνικής φύσεως, η δεύτερη εκπαιδευτικής κι η τρίτη οικο-
νομικής. Η κοινωνική αφορά στον πολύ σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού 
συστήματος στον τομέα της κοινωνικής κινητικότητας. Η δεύτερη καθαρά 
εκπαιδευτική και σημαντικό ζήτημα κι από την έρευνα όπως φάνηκε για 
τους συναδέλφους βαθμολογητές, είναι το γεγονός πως η εγγύτητα της λυ-
κειακής βαθμίδας προς τις διαδικασίες επιλογής, την καθιστά ευαίσθητο δέ-
κτη των όποιων επιπτώσεων. 

Συνήθως βέβαια καταγράφονται οι αρνητικές βέβαια επιπτώσεις. Το τρίτο 
οικονομική τάση είναι η ενίσχυση των φροντιστηριακών θεσμών που ανα-
λαμβάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, ώστε να επιτευχθεί η πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τις τάσεις δηλαδή για ότι δείχνει πια να είναι 
προ των πυλών, αν μπορούν να φύγουν κι οι τρεις φάσεις. 

Μιλάω για την ενίσχυση δεσμών μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευ-
νας κι αγοράς όμως εργασίας. Για μία θεσμική διαφοροποίηση, για ένα αί-
τημα για θεσμική διαφοροποίηση και πολυμορφία. Όπως επίσης και για την 
ανάπτυξη ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία από το ελληνικό 
σύνταγμα απαγορεύεται. 
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Είναι όμως τάσεις οι τρεις αυτές που προαναγγέλλονται από την επίσημη 
πολιτεία σε κάθε διάλογο για την παιδεία. Τώρα μπαίνουμε στον καθεαυτό 
χώρο της εισήγηση μου που είναι η ποικιλία των συστημάτων πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πραγματικά το κάθε σύστημα εμφανίζει μια 
μεγάλη ιδιαιτερότητα. 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ομαδοποιήσει κανείς με αυστηρότητα τις χώ-
ρες, πάλι η συμπλοκότητα επεμβαίνει, δηλαδή σαν η μία χώρα να παίρνει 
στοιχεία που τις ταιριάζουν καλύτερα, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά 
και να τα προσαρμόζει σε ένα ιδιαίτερο δικό της σύστημα. 

Μερικές από τις διαδικασίες που έχω σημειώσει είναι το πιστοποιητικό πε-
ράτωσης της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα απολυτήριο. Οι εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο, επίσης 
στην Ελλάδα με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες γενικές εισαγωγικές, ε-
θνικές, πανελλήνιες, πανελλαδικές. 

Εισαγωγικές εξετάσεις που οργανώνουν οι ίδιες οι σχολές, διαφοροποίηση 
πάλι εδώ ανάλογα με τις χώρες. Μπορεί να είναι με βάση κριτήρια που θέ-
τει το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα χωριστά ή με ενιαία κριτήρια για όλες 
τις σχολές. Υποβολή προσωπικού φακέλου και συνέντευξη του υποψηφίου 
φοιτητή. 

Αν μπορούν να φύγουν πάλι κι οι τρεις εικόνες διευκολύνει στο να έχουμε 
μια εικόνα πιο ολοκληρωμένη. Για την ομαδοποίηση που σας είπα ότι βρή-
κα στην Ευρυδίκη, numerus clausus το σύστημα του κλειστού αριθμού. Το 
οποίο ορίζεται από την δυναμικότητα εγγραφών που έχει το κάθε 
Πανεπιστημιακό ίδρυμα.  

Η Κυβέρνηση βέβαια περιορίζει τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων και α-
σκεί κι άμεσο έλεγχο επί της διαδικασίας επιλογής. Είναι το σύστημα το ο-
ποίο υπάρχει στην χώρα μας και στοχεύει συνήθως πολύ δυναμικό περιο-
ρισμό του αριθμού των εισακτέων. Η δεύτερη περίπτωση η οποία είναι κι η 
πλέον διαδεδομένη στην Ευρώπη, αλλά με πάρα πολλές διαφοροποιήσεις 
στο εσωτερικό της. 

Είναι αυτή της επιλογής που πραγματοποιούν τα ίδια τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, τα οποία ως αυτόνομα Ιδρύματα εκπαίδευσης αποφασίζουνε για 
τις διαδικασίες επιλογής προκειμένου τα ίδια να περιορίσουνε τον αριθμό 
των διαθέσιμων θέσεων. Εδώ έχω βρει άπειρα στοιχεία ανά χώρα, θα μου 
επιτρέψετε να σας διαβάσω κατ’ αρχήν τι ισχύει στην Πορτογαλία. 

Η τρίτη εναλλακτική είναι αυτή κατά την οποία απαιτείται μόνο το απολυτή-
ριο ή ένα πιστοποιητικό ότι ο μαθητής έχει περατώσει με επιτυχία την δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση του και μπορεί να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο με 
αυτό. 

Σχετικά με τον κλειστό αριθμό, με τον περιορισμό του αριθμού εισακτέων 
αυτός λογικό είναι να συμβαίνει επειδή ο αριθμός των υποψηφίων πολλές 
φορές υπερβαίνει τη δυναμικότητα των Ιδρυμάτων. Το εξήγησε πριν ο κύ-



 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                                                                                                                                                  77 

ριος Παΐζης για κάποιες σχολές είναι εύλογο ότι έχουνε πολύ μεγαλύτερη 
ζήτηση από ότι κάποιες άλλες. 

Μπορεί δηλαδή αυτό ισχύει στην χώρα μας, να επαρκεί συνολικά ο αριθμός 
των διαθεσίμων θέσεων στο σύνολο των Πανεπιστημίων της χώρας, εκείνο 
όμως που δυσκολεύει τη διαδικασία είναι το γεγονός ότι ένας αριθμός φοι-
τητών μεγάλος συγκεντρώνει την προτίμηση του προς πολύ συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Λόγω φήμης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, όχι τόσο εγγύτητας προς την 
πόλη προς την οποία σπουδάζει ή για άλλους λόγους. Βεβαίως για τις εθνι-
κές εξετάσεις η μόνη κριτική που βρήκα μελετώντας την σχετική βιβλιογρα-
φία, η οποία έρχεται σαν αντίβαρο στο ότι γενικά το αδιάβλητο των εθνικών 
εξετάσεων με τον τρόπο που πραγματοποιούνται στην χώρα μας είναι κάτι 
πολύ σημαντικό. 

Παρόλα αυτά όμως υπάρχει μία γενικότερη δυσπιστία και κριτική η οποία 
λογικό είναι να υπάρχει για κάθε στιγμιαία αξιολόγηση, η οποία πραγματο-
ποιείται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Να σας δώσω λίγο γρήγορα την 
εναλλακτική, στο Βέλγιο στο γαλλόφωνο Βέλγιο και στην Ισπανία η διαδι-
κασία που αφορά τις εξετάσεις είναι on going αξιολόγηση σε όλη τη διάρ-
κεια της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, του αντίστοιχου δικού τους λυκεί-
ου. 

Επίσης άλλη έτσι πληροφορία, λίγο προσπαθώ να τα μαζέψω χρονικά, εί-
ναι το γεγονός ότι οι εξετάσεις για το απολυτήριο πάλι μιλώ για το γαλλό-
φωνο Βέλγιο μου είναι πιο εύκολο το παράδειγμα. Οργανώνονται από μία 
εσωτερική επιτροπή των καθηγητών του ίδιου του σχολείου και από την 
παρουσίαση μίας διπλωματικής εργασίας. 

Τώρα για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα λειτουργούν ως αυτόνομα ιδρύματα, 
τα οποία έχουνε το δικαίωμα να προσδιορίσουν τις δικές τους πολιτικές ει-
σαγωγής των υποψηφίων. Συμβαίνει κατά κόρων σε Ευρωπαϊκά κράτη, 
γνωρίζουμε πολύ καλά τα αγγλικά πανεπιστήμια τα οποία κατεξοχήν λει-
τουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Και τα ισπανικά και τα ολλανδικά, μου έρχονται γρήγορα στο μυαλό. Έχου-
νε βέβαια να κάνουν με τη δυναμικότητα των εγγραφών, αυτό είναι ένα 
πρώτο ζήτημα θα ήθελα προσωπικά να μάθω πως το επιλύουνε, ιδιαίτερα 
για τα πανεπιστήμια υψηλής ζήτησης. Μπαίνει επίσης ένα θέμα το οποίο 
μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο γαλλικό σύστημα. 

Στο οποίο τα δημόσια πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να δέχονται όλους 
τους κατόχους μπακαλορεά, το μπακαλορεά είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία 
πιστοποιητικού μεταξύ απολυτηρίου κι εξετάσεων που πραγματοποιούνται, 
αυτά θα μας τα εξηγήσει όμως καλύτερα ο συνάδελφος από την Γαλλία. 

Συμβαίνει όμως το εξής, οι σχολές οι οποίες δεν είναι πανεπιστημιακές δη-
μόσιες αλλά χαίρουν μιας πολύ μεγαλύτερης εκτίμησης από τα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα κι οι οποίες θέλουν να διαφοροποιηθούν από αυτά τα αντί-
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στοιχα ιδρύματα, μιλάω κι ίσως τα έχετε γενικά ακουστά είναι Astitu Univer-
site on de technology grand de Gol που έχουν τελειώσει πολύ πολιτικοί 
μας. 

Γίνονται επιλεκτικοί βάζοντας πρόσθετες διαδικασίες ως προς την εισαγωγή 
τους. Το ενδιαφέρον για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στο εξωτερικό στην 
περίπτωση που αυτά επιλέγουν τον πληθυσμό τους είναι ότι από όσους εγ-
γράφονται, το παράδειγμα αφορά την Γαλλία, μόνο το 1/3 των φοιτητών κα-
ταφέρνει τελικά να αποκτήσει τα βασικά διπλώματα License και Maitrise. 

Και μόνο το 1/3 από αυτούς θα καταφέρουν να το κάνουν στον κανονικό 
χρόνο σπουδών.  

Η επόμενη διαφάνεια αφορά το απολυτήριο, το απολυτήριο είναι ένα πολύ 
σημαντικό θέμα στο βαθμό που κάποια πανεπιστήμια δέχονται μόνο αυτό 
για την εισαγωγή των φοιτητών. 

Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πώς αποκτάτε αυτό το απολυτήριο. 
Εν τάχη βλέπουμε ότι στην Ισπανία και στη Σουηδία η τελική βαθμολογία 
βασίζεται σε βαθμούς στα διάφορα μαθήματα και σε εργασία που καταθέτει 
ο μαθητής. Η τελική βαθμολογία στην περίπτωση του Βελγίου και την Πο-
λωνία βασίζεται σε εσωτερικές εξετάσεις, στο εσωτερικό της σχολικής μο-
νάδας και σε διπλωματική εργασία. 

Η τελική βαθμολογία για την Γαλλία βασίζεται σε εξωτερικές τελικές εξετά-
σεις, το περίφημο μπακαλορεά και για τις πιο πολλές χώρες η βαθμολογία 
συνδυάζει μια εσωτερική αξιολόγηση αλλά κι εξωτερικές τελικές εξετάσεις. 
Για την παρουσίαση τώρα των κρατών ομαδοποιώντας με βάση αυτά τα 
τρία συστήματα, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην Πορτογαλία. 

Στο numerus clausus και στην αυστηρότητα των εξετάσεων τις οποίες υπο-
χρεούνται να επιτύχουν οι φοιτητές. Στις Σκανδιναβικές χώρες στην Ισπανία 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο κι άλλες που δεν τις έχω σημειώσει είναι χώρες 
Ευρωπαϊκές υπό ένταξη, κυρίως τα ίδια τα πανεπιστήμια αποφασίζουνε.  

Εισαγωγή με το απολυτήριο, αλλά το απολυτήριο σημαίνει διαφορετικά 
πράγματα ανά χώρα. Γι αυτό ίσως κι είναι επικίνδυνος ο πολύ αυστηρός 
έτσι καταμερισμός, γίνεται στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην 
Γερμανία κι Ιταλία. Όσον αφορά τώρα αν μπορούμε να περάσουμε στο ε-
πόμενο τις προοπτικές, δε διαφαίνεται με βάση όσα διάβασα άμεσα κάποια 
σύγκλιση στα Ευρωπαϊκά συστήματα. 

Εκείνο που κυρίως εγώ είδα ήτανε μία κίνηση προς συνολικές εκπαιδευτι-
κές αλλαγές, προς μία συνολική αξιολόγηση κατ’ αρχήν του εκπαιδευτικού 
συστήματος συνολικά και μετά του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση.  

Κι επίσης μια πολύ ισχυρή τάση εγκατάλειψης των παραδοσιακών συστη-
μάτων αξιολόγησης κι αναζήτησης νέων τρόπων, πολύ πιο σύνθετων και 
πιο σύμπλοκων οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη περισσότερα στοιχεία. Στην 
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Σουηδία για παράδειγμα διάβασα ότι υπάρχει ένα σύστημα ποσοστώσεων 
με διάφορα κριτήρια. Σας λέω γρήγορα τα τέσσερα. 

Είναι ο μέσος όρος της επίδοσης στην ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, είναι επαγγελματική εμπειρία, είναι επίσης η ηλικία κι έ-
χουν πρόβλεψη και για την εθνικότητα. Η επόμενη διαφάνεια είναι η προτε-
λευταία, είναι μια φράση που με εκφράζει πολύ από ένα μεγάλο Φιλόσοφο 
και Κοινωνιολόγο…καμία μάθηση, η μετάφραση είναι δική μου, δεν απο-
φεύγει το ταξίδι. 

Με τη μάθηση ξεκινάει η περιπλάνηση. Δεν θεωρώ ότι ποτέ έχουμε καταλή-
ξει σε κάτι, δε δικαιούμαστε υπό μία έννοια να καταλήγουμε σε κάτι, απλά 
να περιπλανιόμαστε αναζητώντας τη γνώμη, την σοφία, την οπτική και των 
άλλων ανθρώπων. Και με αυτή τη σκέψη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
την υπομονή σας.  
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Ole NORRBAK 

Ambassador 

 Embassy of Finland 

 

Φινλανδία 

Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι ιδιαίτε-
ρα που λειτουργούν καλά τα σχολεία μας αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντα. Κά-
ναμε λάθη πριν καταλήξουμε στο σύστημα που ισχύει σήμερα. Αν λοιπόν 
εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα δικά μας τα λάθη και από το τι α-
κριβώς κάναμε καλά, ευχαρίστως να σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας και 
να έρθετε σε επαφή με την Πρεσβεία της Φινλανδίας και με τις αρμόδιες 
εκπαιδευτικές αρχές που θα σας ενημερώσουν για τα θέματα που σας εν-
διαφέρουν.  

Η ιδιότητά μου είναι αυτή του πολιτικού και πρέπει να σας πω ότι έχουμε 
κοντά μας κι έναν εξαιρετικό εμπειρογνώμονα για εκπαιδευτικά θέματα που 
ήρθε από την Φινλανδία. Ίσως λοιπόν να είναι σκόπιμο να ακούσετε καλύ-
τερα εκείνον να μιλάει στη δική μου τη θέση, γιατί ξέρει πολύ καλύτερα από 
μένα τα θέματα αυτά. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε κι η 
Πρεσβεία στην περίπτωση που θα την χρειαστείτε στο μέλλον, θα είναι στη 
διάθεσή σας.  

Θα ήθελα να αφήσω το λόγο στον κύριο Seppo SAARI  ο οποίος είναι από 
τους πιο διακεκριμένους εμπειρογνώμονες της Φινλανδίας σε θέματα εκ-
παίδευσης. 

 

Seppo SAARI 

Special Researcher – Project Manager Ministry of Education 

 

Πήραμε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα δικά σας αποτελέσματα. Το 
θέμα μου δεν διαφέρει πολύ από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα και αφο-
ρά την ανώτατη εκπαίδευση στη Φινλανδία. Θα μου επιτρέψετε να σας πα-
ρουσιάσω σύντομα το δικό μας σύστημα αξιολόγησης, γιατί πιστεύω ότι με 
τον τρόπο αυτό μπορούμε να διευκρινίσουμε καλύτερα το πώς ακριβώς λει-
τουργούμε μέσα στην Ευρώπη.  

Στη Φινλανδία υπάρχουν δύο διαφορετικά Συμβούλια τα οποία αξιολογούν 
το εκπαιδευτικό σύστημά μας. Πρόκειται για το ανώτατο Συμβούλιο Αξιολό-
γησης και το Εθνικό Σχολικό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο Συμβούλια λειτουρ-
γούν ξεχωριστά ενώ σε ορισμένες χώρες λειτουργούν από κοινού όπως 
παραδείγματος χάρη συμβαίνει στην Δανία. Στο μέλλον όμως η Κυβέρνηση 
σχεδιάζει τα δύο αυτά Συμβούλια να συγχωνευτούν, αν και για να γίνει κάτι 
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τέτοιο πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Στα Συμβούλια αυτά, που το 
καθένα έχει και τη δική του Γραμματεία συμμετέχουνε πάρα πολλοί εκπρό-
σωποι και όλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Στο Εθνικό Συμβούλιο οι εκπρόσω-
ποι προέρχονται κυρίως από σχολεία από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
κι άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Αυτοί λαμβάνουν ουσιαστικά όλες 
τις αποφάσεις. Ένα ιδιαίτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα Συμ-
βούλια δεν αξιολογούν, αλλά οργανώνουν τις αξιολογήσεις που είναι όλες 
ανεξάρτητες από αυτά τα Συμβούλια, καθώς οι ομάδες αξιολόγησης αποτε-
λούνται από εμπειρογνώμονες. To Finnish Higher Education Evaluation 
Council (FINH EEC) αξιοποιεί τους καλύτερους εμπειρογνώμονες από τη 
Φινλανδία κι από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στα προγράμματα α-
ξιολόγησης. Αυτή είναι η πολιτική μας. Επίσης στηρίζει άλλα ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα και το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα που έχουν σχέ-
ση με την αξιολόγηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι στο πλαίσιο αυ-
τών των αξιολογήσεων μπορούμε να υποβάλουμε και συστάσεις στο Υ-
πουργείο. Οικονομικά εξαρτώμεθα από το Υπουργείο Παιδείας αλλά κατά 
τα άλλα λειτουργούμε ανεξάρτητα από αυτό.  

Στις αρμοδιότητές μας εντάσσεται η διαπίστευση και αξιολόγηση των poly-
technics καθώς και η αξιολόγηση της λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι η προαγωγή κι η 
στήριξη αυτών των ιδρυμάτων, μας ενδιαφέρει η προαγωγή της έρευνας κι 
αξιολογούμε επίσης τα επαγγελματικά μαθήματα, κύκλους μαθημάτων που 
προσφέρονται. Υποστηρίζουμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο έργο 
τους, τα βοηθάμε να κάνουν αξιολογήσεις, συγκριτικές αξιολογήσεις. Χορη-
γούμε επίσης οικονομική ενίσχυση, κονδύλια (βλ. διαφάνεια 4 Παρουσίαση : 
Φινλανδίας). Ίσως φαντάζομαι να σας ενδιαφέρει να γνωρίσετε την οργά-
νωση του σχολικού μας συστήματος που δεν διαφέρει πολύ από το δικό 
σας (βλ. διαφάνειες 6,7 Παρουσίαση: Φινλανδίας). Η προσχολική παιδεία 
προσφέρεται σε σχολικά ιδρύματα για παιδιά ηλικίας έξι ετών, σε νηπιαγω-
γεία αν θέλετε. Συνεχίζουμε με τα σε πρωτοβάθμια σχολεία. Όσον αφορά 
όμως την υποχρεωτική εκπαίδευση αυτή ξεκινάει από επτά ετών και διαρκεί 
για εννέα χρόνια. Τα ενιαία λύκεια έχουν δέκα βαθμίδες κι όσοι έχουν καλές 
επιδώσεις έχουν αργότερα μεγαλύτερες δυνατότητες. Μετά το ενιαίο λύκειο 
έχουμε τα επαγγελματικά, τα τεχνικά λύκεια και γενικής κατεύθυνσης που 
και σε αυτά η φοίτηση διαρκεί τρία  χρόνια. Η ανώτερη δευτεροβάθμια βαθ-
μίδα είναι ευέλικτη και η διάρκειά  αυτής της εκπαίδευσης μπορεί να διαρ-
κέσει ακόμα και τέσσερα χρόνια. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
μαθήματα δημιουργώντας έτσι ένα σχολικό πρόγραμμα και  οι τάξεις είναι 
μεικτές. Η επαγγελματική εκπαίδευση διαρκεί τρία χρόνια. Έχουμε 75 ανα-
γνωρισμένα σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης κι εκπαίδευσης. Σήμερα 
μπορεί κανείς να συνδυάσει  την επαγγελματική εκπαίδευση και τα ενιαία 
λύκεια. Μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί κάποιος να φοιτήσει 
στα πανεπιστήμια ή στα πολυτεχνεία. Έχουμε 20 πανεπιστήμια και 31 πο-
λυτεχνεία, 29 εξ αυτών υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και τα δυο είναι 
εκτός αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας. Η εκπαίδευση στα πολυτεχνεία 
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διαρκεί τρία με τέσσερα χρόνια. Περίπου το 95% των φοιτητών ακολουθούν 
την ανώτατη εκπαίδευση. Όταν παρουσιάζουμε στο φινλανδικό ανώτατο 
εκπαιδευτικό σύστημα συχνά αναφερόμαστε στα αποτελέσματα του PIZA. 
Στη Φινλανδία υπάρχει ο χαμηλότερος βαθμός αναλφαβητισμού στον κό-
σμο. Στις επιστήμες είμαστε Τρίτη χώρα στον κόσμο και πρώτη στην Ευ-
ρώπη. Στα μαθηματικά είμαστε τέταρτη στον κόσμο και πρώτη στην Ευρώ-
πη. Οι μαθητές μας από 7 μέχρι 14 ετών φοιτούν τις λιγότερες ώρες στο 
σχολείο και τα παιδιά παρακολουθούν μάθημα μόνο μισή μέρα, κι έχουν 
μεγάλης διάρκειας διακοπές το καλοκαίρι και το χειμώνα. 

Με βάση την ετήσια έκθεση του World Economic Forum κατά το 2004, η 
Φινλανδία χαρακτηρίστηκε ως η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου 
που στηρίζεται σε μια «κουλτούρα της καινοτομίας».  Η οικονομία εξυπηρε-
τείται καλύτερα εφόσον υπάρχει μία ευρεία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Η εκπαιδευτική επιτυχία οφείλεται στα ενοποιημένα εκπαιδευτικά 
συστήματα που αφορούν ηλικίες από 7 μέχρι 16 ετών. Δεν υπάρχει αυστη-
ρή διαίρεση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι μαθητές 
δεν χωρίζονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Πολλές επιστημονικές έρευ-
νες υποστηρίζουν ότι δεν είναι θετικό για τους μαθητές το να αναγκάζονται 
πολύ νωρίς να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική ατραπό. Στη 
Φινλανδία έρευνες σχετικά με το πώς μπορεί να προσφερθεί η ίδια εκπαί-
δευση σε όλα τα παιδιά κατέδειξαν πως εκείνο που παίζει σημαντικό ρόλο 
είναι ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες όλων των παιδιών. 
Επίσης σχολικά γεύματα προσφέρονται σε όλους, δεν επιβάλλονται δίδα-
κτρα και προσφέρεται σημαντική οικονομική βοήθεια σε φοιτητές ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που μπορούνε να παραμείνουνε στην ανώτατη 
βαθμίδα εκπαίδευσης έως και έξι χρόνια. 

Η όλη προσέγγιση της συμπερίληψης* είναι εκείνη που διατρέχει ολόκληρο 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συμμετέχουν όλοι στην εκπαίδευση και είμα-
στε σε αναζήτηση των πιο ταλαντούχων μαθητών. Επίσης υπάρχουν πολ-
λές δημόσιες βιβλιοθήκες προσπελάσιμες σε όλους. Τα σχολεία διδάσκουνε 
στα παιδιά πως να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες . Σημαντικό ρόλο παίζει 
η κουλτούρα μας, καθώς πάρα πολλοί Φιλανδοί είναι εξοικειωμένοι με την 
πληροφορική. Είναι πολύ διαδεδομένη η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών της Φινλανδίας. Πολι-
τική μας είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, η οποία ίσχυε  μόνο για 
Καθηγητές πανεπιστημίου και φοιτητές. Επίσης προγραμματίζεται η 
ύπαρξη μιας επιστημονικής τράπεζας δεδομένων για κάθε φοιτητή. 

Κλειδί επιτυχίας είναι η εκπαίδευση των δασκάλων σε επίπεδο master. 
 Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να σπουδάσει την επιστήμη της εκπαίδευσης. 
Ακόμη και οι καθηγητές σε πανεπιστημιακό επίπεδο αποκτούν παιδαγωγική 
κατάρτιση και με βάση τα προγράμματά μας τα πανεπιστήμια υποστηρίζο-
νται προκειμένου να έχουμε υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακούς δασκά-

                                                 
* Σ.τ. Ε. : Ο όρος συμπερίληψη αποδίδει τον αγγλικό inclusion. Ουσιαστικό του ρήματος συμπεριλαμβάνω (περιλαμβάνω κάποιον 
στο ίδιο σύνολο με κάποιον άλλο) και αντίθετο του σχολικού αποκλεισμού.  
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λους. Το συμβούλιο αξιολόγησης ( FINH EEC)  έχει καταστήσει ορατή την 
ανάγκη για την παιδαγωγική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων.  

Έχει γίνει επίσης μια προσπάθεια να συνδυαστούν οι σπουδές με την ουσία 
της εκπαίδευσης. Υπάρχουν πάρα πολλά εξειδικευμένα δευτεροβάθμια 
σχολεία και κολέγια και αντίστοιχα πολλά εξειδικευμένα κι εξατομικευμένα 
σχολικά προγράμματα για όλους τους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Ταυτόχρονα η Συμβουλευτική για φοιτητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν κάποιο 
ραντεβού με τους Καθηγητές για να λάβουν συμβουλές. Επίσης υπάρχουν 
ειδικοί Σύμβουλοι που είναι επαγγελματίες Καθηγητές και καθοδηγούν τους 
φοιτητές ποιο μάθημα να επιλέξουν και ούτω κάθε εξής. 

Εξάλλου η όλη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος της Φινλανδίας 
είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει δωρεάν εκπαίδευση, που συνδυάζεται με 
την επιχειρηματικότητα. Το στοιχείο του επιχειρηματικού πνεύματος διακα-
τέχει πλέον και διατρέχει όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι θέμα 
προσέγγισης, και εν προκειμένω, μας ενδιαφέρει η παρείσφρηση αυτού του 
στοιχείου στην εκπαίδευση. Ενδιαφέρει επίσης το να μπορέσουμε σε αυτό 
το θέμα της επιχειρηματικότητας να προσθέσουμε και την αυτορύθμιση, 
δηλαδή τη διαδικασία βάσει της οποίας από μόνη της θα επικρατήσει η επι-
χειρηματικότητα στην εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση είναι δαπανηρή, αυτό πρέπει να το πούμε. Η Φινλανδία χρη-
σιμοποιεί διπλάσια κονδύλια από το Ηνωμένο Βασίλειο για την χρηματοδό-
τηση της εκπαίδευσης. Βεβαίως θέλω να προσθέσω ότι οι χώρες του ΟΟ-
ΣΑ κατά κανόνα εκταμιεύουν χαμηλότερα κονδύλια (5,6% του ΑΕΠ)  για την 
εκπαίδευση από την Φινλανδία (5,8% του ΑΕΠ). 

Σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ορισμένα κολέ-
για, ιδιαίτερα ποιοτικά, υπάρχει αυτό το σύστημα του numerus clausus ως 
προς τις εγγραφές των φοιτητών σε αυτά. Γενικά όμως όσον αφορά την 
ανώτατη εκπαίδευση ο κάθε φοιτητής μπορεί να έχει μία μόνο θέση σε κά-
ποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στο παρελθόν μπορούσε να εγγραφεί 
σε δύο ή τρία πανεπιστήμια. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο και ότι τα κονδύ-
λια που διατίθενται κι η στάση του Υπουργείου Παιδείας είναι ίδια προς όλα 
τα ιδρύματα. Εκείνο που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η  αποκέντρωση την 
οποία εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της χρηματοδότησης των 
ιδρυμάτων τα οποία παίζουν κι αυτό το ρόλο της αποκέντρωσης στο γενι-
κότερο σύστημά μας. 

Στην έκθεση αξιολόγησης του FINHEEC κατά το 2002 σε σχέση με την επι-
λογή φοιτητών για τα πανεπιστήμια, συστήνεται μεγαλύτερη όσον αφορά τη 
συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες σχολές και στα πανεπιστήμια. Τα πα-
νεπιστήμια έχουν καταρτίσει στρατηγικές και προγράμματα για να μπορέ-
σουν να εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις προκειμένου να πετύχουν μια 
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καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια ώστε ο κάθε φοιτητής να 
βρίσκεται στην σωστή θέση και να καταλαμβάνονται όλες οι θέσεις. Ο Υ-
πουργός ότι θα  ισχύσει αυτό το σύστημα από το 2004 έως το 2006. Στα 
πλαίσια του κυβερνητικού προγράμματος ο στόχος είναι οι φοιτητές να α-
ποφοιτούν στα 5 έτη αντί για 5 και μισό που διαρκούν σήμερα οι σπουδές 
στα πανεπιστήμια.  

Ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής μας είναι η ύπαρ-
ξη κάποιας γέφυρας ανάμεσα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα πα-
νεπιστήμια. Το σύστημα επιλογής φοιτητών θα πρέπει να τυγχάνει καλύτε-
ρου συντονισμού και ο Φεβρουάριος να δίνεται ως τελική προθεσμία για να 
γίνεται αυτή η επιλογή. Επίσης είναι σημαντική η καλύτερη οργάνωση του 
μητρώου αιτήσεων εγγραφών στα πανεπιστήμια που οι ενδιαφερόμενοι 
αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Internet. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει 
καλύτερη συνεργασία, αυτό είναι σαφές. Καλύτερη συνεργασία ανάμεσα 
στους διάφορους φορείς, που θα λαμβάνονται υπόψη κι οι πραγματικές α-
νάγκες.  

Υπεύθυνο όργανο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το 
Συμβούλιο ( National Board of Education) στο οποίο συμμετέχουν εκπρό-
σωποι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωποι εξεταστικών επι-
τροπών. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται κυρίως από καθηγητές πανε-
πιστημίων και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ισχύει το εξής, οι 
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι εκείνοι που κατ’ αρχάς βαθ-
μολογούν στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται  στην Επιτροπή 
των εξετάσεων. Εάν η διαφορά ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές είναι πο-
λύ μεγάλη τότε πρέπει να βαθμολογήσει άλλος ένας βαθμολογητής και με 
βάσει αυτούς τους τρεις βαθμούς βρίσκεται μια συμβιβαστική λύση. Υπάρ-
χουν βέβαια πάντα διαφορές ανάμεσα στους βαθμούς που δίνουν τα σχο-
λεία και στα αποτελέσματα που δίνονται στα πανεπιστήμια, διότι τα μέλη 
Εξεταστικών Επιτροπών των πανεπιστημίων έχουν γενικότερες απόψεις,  
πιο ανοιχτές και σε τελική ανάλυση είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να λαμβά-
νουνε κάποιες αποφάσεις. Όταν λοιπόν οι μαθητές υποβάλουν αίτηση για 
να εγγραφούν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε αυτό είναι πανεπι-
στήμιο, είτε πολυτεχνείο βασικά χρειάζονται το απολυτήριό τους και μετά 
δίνουν εξετάσεις, και περνάνε από κάποια συνέντευξη βάσει διαφόρων 
τεστ. Βεβαίως υπάρχουνε προβλήματα στο σύστημα μας, αλλά δεν πρέπει 
να υπερτονίζουμε τα αδύναμα σημεία. Εμείς συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
και με βάση αυτές τις αξιολογήσεις λαμβάνουμε τις τελικές μας αποφάσεις. 
Κατά την άποψή μου, η δική μας η προσέγγιση στην Φινλανδία είναι πάρα 
πολύ ευέλικτη. Επίσης, δεν θεωρούμε ότι επειδή ενδεχομένως σήμερα κά-
ποια αποτελέσματα είναι θετικά, αυτό σημαίνει ότι θα  είναι οπωσδήποτε 
και αύριο.  

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, στα Φινλανδικά λέμε «kiitoksia 
paijon» και στα Σουηδικά λέμε «tack sa mycket». Εμείς μην ξεχνάτε, είμα-
στε μία χώρα με δύο γλώσσες. Σας ευχαριστώ. 
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Κατερίνα ΦΕΓΓΑΡΟΥ 

Education Marketing Manager, British Council 

 

Μ. Βρετανία 

Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή γι’ αυτή την 
πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά το να είμαι ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, α-
καδημαϊκούς για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Συμφωνώ ότι 
μπορούμε να πάρουμε τα καλά σημεία από το  κάθε σύστημα και πρέπει 
κάθε φορά να προσπαθούμε για το καλύτερο.  

Με τη δική μου εισήγηση θα σας περιγράψω πολύ σύντομα, γιατί νομίζω ότι 
τα βρετανικό σύστημα λίγο ως πολύ είναι γνωστό στους περισσοτέρους, το 
πώς εξελίσσεται η πορεία ενός μαθητή από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
μέχρι την είσοδό του στην τριτοβάθμια. Στο διάγραμμα που παρουσιάζει το 
βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης (βλ. διαφάνεια 2 Παρουσίαση : Μ. Βρετα-
νίας) προσπάθησα πολύ συνοπτικά να θέσω όλες τις βαθμίδες εκπαίδευ-
σης που ακολουθούνται στο βρετανικό σύστημα εκπαίδευσης.  

Πρέπει να σας πω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης στην Βρετανία έχει μα-
κρά παράδοση και κύρος κι απολαμβάνει διεθνούς αναγνώρισης. Ίσως αυ-
τό αποδεικνύεται με τις 250.000 ξένους φοιτητές που απολαμβάνουν τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κάθε χρόνο στην Βρετανία. Από αυτούς οι 25.000 είναι 
Έλληνες.  

Μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών η εκπαίδευση στην Βρετανία είναι υπο-
χρεωτική και έως την ηλικία των δεκαεννέα ο βρετανός σπουδαστής έχει δι-
καίωμα στην δωρεάν εκπαίδευση. Στα δεκαέξι με την ολοκλήρωση της υ-
ποχρεωτικής εκπαίδευσης ο μαθητής στην Βρετανία παίρνει το γενικό πι-
στοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( general certificate of secondary 
education). Έως αυτό το επίπεδο οι σπουδές είναι σφαιρικές. Ο μαθητής εί-
ναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει μαθήματα από όλους τους κλάδους 
των προσφερομένων μαθημάτων. Δεν έχει δηλαδή εξειδίκευση.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρό-
κειται για έναν όρο που ίσως λίγο σας ξενίσει γιατί δεν υπάρχει στο ελληνι-
κό σύστημα εκπαίδευσης. 40% από αυτούς που ολοκληρώνουν την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση και μόνο 40% ακολουθούν και συνεχίζουν στο επόμε-
νο στάδιο, που στα αγγλικά θα το βρείτε στην βιβλιογραφία ως further edu-
cation. 4.000.000 σπουδαστές είναι εγγεγραμμένοι στο επίπεδο αυτό, από 
αυτούς οι 190.000 είναι φοιτητές από άλλες χώρες που θα χαρακτηρίζονται 
International…students. Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται από 
περισσότερα από 515 κρατικά κι ανεξάρτητα κολέγια σε όλη την Βρετανία 
τα οποία παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία τμημάτων κι επιλογών που 
προσφέρουν και στις δύο κατευθύνσεις: τη γενική και την επαγγελματική. 
Προσφέρουν τμήματα που είναι ευέλικτα στον τρόπο παρακολούθησης. Ο 
φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει full time δηλαδή συνεχούς φοίτησης 



 
Τόμος 1,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία 

88 

τα μαθήματά του συνεχώς, ή μερικής φοίτησης ή εξ αποστάσεως. Είναι αυ-
τόνομα στη λειτουργία τους αλλά πολύ κοντά στην τοπική αγορά εργασίας 
και στην κοινωνία. Πολλές φορές δημιουργούνται τμήματα σπουδών με έ-
ναυσμα από τις ανάγκες που έχει η τοπική αγορά. Και τα δημόσια και τα 
ανεξάρτητα κολέγια στην Βρετανία ελέγχονται συστηματικά από κυβερνητι-
κούς κι ανεξάρτητους φορείς όπως το British Accreditation Council, που εί-
ναι το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης. Το Συμβούλιο για την ανεξάρτη-
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας,  πολύ 
συχνά παραμένουν επί εβδομάδα σε αυτά τα κολέγια, ελέγχοντας τον τρό-
πο διδασκαλίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές. Μπορού-
με να πούμε δηλαδή ότι ελέγχονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς συστημα-
τικά. Η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει πολλές κι εναλλακτικές 
λύσεις για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σπου-
δαστών. Υπάρχει η γενική κατεύθυνση, όπου διδάσκονται τα GCE (General 
Certificate of Education) levels στην Αγγλία και στην Ουαλία, τα Higher Ad-
vance που είναι τα τμήματα που διδάσκονται στην Σκοτία.  

Πολύ σημαντική για την εξέλιξη του φοιτητή και για την πορεία του στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, είναι η στιγμή που θα επιλέξει τα τρία μαθήματα που 
θα καθορίσουν την πορεία και την εξέλιξή του. Η επαγγελματική κατεύθυν-
ση προσφέρει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παρακολουθήσουνε ε-
ξειδικευμένα μαθήματα, όπως για παράδειγμα: γεωπονία, γεωργία, γραφι-
κές τέχνες, θεατρικές σπουδές, κινηματογραφικές σπουδές. Έτσι ο φοιτητής 
από πολύ νωρίτερα μπορεί να εισέλθει στην πορεία της επαγγελματικής 
τους εξέλιξης. Στην επαγγελματική κατεύθυνση ανήκουν τα HND Higher Na-
tional Diplomas που είναι τα εθνικά διπλώματα καθώς κι ο σχετικά πρόσφα-
τος θεσμός των Foundation degrees, που δεν πρέπει να τον συγχέουμε με 
τα Foundation courses. Και τα HND και τα Foundation degrees είναι τμήμα-
τα που έχουν σχεδιαστεί κι ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις εργασίας, του 
εργασιακού, επαγγελματικού χώρου. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι τα 
Foundation degrees σχεδιάζονται σε τοπικό επίπεδο, το πανεπιστήμιο με 
κάποιο εργοδότη, το πανεπιστήμιο με κάποιο ερευνητικό εργαστήριο, ενώ 
τα HND καθορίζονται και προσδιορίζονται από ένα κεντρικό φορέα το 
Edexel. 

Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι κι από τις δύο βαθμίδες μπορούν οι 
φοιτητές να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως φοι-
τητές που δεν έχουν καταφέρει να έχουν σπουδές κάποιου επιπέδου για να 
γίνουν δεκτοί στα πανεπιστήμια. Σε αυτούς, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, τα 
προπαρασκευαστικά τμήματα. Θα τα βρείτε στην βιβλιογραφία ως further 
education college κολέγια δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Πολλές φορές τα ίδια τα πανεπιστήμια τα οργανώνουν και τα χρε-
ώνουν ως χρόνο μηδέν του τμήματος που θα ακολουθήσουν οι σπουδα-
στές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Περίπου το 33% των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Αγγλία και την Ουαλία, 40% των αποφοίτων από την Βόρεια Ιρλανδία 
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και πάνω από 50% των αποφοίτων της Σκοτίας ακολουθούν το επόμενη 
στάδιο εκπαίδευσης που είναι η τριτοβάθμια. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στην Βρετανία προσφέρεται από τα πανεπιστήμια τα οποία στην πλειονό-
τητα τους είναι κρατικά (113). Υπάρχει ένα ιδιωτικό που είναι το πανεπι-
στήμιο του Buckingham. Όταν λέμε κρατικά σημαίνει ότι παίρνουν ένα με-
γάλο μερίδιο εσόδων για τις οικονομικές τους ανάγκες από την Κυβέρνηση. 
Υπάρχουν επίσης κολέγια ανώτατης εκπαίδευσης, (μην σας τρομάζει ο ό-
ρος διότι κολέγια είναι και το University College και το Imperial και το 
LCS).Πολλά κολέγια φτιάχνουν ένα πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο του 
Cambridge μπορεί να αποτελείται από 34 κολέγια. Είναι εξουσιοδοτημένα 
και έχουν την άδεια της Κυβέρνησης να προσφέρουν πανεπιστημιακά μα-
θήματα. Επίσης υπάρχουν και τα κολέγια της μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης που είναι εξουσιοδοτημένα να παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση η 
οποία πιστοποιείται από κάποιο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο το οποίο 
στο τέλος αποδίδει τους τίτλους σπουδών. Τα πανεπιστήμια στην Βρετανία 
είναι αυτοδιοικούμενα. Αυτό σημαίνει ότι έχουνε απόλυτη ελευθερία στο να 
προσλαμβάνουν το διδακτικό προσωπικό, να προσφέρουν θέση σε φοιτη-
τές με τους όρους που θέτουν οι ίδιοι. Αποφασίζουν τι και πως θα το διδά-
ξουν, αποφασίζουν για τα ερευνητικά τους προγράμματα κι έχουν δικαίωμα 
να αποδίδουν τίτλους σπουδών. Ελέγχονται εσωτερικά από Υπηρεσιακά 
Συμβούλια. Παρόλα αυτά κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια γίνεται μία μεγάλη 
άσκηση πιστοποίησης στα Βρετανικά πανεπιστήμια, από εξωτερικούς φο-
ρείς. Κι ελέγχουν το διδακτικό και το ερευνητικό τους έργο. Η αξιολόγηση 
των τμημάτων έχει μεγάλη σημασία και για τη χρηματοδότηση από την κε-
ντρική Κυβέρνηση, αλλά και για το πώς οι φοιτητές κάνουν την επιλογή των 
τμημάτων τους στα οποία θα υποβάλλουν αίτηση. 

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, κάθε πανεπιστήμιο είναι ελεύθερο να 
βάλει τους όρους επιλογής των φοιτητών. Οι αιτήσεις γίνονται ένα χρόνο 
πριν και όλες οι αιτήσεις πηγαίνουν στην κρατική Υπηρεσία UCAS (Univer-
sities and Colleges Admissions Service) που είναι το κεντρικό γραφείο 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων προς τα βρετανικά πανεπιστήμια. Η Υπηρε-
σία αυτή εγγυάται την σωστή διανομή της αίτησης και διαχείριση της επικοι-
νωνίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των υποψηφίων. Δεν έχει κανένα 
ρόλο στην επιλογή των φοιτητών, το μόνο που θα μπορούσαμε να της 
προσδώσουμε σαν επιπλέον προσφορά στην επιλογή των φοιτητών, είναι 
ότι εκδίδει έναν οδηγό κάθε χρόνο με συμβουλές στους υποψηφίους για το 
πως πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους. Ενημερωτικά είναι τόσοι 
πολλοί Έλληνες φοιτητές που διατίθεται και στα ελληνικά.  

Τα προσφερόμενα μαθήματα και τα προγράμματα είναι εντατικά και μικρό-
τερης διάρκειας από ότι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Είναι τρία έτη ή 
τέσσερα έτη στην Σκοτία, πέντε ως έξι χρόνια στην Ιατρική, Οδοντιατρική. Η 
αίτηση μέσω UCAS γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Οι ημερομηνίες για την έ-
γκαιρη αίτηση μας είναι μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 15 Ιανουαρίου του 
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Έτσι μας δίνει τη δυνατότητα για αίτηση 
σε έξι διαφορετικά τμήματα ενώ μόνο οι υποψήφιοι Ιατρικής κι Οδοντιατρι-
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κής και Κτηνιατρικής έχουν μόνο τέσσερις επιλογές. Θέλω εδώ να αναφέρω 
κάτι που αποτελεί συνείδηση στην Βρετανία και είναι το εξής: δεν επιλέγουν 
μόνο τα πανεπιστήμια τους σπουδαστές τους θέτοντας τους όρους. Κι ο ί-
διος ο φοιτητής πριν να καταλήξει στην επιλογή των έξι σχολών που μπορεί 
να θέσει στην αίτησή του, πρέπει να έχει ψάξει πάρα πολύ, να είναι κατα-
σταλαγμένος. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη γιατί μέσα από αυτές τις έξι επι-
λογές θα κριθεί το μέλλον του. Έτσι μέσα σε αυτές τις έξι επιλογές συμπερι-
λαμβάνουμε σχολές δυνατές, μεσαίες και λίγο πιο χαμηλές στις απαιτήσεις 
τους για να μπορούμε να επιτύχουμε την εισαγωγή μας στα Βρετανικά πα-
νεπιστήμια. Οι αιτήσεις προχωρούν μέσω της UCAS και διανέμονται στα 
πανεπιστήμια. 

Στη συνέχεια, αξιολογούνται σε δύο στάδια. Πρώτα από το κεντρικό γρα-
φείο αξιολόγησης υποψηφίων, (admission office) και όταν περάσει απ’ αυτό 
το στάδιο η αίτηση προχωρά και πάει στο υπεύθυνο τμήμα, στο οποίο έχει 
κάνει αίτηση ο υποψήφιος. Δεν υπολογίζεται όμως μόνο η βαθμολογία για 
να γίνει επιλογή ενός φοιτητή, αλλά ένα συνολικό προφίλ το οποίο προβά-
λει ο φοιτητής για να τον επιλέξουν. Μέσα στην αίτηση υπάρχει μία μεγάλη 
παράγραφος για να γράψει κανείς το βιογραφικό του σημείωμα. Για τους 
Βρετανούς φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα συστατικής επιστολής από κά-
ποιο δάσκαλο που έχει παρακολουθήσει συνολικά τον υποψήφιο. Έτσι ε-
ρευνάται μία συνολική εικόνα και όχι αυστηρά και μόνο η βαθμολογία. 

Πολλές φορές και για πολύ απαιτητικά τμήματα απαιτείται και η συνέντευξη. 
Εκεί εξετάζεται η σφαιρικότητα της προσωπικότητας ενός υποψηφίου κι ί-
σως είναι και το τελικό σημείο στο οποίο κρίνεται η υποψηφιότητά του ή όχι. 
Σε απάντηση λοιπόν της αίτησης που έχει γίνει κι ίσως της συνέντευξης το 
πανεπιστήμιο πάλι μέσω της UCAS στέλνει την απάντηση στον υποψήφιο. 
Ως ημερομηνία ορίζεται το διάστημα ανάμεσα στην 1η Σεπτεμβρίου και 15 
Ιανουαρίου. Έτσι ο φοιτητής από τις αρχές του χρόνου ξέρει με ποιους ό-
ρους θα τον δεχθεί το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, την προσφορά θέσης 
που του γίνεται και σχεδιάζει την μελέτη του με τη βοήθεια μιας θέσης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον επιτύχει τους όρους εισαγωγής. Οι όροι ει-
σαγωγής εξαρτώνται από το επιδιωκόμενο επίπεδο. Σίγουρα δεν είναι οι ί-
διοι αν κάποιος θέλει να σπουδάσει Ιατρική ή αν κάποιος θέλει να κάνει Κα-
λές Τέχνες. Χωρίς να υποτιμώ το ένα από το άλλο, απλώς οι απαιτήσεις εί-
ναι υψηλότερες σε σχολές όπως είναι η Ιατρική. Στην Βρετανία είναι τα Λο-
γιστικά, μπορώ να πω τα Νομικά, η Μηχανολογία. Όλα αυτά ποικίλουν βε-
βαίως από ίδρυμα σε ίδρυμα. Όμως κάθε πανεπιστήμιο είναι υπεύθυνο να 
θέσει τους όρους εισαγωγής των φοιτητών και μάλιστα κάθε τμήμα πανεπι-
στημίου χωριστά. 

Το δεύτερο στάδιο των αιτήσεων για όσους δεν είχανε επιτυχές αποτέλε-
σμα στο πρώτο μέρος της αίτησης είναι η εκπρόθεσμη υποβολή και το 
UCAS extra. Εάν έχουμε λάβει αρνητικές απαντήσεις μπορούμε πάλι να 
κάνουμε αίτηση σε άλλα πανεπιστήμια εκτός των έξι πρώτων όπου υποβά-
λαμε την αίτηση. Κι έτσι η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει ότι ο φοιτητής 
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που δεν έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα θα βρει το δρόμο του για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο clearing (15/8-15/9) που όλα τα πα-
νεπιστήμια ανακοινώνουν τις κενές τους θέσεις. Αυτές υπάρχουν διότι κά-
ποιοι από τους υποψηφίους που είχαν λάβει προσφορά με όρους, δεν έ-
χουν ικανοποιήσει τα κριτήρια εισαγωγής. Σίγουρα η επιλογή σε αυτό το ε-
πίπεδο είναι πολύ μειωμένη, παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει.  

Μία γενική εικόνα σχετικά με τα κριτήρια που θέτουν τα πανεπιστήμια για 
να δεχθούν τους φοιτητές, στην Αγγλία και την Ουαλία και την Βόρεια Ιρ-
λανδία, απαιτούνται δύο με τρία μαθήματα ειδικότητας τα stay levels και πι-
στοποιητικό γλωσσομάθειας. Στη Σκοτία τα αντίστοιχα είναι τέσσερα με πέ-
ντε higher grade πιστοποιητικά συν το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ό-
μως η Βρετανία είναι πολύ-πολιτισμική χώρα και στην εκπαίδευσή της, ε-
πειδή δέχεται πολλές χιλιάδες ξένων φοιτητών υπάρχει μία ευελιξία ακόμα 
και στα πιστοποιητικά που δέχονται από φοιτητές από άλλες χώρες. Υπάρ-
χει ο κεντρικός φορέας που λέγετε UCAS αντίστοιχου του ΔΙΚΑΤΣΑ στην 
Ελλάδα, χωρίς νομοθετικό ρόλο. Συγκρίνει, αξιολογεί και απονέμει ισοτιμία 
τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών από άλλες χώρες. Έτσι, θα δούμε Ελλη-
νόπουλα να φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Βρετανία έχοντας 
στο απολυτήριο του ενιαίου λυκείου και πολύ καλή βαθμολογία στα μαθή-
ματα της ειδικότητας.  

Ολοκλήρωσα την εισήγησή μου για το βρετανικό σύστημα πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά τμήματα αξιολογούνται για το 
διδακτικό και ερευνητικό τους έργο και περισσότερα και πιο συγκεκριμένα 
στοιχεία γι’ αυτή την αξιολόγηση θα βρείτε στο site του παραρτήματος. 
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Acacio Costa BAPTISTA 

Head of Services for Access to Higher Education (Portugal) 

 

Πορτογαλία 

 

Στην Πορτογαλία έχουμε τρία χρόνια προσχολική εκπαίδευση κι εννέα χρό-
νια υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) (βλ. διαφάνεια 4 Παρουσίαση : Πορτογαλίας). 

Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να οργανώσουμε και κάποιους κύκλους 
μαθημάτων μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πριν τα πολυτεχνεία. 
Υπάρχει ένας Νόμος - πλαίσιο που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο και προ-
βλέπει  ότι το σύστημα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δυϊκό με 
πανεπιστήμια και πολυτεχνεία. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί 
να είναι και δημόσια και ιδιωτικά. Στην Πορτογαλία έχουμε 14 κρατικά πα-
νεπιστήμια (Ensino Superior Universitario), 50 περίπου πολυτεχνεία. Έ-
χουμε τον ίδιο αριθμό (14) ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Όσον αφορά τα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κι εκεί τίθεται το ίδιο θέμα. 
Υπάρχουνε κάποια ιδρύματα που δεν είναι ούτε ακριβώς πανεπιστήμια, ού-
τε ακριβώς πολυτεχνεία. Είναι όμως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή 
τη στιγμή, μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η συ-
νεργασία ιδιωτικών και κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατό να προσφέρουν κοινά πτυχία και να ξεκινήσουνε μία ευρύ-
τερη συνεργασία για να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών, 
Καθηγητών, ερευνητικού προσωπικού. Εξάλλου με μια τέτοια κίνηση θα 
είναι πολύ πιο εύκολη η αναγνώριση των πτυχίων. Εξάλλου το Υπουργείο 
είναι δεσμευμένο να προσφέρει ένα σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας 
ένα σύστημα το οποίο θα είναι συμβατό με τη Σύμβαση της Μπολόνια. 
Υπάρχουν και κάποια άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν 
εντάσσονται ούτε στην μία ούτε στην άλλη κατηγορία. Τα πτυχία που 
χορηγούνται βάσει νόμου είναι τα : Licenciado, Mestre και Doutor. Τα δύο 
τελευταία απονέμονται μόνο από τα πανεπιστήμια. 

Τα έτη φοίτησης που είναι υποχρεωτικά για να αποκτήσει κάποιος  αυτά τα 
πτυχία ποικίλουν. Στα πολυτεχνεία η φοίτηση είναι τριετής και μπορεί κά-
ποιος να προσθέσει άλλα δύο χρόνια για να αποκτήσει το πτυχίο που φέρει 
τον τίτλο Licenciado.Τα πολυτεχνεία μπορούν να χορηγήσουν το πτυχίο 
αυτό που απαιτεί τέσσερα χρόνια φοίτησης. Αυτή τη στιγμή καταρτίζεται 
νομοσχέδιο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της συνθήκης της Μπολό-
νια.  

Όσον αφορά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην 
Πορτογαλία αποτελούν το σύστημα με βάση το οποίο επιλέγονται οι φοιτη-
τές για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εξαίρεση τα ιδιωτικά πανεπι-
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στήμια. Γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις κι όσοι θέλουν να σπουδάσουν 
πρέπει να επιτύχουν μέσα από αυτό το σύστημα των εξετάσεων. Όσον α-
φορά τώρα τις εισαγωγικές εξετάσεις εδώ πρόκειται για εξετάσεις με στόχο 
να αξιολογηθούν οι ικανότητες του υποψηφίου, να αποκτήσει πτυχίο ανώ-
τατης σχολής. Οι εξετάσεις γίνονται σε εθνικό επίπεδο, οργανώνονται από 
τον αρμόδιο φορέα ( CNAES, Comissao Nacional de Acesso ao ensino 
Superior) και είναι οι ίδιες  για αλλοδαπούς και για πορτογάλους υποψηφί-
ους. Γίνονται εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα τα οποία είναι καθοριστικής ση-
μασίας για τον κύκλο σπουδών που οι υποψήφιοι επιθυμούν να ακολουθή-
σουν.  Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει βέλτιστες αποδόσεις σε 
όλους τους τομείς, αλλά θα πρέπει να έχει καλές επιδόσεις στον κύκλο μα-
θημάτων που είναι απαραίτητα για να μπορέσει να εισαχθεί στην ανώτατη 
εκπαίδευση και σε ένα συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Για να αποκτήσει ο 
υποψήφιος φοιτητής πρόσβαση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να 
έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχει το απολυτήριο 
για να μπορεί να αποδείξει ότι έχει παρακολουθήσει την εκπαίδευση για 
δώδεκα χρόνια. Υπάρχουν ορισμένα κατώτατα όρια τα οποία πρέπει να τη-
ρούνται. Ο υποψήφιος φοιτητής για να μπορέσει να εισαχθεί σε ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να βρίσκεται πάνω από αυτό το κατώτατο όριο 
το οποίο καθορίζεται και να πληροί τα κριτήρια για το συγκεκριμένο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει.  

Τι σημαίνει προϋποθέσεις ή κριτήρια; Τα κριτήρια είναι λειτουργικά ή και 
άλλης φύσεως, καθοριστικής σημασίας όμως για την εισαγωγή στα ανώτα-
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εναπόκειται στα ίδια τα ιδρύματα να αποφα-
σίσουν κατά πόσο πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και να καθορίσουν 
επίσης το περιεχόμενο αυτών των κριτηρίων. Η πρόσβαση στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διέπεται και από το σύστημα του περιορισμένου α-
ριθμού (numerus clauses). Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα καθορίζει έναν συ-
γκεκριμένο αριθμό φοιτητών τον εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης 
περιορισμένος αριθμός φοιτητών (numerus clausus) ισχύει και στα ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά κάθε χρόνο παραμένουν και κενές θέσεις μετά 
τις κατατακτήριες εξετάσεις. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι κύκλοι σπουδών 
όπως στην ιατρική που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο αριθμός φοιτητών 
γνωστοποιείται πριν από τις εξετάσεις. Έχουμε τους εθνικούς διαγωνισμούς 
που διοργανώνονται από την CNAES και επίσης μέσα από τοπικούς δια-
γωνισμούς που οργανώνονται από τις DRE ( Direccoes Regionais de Edu-
cacao) καταβάλλεται προσπάθεια να καλύπτονται οι κενές θέσεις. Παρα-
δείγματος χάρη σε κύκλο σπουδών όπως είναι θέατρο, χορός, μουσική εκεί 
μπορεί κανείς να βρει θέσεις σπουδών για να σπουδάσει μέσα από τοπι-
κούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται και από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ι-
δρύματα.  

Όλες αυτές οι πληροφορίες που σας αναφέρω διατίθενται στους ενδιαφε-
ρόμενους μέσα από εγχειρίδια που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας αλλά 
και τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα Πανεπιστήμια δημοσιεύουν επίσης 
ένα έντυπο το οποίο διανέμεται μέσα από τα περιφερειακά γραφεία και τα 
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σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία 
κατατάξεων επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα ποσοστώσεων για 
τις πολυτεχνικές σχολές και για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο πε-
ριορισμένος αριθμός θέσεων, αυτές οι ποσοστώσεις στις πολυτεχνικές 
σχολές στοχεύουν στο να υπάρχουν τέτοιες πολυτεχνικές σχολές σε όλες 
τις πόλεις της Πορτογαλίας. Το δίκτυο των πολυτεχνικών σχολών εξυπηρε-
τεί κάποιο περιφερειακό στοιχείο. Υπάρχουν όμως και κάποιες ποσοστώ-
σεις, κάποια ποσοστά εισαγωγής που προβλέπονται για αθλητές από το 
εξωτερικό, από την Μοζαμβίκη, από άλλες χώρες, από τις Αζόρες.  

Τώρα ερχόμαστε στα κριτήρια εισαγωγής. Οι υποψήφιοι πρέπει να συ-
μπληρώσουν ένα έντυπο, μια αίτηση και ν’ αναφέρουν εκεί το ίδρυμα της 
προτίμησής τους. Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση σε έξι κύκλους 
σπουδών. Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Λαμβάνονται υπόψη οι 
προτιμήσεις υποψηφίου και γίνονται κάποιοι υπολογισμοί. Υπάρχει ένας 
τύπος βάσει του οποίου ιεραρχούνται οι υποψήφιοι. Τα ποσοστά εισαγω-
γής ποικίλουν ανάλογα και με τα προσόντα και με τα κριτήρια που χρησι-
μοποιούνται για τους υποψήφιους και λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση του 
κάθε υποψήφίου. Η θέση την οποία καταλαμβάνει ο υποψήφιος φοιτητής 
είναι ο συνδυασμός πολλών παραγόντων.  

Γίνονται διαφορετικές εξετάσεις για παιδιά διπλωματικών υπαλλήλων και 
παιδιά που ζουν με τους γονείς τους στο εξωτερικό, ή κάποιων στρατιωτι-
κών αποστολών στο εξωτερικό. Ειδικές υποτροφίες χορηγούνται σε χώρες 
με τις οποίες η Πορτογαλία έχει υπογράψει μορφωτικές συμφωνίες. Υπάρ-
χουν φοιτητές που γίνονται αποδεκτοί λόγω συμφωνιών αμοιβαιότητας, ή 
λόγω ειδικών αθλητικών επιδόσεων.  

Και για να μπορέσει κάποιος να εισαχθεί στα πανεπιστήμια μέσα από αυτές 
τις ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει να έχει σπουδάσει δώδεκα χρόνια και να 
έχει αναφέρει τον κύκλο σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Υ-
πάρχουν επίσης ειδικοί διαγωνισμοί για όσους είναι άνω των είκοσι πέντε 
ετών αλλά εν πάσει περιπτώσει καλύπτουν κάποια κριτήρια απαραίτητα για 
να ενταχθούνε στα ιδρύματα. Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για μαθητές 
που σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την παρέμβασή μου παρακαλώ να 
έρθετε σε επαφή μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  
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Badenas DE LA PENIA 

Διευθυντής του Ινστιτούτου Θερβάντες και Μορφωτικός Ακόλουθος 

                                της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα 

 

Ισπανία 

Οι φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο πρέπει να κα-
λύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το είδος 
των σπουδών που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Θα ήθελα να αναφερθώ 
λοιπόν στις εξετάσεις εισαγωγής όπως επίσης και στην όλη διαδικασία.  

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο λοιπόν. Το να πετύχει κά-
ποιος σε τέτοιου είδους εξετάσεις είναι μία σημαντική προϋπόθεση για να 
μπορέσει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο στον 1ο και στον 2ο κύκλο σπου-
δών θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όσοι συμμετέχουν στις εξετάσεις έ-
χουν προτεραιότητα έναντι εκείνων που δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.  

Υπάρχει και ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων(numerus clauses) στα 
πανεπιστήμια. Το να εγγραφεί ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο είναι μία 
αρμοδιότητα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Ισπανία υπάρχει το Υ-
πουργείο Παιδείας ( MEC Ministerio de Education y Ciencia) το οποίο είναι 
αρμόδιο για να ρυθμίζει όλα τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και συμβούλια 
(consejerias) που ασχολούνται με τον συντονισμό των σπουδών. Έχουμε 
τις ανεξάρτητες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές (comunidad autonoma) 
της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες μπορούν να δίνουν συγκεκριμένες ο-
δηγίες για τις εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι 
οι εξετάσεις οργανώνονται από αρμοδίους για τις εξετάσεις και για το απο-
λυτήριο Bachillerato. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις του Bachillerato που 
πρέπει να πληρούνται, συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στο περιεχό-
μενο στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Υπάρχει το θέμα των σχολι-
κών προγραμμάτων και όλα τα άλλα θέματα που ρυθμίζονται από τις εξε-
τάσεις του Bachillerato. Οι εξετάσεις εισαγωγής καλύπτουν τα θέματα τα 
οποία έχει διδαχθεί ο μαθητής τα τελευταία χρόνια του Bachillerato.  

Στόχος είναι βέβαια να διαπιστωθεί η ωριμότητα του υποψήφιου κυρίως σε 
αυτή την φάση εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται. Το 2003-2004 οι εξετά-
σεις αυτές τροποποιήθηκαν με στόχο να προσαρμοστούν στο νέο περιεχό-
μενο και στην κατανομή, στην διασπορά των μαθημάτων στα δυο τελευταία 
χρόνια του Bachillerato. Οι αυτόνομες κοινότητες έχουν συστήσει μια επι-
τροπή εξετάσεων η οποία έχει και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Υπάρχουν 
περισσότερες από μία επιτροπές, οι οποίες ορίζουν τα κριτήρια, ασχολού-
νται με την αξιολόγηση των εξετάσεων και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο 
συμβούλιο το οποίο ασχολείται με την αξιολόγηση των αποδόσεων.  
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Για να εισαχθεί ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο έχει πέντε επιλογές. Πρέ-
πει να έχει το Bachillerato και επίσης πρέπει και να καλύπτει και εξετάσεις 
(PAAU, Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad), να αποδει-
κνύει ότι γνωρίζει την ύλη που έχουν διδαχθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Οι 
μαθητές πρέπει να δίνουν εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία έχουν διδα-
χθεί. Οι δυνατότητες που έχει ένας μαθητής εξαρτώνται από τις σπουδές τις 
οποίες θέλει να ακολουθήσει. Οι σπουδές του 1ου κύκλου όπως ήδη σας 
ανέφερα δεν προϋποθέτουν εξετάσεις αγωγής. Το Bachillerato είναι εκείνο 
το οποίο καθορίζει τις σπουδές με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ο φοιτη-
τής, ο μαθητής. Ο μαθητής μπορεί στις εξετάσεις να επιλέξει μια από τις ε-
πίσημες γλώσσες της Ισπανίας. Όσοι τώρα δίνουν εξετάσεις στα Ισπανικά 
έχουν προτεραιότητα και οι άλλοι που διαγωνίζονται σε μια άλλη γλώσσα 
αυτή πρέπει να θεωρείται ισότιμη με τα Ισπανικά. Οι εξετάσεις αποτελού-
νται από δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τα μαθήματα τα οποία διδά-
σκονται στο δεύτερο χρόνο του Bachillerato. Όταν οι εξετάσεις λαμβάνουν 
χώρα στις αυτόνομες κοινότητες η κοινότητα είναι εκείνη η οποία μπορεί να 
ορίσει ακριβώς σε ποια γλώσσα θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις 
μπορεί να είναι ανθρωπιστικής φύσεως εφόσον αυτός θα είναι ο κύκλος 
σπουδών που θα ακολουθηθεί. Η ανάλυση πρέπει να γίνεται σε μια ξένη 
γλώσσα και επίσης να ακολουθεί και ανάλυση στα Ισπανικά. Επίσης προ-
βλέπονται ασκήσεις που αφορούν τα τρία θέματα που επελέγησαν για το 
Bachillerato κατά το δεύτερο έτος από τον φοιτητή σύμφωνα με το πρό-
γραμμα το οποίο έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές. Τα 
δυο θέματα είναι υποχρεωτικά, το τρίτο μπορεί να το επιλέξει ελεύθερα ο 
φοιτητής ανάλογα με το είδος του Bachillerato που θα ακολουθήσει. Και θα 
περάσει στις σχετικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι εξετάσεις θα α-
φορούν τα υποχρεωτικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο σπου-
δών που έχει επιλέξει.  

Η βαθμολογία γίνεται πάνω σε μια κλίμακα από μηδέν μέχρι δέκα. Στις αυ-
τόνομες επαρχίες οι εξετάσεις όπως είπαμε γίνονται στην επίσημη γλώσσα 
κάθε αυτόνομης επαρχίας. Αθροίζεται η βαθμολογία και υπολογίζεται ο μέ-
σος όρος. Παραδείγματος χάρη. Έχουμε δύο βαθμούς για κάθε ένα από τα 
τρία προαιρετικά μαθήματα. Τα τρία προαιρετικά θέματα. Υπολογίζεται ένας 
μέσος όρος ανάμεσα στα υποχρεωτικά και στα προαιρετικά μαθήματα. Για 
να περάσει ο φοιτητής πρέπει να πάρει συνολικό βαθμό 4 για τα προαιρετι-
κά μαθήματα. Κατόπιν γίνεται μια στάθμιση με συντελεστή 40% της συνολι-
κής βαθμολογίας που πήρε στις εξετάσεις και του μέσου όρου της βαθμο-
λογίας που πέτυχε στην διάρκεια του σχολικού έτους ο φοιτητής. Εάν δια-
λέξει δυο προαιρετικά μαθήματα θα συνυπολογιστούν και οι βαθμοί που θα 
έχει πάρει και για τα δυο αυτά προαιρετικά μαθήματα. Υπάρχουν δυο εξε-
ταστικές περίοδοι, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Μπορούν να περάσουν 
τέσσερις φορές συνολικά εξετάσεις οι φοιτητές. Όσοι έχουν πετύχει τις ει-
σαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο μπορούν να επανεξεταστούν σε 
οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο για να βελτιώσουν τον βαθμό τους εάν το 
επιθυμούν. Ο νόμος περί πανεπιστημίων(LOU, Ley Organica de Universi-
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dades) θα αρχίσει να ισχύει πολύ σύντομα. Υπολογίζεται ότι θα ισχύσει για 
το σχολικό έτος 2005-2006. Τα πανεπιστήμια θα έχουν πλέον την δυνατό-
τητα να ορίζουν τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών με βάση κάποιες γενι-
κές συστάσεις και υποδείξεις που θα δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Το αρμόδιο πανεπιστημιακό συμβού-
λιο εξασφαλίζει ότι οι εισαγωγικές διαδικασίες θα είναι ισότιμες μεταξύ όλων 
των πανεπιστημίων. Ο νόμος περί ποιότητας παιδείας προβλέπει επίσης 
ότι σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις για το Bachillerato θα αποτελούν και 
αυτές μια προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν κά-
ποια μαθήματα, κάποιες σπουδές όπως καλές τέχνες ή κάποιες τεχνικές ει-
δικότητες για τις οποίες προβλέπονται κάπως διαφορετικά κριτήρια. Η νο-
μοθεσία προβλέπει τις σχετικές προϋποθέσεις. Το περιεχόμενο των εξετά-
σεων καθώς και η οργάνωση της διεξαγωγής τους καλύπτονται από την 
νέα νομοθεσία που όπως είπαμε θα αρχίσει να ισχύει για το ακαδημαϊκό 
έτος 2005-2006.  

Οι γενικές εξετάσεις για το Bachillerato θα οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. 
Και θα περιλαμβάνουν δυο σκέλη. Ένα κοινό σκέλος για όλους τους φοιτη-
τές και ένα ειδικό σκέλος ανάλογα με την δέσμη του κάθε απολυτηρίου. Ο 
νόμος για τα πανεπιστήμια του 2002 παρέχει στους φοιτητές την δυνατότη-
τα να σπουδάσουν σε κρατικά πανεπιστήμια της επιλογής τους ή στο πα-
νεπιστήμιο στο οποίο πέρασαν τις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι φοιτητές που 
έρχονται από αυτόνομες κοινότητες επαρχίες της Ισπανίας και απολαμβά-
νουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι φοιτητές. Αυτή η 
διαδικασία θα αρχίσει να εφαρμόζεται, άρχισε ήδη να εφαρμόζεται κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.  

Προβλέπονται τέσσερις κύκλοι πανεπιστημιακών σπουδών για την από-
κτηση πτυχίου και αυτό ισχύει τόσο για τα κεντρικά πανεπιστήμια όσο και 
για τα πανεπιστήμια των αυτόνομων επαρχιών. Οι φοιτητές υποβάλλουν 
την αίτηση στα πανεπιστήμια στα οποία θέλουν να σπουδάσουν λαμβάνο-
ντας υπόψη τις διαδικασίες τις οποίες αναφέραμε στην προηγούμενη πα-
ράγραφο καθώς και τον μέγιστο αριθμό επιλογών που μπορούν να κάνουν.  

Τα πανεπιστήμια προβλέπουν συγκεκριμένες περιόδους εγγραφής έτσι 
ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εγγραφούν από την στιγμή βέβαια που έ-
χουν γίνει αποδεκτοί στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Η διαδικασία για την 
κατανομή των θέσεων ορίζεται από τις αυτόνομες κοινότητες και βεβαίως 
μετά από συστάσεις που δίνουν τα πανεπιστήμια στις κοινότητες.  

Εξάλλου οι φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες διαφορετικές αυτόνομες 
κοινότητες, αντιμετωπίζονται ως ίσοι με όλους τους υπολοίπους. Για να 
μπορεί κανείς να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο πρέπει να καλύπτει τις προ-
διαγραφές που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Εφόσον υπάρξουν κενές 
θέσεις στα πανεπιστήμια τότε μπορούν να καλυφτούν αν υπάρχουν ενδια-
φερόμενοι. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Δεν είναι όμως δυνατόν να 
γραφτούν περισσότεροι φοιτητές από εκείνους που μπορούν να γίνουν α-
ποδεκτοί στα πανεπιστήμια. Κάθε χρόνο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 
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των εξετάσεων. Δεύτερον, όσοι πετυχαίνουν στις εξετάσεις σε κάποια ειδική 
διαδικασία και αυτοί έχουν δικαίωμα εγγραφής. Και τρίτον μόνο για συγκε-
κριμένους κύκλους μπορούν να εγγραφούν φοιτητές οι οποίοι έχουν περά-
σει το Bachillerato. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν 
περάσει Bachillerato σε κάποιες ειδικές διαδικασίες. Εφόσον λοιπόν καλύ-
πτονται όλα αυτά τα κριτήρια γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων και η α-
πόφαση λαμβάνεται ανάλογα με τις τελικές επιδόσεις, με τον βαθμό του 
Bachillerato, με τον μέσο όρο των ακαδημαϊκών επιδόσεων στην περίπτω-
ση βέβαια που υπάρχει ήδη ακαδημαϊκό πτυχίο.  

Όσον αφορά μαθητές ή φοιτητές οι οποίοι θέλουν να γραφτούν σε ειδικές 
σχολές όπως στην σχολή Καλών Τεχνών ή στην Σχολή Διερμηνείας τότε 
εκείνο που επίσης παίζει ρόλο είναι οι επιδόσεις σε μια προσωπική εξέταση 
που λαμβάνει χώρα. Μαζί με όλες αυτές τις διατάξεις, τα πανεπιστήμια κα-
λούνται κάθε χρόνο να προβλέπουν και κάποιες συγκεκριμένες θέσεις για 
εκείνους τους υποψήφιους που καλύπτουν ειδικά κριτήρια υπό την προϋ-
πόθεση βέβαια ότι και όλα αυτά είναι νομικά κατοχυρωμένα. Ο ακριβής κα-
θορισμός αυτών των θέσεων εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των αυ-
τόνομων κοινοτήτων και των πανεπιστημίων. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος 
αριθμός θέσεων που ορίζεται κάθε φορά. Παραδείγματος χάρη 1% μέχρι 
3% προορίζεται μόνο για εκείνους που έχουν Licenciado ή για εκείνους που 
θέλουν να εγγραφούν στον δεύτερο κύκλο σπουδών. Μια άλλη περίπτωση, 
ένα άλλο ποσοστό μέχρι 3% προβλέπεται για αλλοδαπούς μαθητές οι ο-
ποίοι όμως έχουν περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις των Ισπανικών Πα-
νεπιστημίων. Από 13-14% των θέσεων στα πανεπιστήμια καλύπτονται από 
μαθητές του 1ου κύκλου με μαθητές οι οποίοι έχουν ένα απολυτήριο επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης. Αυτοί λοιπόν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επι-
τυχώς τις σπουδές τους για να μπορέσουν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο 
και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να έχουν ολοκληρώ-
σει τις σπουδές της επαγγελματικής κατάρτισης (Tecnico Superior). Υπάρ-
χει και άλλο ένα 15% που εντάσσονται στα πανεπιστήμια μέσα από διαδι-
κασία που προαναφέρθηκε. Από 1% μέχρι 3% των θέσεων προβλέπονται 
για αθλητές και ένα άλλο 5% με φοιτητές για άτομα που ενδιαφέρονται μόνο 
για την φυσική αγωγή. Εξάλλου ένα 3% προβλέπεται για άτομα με αναπη-
ρία. Ο βαθμός της αναπηρίας ορίζεται εξάλλου από τον νόμο, παίζει όμως 
ρόλο η ικανότητα, και οι επιδόσεις που είχαν στις προηγούμενες φάσεις της 
εκπαίδευσης.  

Τα ποσοστά επίσης των θέσεων ποικίλουν. Όσοι έχουν σπουδάσει στο ε-
ξωτερικό πρέπει να μπορούν να σπουδάσουν στα ισπανικά πανεπιστήμια 
στα πλαίσια συμφωνιών που έχουν συναφθεί εφόσον όμως καλύπτουν και 
αυτοί συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή εφόσον έχουν σπουδάσει σε ένα πα-
νεπιστήμιο εξωτερικού που αναγνωρίζεται, έχουν συγκεκριμένες επιδόσεις, 
κατέχουν την έγκριση του Αντιπρύτανη και αυτή η απόφαση λαμβάνεται στα 
πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συμβουλίου. Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν 
αυτή την αναγνώριση πρέπει να περάσουν τις ειδικές εξετάσεις για να μπο-
ρέσουν να εγγραφούν στα Ισπανικά πανεπιστήμια. Στις περιπτώσεις που 
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έχουμε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο από εκείνο στο οποίο ξεκίνησαν μπορεί να 
δοθεί ειδική έγκριση βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μέχρι τότε ο-
λοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους. Στην περίπτωση που δεν έχουν τις 
απαραίτητες επιδόσεις δεν γίνονται αποδεκτοί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
έχουν κάποιες συγκεκριμένες επιδόσεις για να μπορούν να εγγραφούν σε 
ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο. Εάν τώρα οι φοιτητές δεν πληρούν αυτές τις 
προϋποθέσεις τότε εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις περί θέσεων πανεπι-
στημίων. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν σχολή από αυτή 
στην οποία ξεκίνησαν και αυτοί εντάσσονται στις γενικότερες διατάξεις περί 
θέσεων στα πανεπιστήμια.  
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Acting Deputy – Director Higher Education 

 

Ολλανδία 

Το σύστημά μας είναι ένα δυϊκό σύστημα, έχει δυο κατευθύνσεις Μιλάμε για 
πανεπιστήμια επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτή είναι η ακριβής μετάφρα-
ση. Στην Ολλανδία τα προγράμματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
διαρκούν τέσσερα χρόνια και φθάνουμε μέχρι το Bachelor. Στα πανεπιστή-
μια έχουμε τρία χρόνια που οδηγούν στο πτυχίο Bachelor και μετά μπο-
ρούν να ακολουθήσουν ένα ή δυο χρόνια για σπουδές Master ανάλογα με 
τον κύκλο σπουδών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην εκπαίδευση την 
ανώτατη επαγγελματική αλλά σε γενικές γραμμές τα επαγγελματικά master 
δεν χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση ενώ στην περίπτωση των πα-
νεπιστημίων χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση (βλ. διαφάνεια 1 Πα-
ρουσίαση : Ολλανδίας). 

Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση της ποιότητας θέλω να σας πω ότι υ-
πάρχει μια προϋπόθεση για όλα τα προγράμματα. Πρέπει να υπάρχει αξιο-
λόγηση ποιότητας και η κρίση να είναι θετική. Αυτό είναι απόλυτη προϋπό-
θεση για να καταγραφεί ένα ίδρυμα σε ένα ειδικό κατάλογο που σημαίνει ότι 
μπορεί κανείς να έχει πτυχίο μόνο εφόσον τελειώνει ένα πανεπιστήμιο από 
αυτό τον κατάλογο. Εξάλλου η εγγραφή είναι προϋπόθεση για να αποκτή-
σει ένας φοιτητής υποτροφία και επίσης για να μπορεί να χορηγηθεί και 
υποτροφία στο πανεπιστήμιο. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της εξασφά-
λισης της ποιότητας κατά κύριο λόγο, πρόκειται για προγράμματα τα οποία 
καταρτίζονται ανάλογα με δημοσιευμένα, κοινοποιημένα κριτήρια. Επίσης 
αναφέρεται και η άποψη των φοιτητών οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδι-
κασία αυτή της αναθεώρησης των προγραμμάτων. Επίσης ως προς την 
πιστοποίηση θέλω να σας πω ότι γίνεται σαφής αναφορά, λαμβάνεται συ-
γκεκριμένη απόφαση με βάση μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αξιολογούνται 
τα τρέχοντα και τα νέα προγράμματα. Η όλη διαδικασία είναι ανεξάρτητη και 
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βαθμολόγηση, ως προς αυτή 
την διαδικασία της πιστοποίησης.  

Σε αυτή την διαδικασία υπάρχει ένας ενδιάμεσος φορέας ο οποίος κάνει την 
πιστοποίηση ο φορέας φέρει τα αρχικά NVAO (Netherlands – Flaudero Ac-
creditation Organisation) όπως βλέπουμε στην διαφάνεια (βλ. διαφάνεια 6 
Παρουσίαση : Ολλανδίας) και ο φορέας αυτός είναι αρμόδιος για την Ολ-
λανδία και για την Φλάνδρα. Ο Οργανισμός αυτός πιστοποίησης λαμβάνει 
τις αποφάσεις βασιζόμενος σε εκθέσεις που δημοσιεύονται κατά καιρούς 
και ο φορέας αυτός είναι ακριβώς εκείνος που χορηγεί και την πιστοποίηση. 
Έχουμε την διακήρυξη της Μπολόνια. Στην Ολλανδία λοιπόν αυτή η διακή-
ρυξη αλλά και η διαδικασία οδήγησαν σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας του εκ-
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παιδευτικού συστήματος. Έχουμε δυο βασικούς κύκλους. Έχουμε καταρχάς 
τον κύκλο του Bachelor και μετά τον κύκλο του master. Και όταν έχει ολο-
κληρώσει κανείς το master του μπορεί και να προχωρήσει τις σπουδές του 
και να αποκτήσει τον τίτλο του Δόκτορα. Εξάλλου μετά την διακήρυξη της 
Μπολόνια είχαμε και αυτή της Πράγας που επισήμανε το πόσο σημαντικό 
είναι να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια και συνεπώς δυνατότητα σύγκρισης 
των προγραμμάτων. Και φέτος είχαμε τη διακήρυξη του Βερολίνου που 
προσθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε αυτή την διαδικασία πιστοποί-
ησης ποιότητας μέχρι το 2005.  

Θα αναφερθώ και σε ορισμένα άλλα θέματα που αφορούν στην διαφάνεια 
και στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η διακήρυξη της Μπολόνιας στο-
χεύει στην διαφάνεια και στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εκείνο που εί-
ναι ενδιαφέρον σήμερα είναι το πώς είναι τα πράγματα οργανωμένα σε άλ-
λες χώρες και εάν και εκεί υπάρχει αυτό το δυϊκό σύστημα ή εάν υπάρχουν 
άλλες δυνατότητες, άλλοι μηχανισμοί στα πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευ-
σης. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη της παγκοσμιοποίησης, ώστε να είναι πιο 
διεθνή τα κριτήρια της πιστοποίησης της ποιότητας. Η πιστοποίηση αφορά 
την Φλάνδρα και την Ολλανδία γιατί έχουμε περίπου το ίδιο σύστημα πι-
στοποίησης. Και οι δυο μας αυτή την στιγμή προτιθέμεθα να αλλάξουμε το 
σύστημα για διαφορετικούς λόγους. Πάντως στόχος και των δυο μας είναι 
να κάνουμε τις σωστές επιλογές για την πιστοποίηση της ποιότητας. Πιο 
συγκεκριμένα ο οργανισμός πιστοποίησης NVΑO δίνει πιστοποιητικά για 
την Ολλανδία και την Φλάνδρα. Έχει συσταθεί μέσα από συμβάσεις των 
δύο κρατών. Οι Υπουργοί της Ολλανδίας και της Φλάνδρας είναι εκείνοι 
που ορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα NVΑO σε διαβουλεύσεις με 
διάφορα ιδρύματα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκείνο που παίζει πο-
λύ μεγάλο ρόλο είναι ότι ο φορέας αυτός είναι ανεξάρτητος από την Κυβέρ-
νηση κατά την λήψη των αποφάσεών του. Τέλος για τον φορέα πιστοποίη-
σης τον ΝVΑΟ εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οδήγησε στην σύσταση 
του ECA ( European Consortium for Accreditation) του Ευρωπαϊκού φορέα 
πιστοποίησης στον οποίο συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκές χώρες. Και μπορεί 
κανείς να τα βρει όλα αυτά στην ιστοσελίδα του NVAO.  

Τέλος έχω να σας παρουσιάσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία (βλ. διαφά-
νεια 11 Παρουσίαση: Ολλανδίας) που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση 
της Ολλανδίας. Ως προς την σύνθεση των πανεπιστημίων βλέπουμε ότι ένα 
μεγάλο τμήμα των  πανεπιστημίων ασχολείται με συμπεριφοριστικές μελέ-
τες. Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν οικονομικές σπουδές και ένα άλλο 
μεγάλο κομμάτι προσφέρει τεχνολογικές και μηχανολογικής φύσεως σπου-
δές. Ο στόχος μας είναι να αυξηθεί αυτός ο τομέας των σπουδών, των μη-
χανολογικών και να φτάσει μέχρι και το 20%. Υπάρχουν και άλλοι κύκλοι 
σπουδών που δεν είναι όμως τόσο μεγάλοι αναλογικά όπως παραδείγμα-
τος χάρη 14% είναι ο πολιτισμός, το 11% είναι για την υγεία και η επιστήμη, 
καθαρά επιστημονικοί κύκλοι σπουδών επίσης κατέχουν ένα πολύ μικρό 
ποσοστό.  
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Σε αυτή εδώ την διαφάνεια (βλ. διαφάνεια 12 Παρουσίαση: Ολλανδίας) α-
πεικονίζονται οι πανεπιστημιακές σπουδές, δηλαδή ο αριθμός των φοιτη-
τών που επισκέπτονται τα πανεπιστήμια. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί και 
πέρυσι έφτασε μέχρι και τις σαράντα χιλιάδες. Ο αριθμός των φοιτητών οι 
οποίοι μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση φοιτούν στα πανεπιστήμια πα-
ρουσιάζει μια συνεχή αύξηση. Αυτά εδώ τα στοιχεία (βλ. διαφάνεια 13 Πα-
ρουσίαση: Ολλανδίας) βλέπετε απεικονίζουν τον αριθμό των φοιτητών στην 
ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση, 33.000 άτομα ενώ η πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση αριθμεί 80.000 φοιτητές.  Βλέπετε λοιπόν ότι η αναλογία είναι 
σαφώς υπέρ του 1ου κύκλου σπουδών.  

Τέλος έχω να παρουσιάσω και κάποια στοιχεία σχετικά με τους αποφοίτους 
του 1ου κύκλου σπουδών της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βλέ-
πουμε οι περισσότεροι ασχολούνται με τα οικονομικά με τα μηχανολογικά 
ενώ οι παιδαγωγικές σπουδές ενδιαφέρουν το 22% των φοιτητών.  

Όσον αφορά το θέμα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση το κλειδί 
στην Ολλανδία είναι το εξής: όταν κάποιος έχει τελειώσει επιτυχώς την δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση σαφώς και μπορεί να σπουδάσει στα πανεπιστή-
μια. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εφόσον δηλαδή κανείς επιτυχώς 
έχει τελειώσει τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών μπορεί να εγγραφεί στο 
πανεπιστήμιο. Για τα πανεπιστήμια έχουμε έξι χρόνια εκπαίδευση. Άρα από 
12 μέχρι 18 ο μαθητής ακολουθεί δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά, οι μα-
θητές μπορούν να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια. Και εάν θέλουν να ακο-
λουθήσουν την ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν 
σπουδάσει πέντε χρόνια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα δηλαδή 
στην ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί κανείς να ξεκινήσει νωρί-
τερα, όταν είναι δέκα επτά ετών. Υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί στην 
Ιατρική. Γιατί για τις ιατρικές σπουδές, στα πανεπιστήμια υπάρχει περιορι-
σμός στον αριθμό των εισακτέων (numerus clausus). Δεν είμαι σίγουρος για 
τον αριθμό αλλά νομίζω ότι οι καλύτεροι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης εφόσον επιθυμούν μπορούν να σπουδάσουν ιατρική. Και εάν 
δεν είναι τόσο καλοί μαθητές τότε γίνεται μια κατανομή που σημαίνει ότι 
μπορεί κανείς να προσπαθήσει να σπουδάσει ιατρική αλλά δεν είναι σίγου-
ρο ότι θα τα καταφέρει. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει κανείς να σπου-
δάσει κάτι άλλο.  

Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.  
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Βέλγιο 

Επειδή έχω συνεργαστεί με κάποιους υπουργούς της Φλάνδρας στο πρό-
σφατο παρελθόν αλλά και με το πανεπιστήμιο θα προσπαθήσω να σας 
παρουσιάσω από κοινού και την πρακτική αλλά και την πολιτική σκοπιά 
στην παρουσίασή μου.  

Η γλώσσα είναι ένα σημαντικό θέμα στην χώρα μου και για αυτό ακριβώς 
ζητώ συγνώμη που δεν μιλώ Ελληνικά. Αρχικά θα δώσω μερικές βασικές 
πληροφορίες για την χώρα μου, γιατί οποιαδήποτε πολιτική πρέπει να το-
ποθετείται στο αρχικό της πλαίσιο. Κατόπιν θα κάνω μια σύντομη παρουσί-
αση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, των βασικών βαθμίδων, της ανώ-
τερης εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης μετά την δια-
κήρυξη της Μπολόνιας και μετά θα μιλήσουμε για το σύστημα πρόσβασης 
στην ανώτατη εκπαίδευση.  

Το Βέλγιο είναι σουρεαλιστική χώρα. Ισχυριζόμαστε ότι είμαστε μια χώρα 
όταν μας βολεύει αλλά για θέματα παιδείας παραδείγματος χάρη θέλουμε 
να κάνουμε ο καθένας ότι θέλει στην κοινότητά μας ( γαλλόφωνη ή φλα-
μανδική). Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι η χώρα αποτελείται 
προς τον βορρά από το φλαμανδικό Βέλγιο (το 57% της χώρας) και νότια 
από τη γαλλόφωνη κοινότητα (43% του πληθυσμού. Προς ανατολάς βρί-
σκεται η γερμανόφωνη κοινότητα όπου όμως δεν έχει ανώτατη εκπαίδευση. 
Μια χώρα, τρεις πραγματικότητες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχιζό-
μενη πορεία αποομοσπονδοποίησης όπως το λέμε, αποκέντρωσης δηλαδή 
των εξουσιών στις κοινότητες. Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο κάθε μια από 
αυτές τις κοινότητες κατέκτησε την πολιτιστική της ανεξαρτησία. Το μεγαλύ-
τερο βήμα έγινε το 1988 με την εγκατάσταση των υφισταμένων δομών για 
την αποκέντρωση των εκπαιδευτικών πολιτικών μας οι οποίες ανατέθηκαν 
στα χέρια των κοινοτήτων.  Η διαδικασία της αποκέντρωσης εξακολουθεί να 
συνεχίζεται. Πρόσφατα έγινε  μια συζήτηση για την αποκέντρωση της ανα-
πτυξιακής πολιτικής ακόμα και των θεμάτων της κοινωνικής ασφάλισης τα 
οποία επίσης, να τα αναλάβουν οι κοινότητες. Με βάση το Σύνταγμά μας 
όσον αφορά τα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής γίνονται τρεις εξαιρέσεις 
που συνεπάγονται ότι οι εξουσίες αυτές δεν βρίσκονται στα χέρια των κοι-
νοτήτων.  

Η υποχρεωτική παιδεία δια νόμου ξεκινά από την ηλικία των 6 ετών και συ-
νεχίζεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε υπο-
χρεωτική σχολική εκπαίδευση, γιατί υπάρχουν συστήματα βάσει των οποί-
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ων οι άνθρωποι μπορούν να διδάξουν κατ’ οίκον τα παιδιά τους χωρίς δη-
λαδή τον κρατικό έλεγχο. Στην πράξη όμως, από την ηλικία των δυόμισι 
ετών και μετά, τα παιδιά πάνε στο σχολείο έως τα 18 τους χρόνια και υ-
πάρχουν και κάποια προβλήματα γιατί τα παιδιά κουράζονται από το πολύ 
σχολείο. Τα τελευταία χρόνια εκπονούμε προγράμματα μεικτής φοίτησης 
και απασχόλησης έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα που μας δίνει και το 
σύνταγμα δηλαδή να το ρυθμίσουμε έτσι το θέμα αυτό. Ολοκληρώνοντας 
την αναφορά στο γενικό πλαίσιο, είναι γνωστό ότι στην χώρα μας είχαμε 
πάντα ξένη κατοχή: Ισπανούς, Γερμανούς και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μας 
μάθαιναν να είμαστε καθολικοί, μετά μας λέγανε να είμαστε άθεοι, έπρεπε 
να μιλάμε Ισπανικά, μετά να μάθουμε Γερμανικά και για αυτό τον λόγο το 
Σύνταγμά μας το 1830 προέβλεψε ότι θα είμαστε εξαιρετικά φιλελεύθεροι 
και θα έχουμε την ελευθερία επιλογής των σχολείων της προτιμήσεώς μας. 
Οι νέοι λοιπόν όταν γίνουν δέκα οχτώ ετών μπορούν να επιλέξουν ελεύθε-
ρα σε ποιο σχολείο, σε ποια σχολή θα φοιτήσουν. Υπάρχουν συστήματα 
που κυρίως προσφέρουν ουδέτερη εκπαίδευση. Τα περισσότερα, το μεγα-
λύτερο μέρος της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και 
στην ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα είδος ελεύθερης ιδιωτικής επιχείρησης 
που σημαίνει είτε καθολικής, είτε μη συγκεκριμένου θρησκεύματος. Εν πά-
σει περιπτώσει παρέχεται η ευκαιρία ελεύθερης επιλογής.  

Τέλος υπάρχει και μια οικονομική πραγματικότητα που ισχύει για την χώρα 
μας. Κάτι το πολύ σημαντικό σε σχέση με το θέμα της πρόσβασης στα πα-
νεπιστήμια. Γιατί δεν έχουμε επαρκείς φυσικούς πόρους. Όλοι οι πολιτικοί 
συμφωνούν επί αυτού. Ότι δηλαδή να επενδύσουμε στους εγκεφάλους ελ-
λείψει οτιδήποτε άλλου. Και για να σας δώσω μια ιδέα. Στην Φλάνδρα το 
40% του προϋπολογισμού μας αυτή την στιγμή χρηματοδοτεί την παιδεία. 
Το μεγαλύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και αυτό ίσως είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή την 
στιγμή τα δευτεροβάθμια σχολεία μας θεωρούνται πολύ καλά και πρέπει να 
συμφωνήσω με τους Φιλανδούς ότι δεν είμαστε μεν οι πρώτοι, στην κορυ-
φή του καταλόγου των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Piza  στα περισ-
σότερα μαθήματα βρισκόμαστε σχεδόν στην πρώτη πεντάδα πάντα. Και 
ανά πάσα στιγμή είμαστε στην πρώτη δεκάδα ως χώρα. Για να σας περι-
γράψω τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσής μας και αυτό που θα σας πω 
ισχύει και για τη φλαμανδική και τη γαλλόφωνη κοινότητα υπάρχει η αρχική 
εκπαίδευση από δυόμισι έως έξη ετών και μετά η επόμενη φάση είναι η 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση που ξεκινά καταρχήν σε ηλικία έξι ετών και συνε-
χίζεται μέχρι την ηλικία των δώδεκα (βλ. διαφάνειες8,9,10 Παρουσίαση : 
Βέλγιο). Υπάρχει επίσης και ένα εναλλακτικό σύστημα, ένα κανονικό και ένα 
ειδικό καθεστώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 
κανονικό καθεστώς αφορά όλους σχεδόν τους μαθητές ενώ το ειδικό καθε-
στώς αφορά έξι, εφτά διαφορετικές κατηγορίες (πνευματικά καθυστερημέ-
νους, μαθητές με δυσκολίες ακοής ή όρασης κ.λπ.). Για όσους έχουν ειδικές 
ανάγκες χρειάζεται μια ειδική προσπάθεια στην εκπαίδευσή τους. Τα τελευ-
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ταία χρόνια προσπαθήσαμε τα άτομα αυτά να τα εντάξουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο στο κανονικό σύστημα.  

Επίσης γίνεται μια ετήσια αξιολόγηση ξεκινώντας από το πρώτο έτος και 
εάν περάσει κανείς από την πρώτη χρονιά μπορεί να προχωρήσει, να προ-
αχθεί στην δεύτερη. Εάν δεν προαχθεί πρέπει κανείς να επαναλάβει την 
πρώτη χρονιά φοίτησης στο σχολείο.  

Έτσι λοιπόν υπάρχουν παιδιά δέκα τεσσάρων ετών που μπορεί να είναι 
στην βαθμίδα που κανονικά αντιστοιχεί στην ηλικία των εννέα έως δέκα ε-
τών. Δηλαδή μπορεί κανείς να μείνει στην ίδια τάξη. Κατόπιν έχουμε την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία είναι οργανωμένη κατά τον ίδιο περί-
που τρόπο. Δεν είναι τόσο ομοιογενής. Υπάρχει και το κανονικό και το ειδι-
κό καθεστώς και εδώ. Υπάρχει όμως και ένα σύστημα αξιολόγησης, προα-
γωγής από την μια χρονιά στην άλλη. Θα είδατε ένα πλαίσιο που περιελάμ-
βανε την ηλικία δώδεκα έως δέκα οχτώ ετών. Όμως τα βήματα είναι τέσσε-
ρα. Στην Φλάνδρα ας πούμε υπάρχει η βαθμίδα ηλικίας δώδεκα έως δέκα 
τεσσάρων ετών, ένα γενικό πρόγραμμα και μία δυνατότητα προετοιμασίας 
για επαγγελματική κατάρτιση. Στην ηλικιακή ομάδα 14-16 ετών έχουμε το 
γενικό πρόγραμμα, το καλλιτεχνικό, τεχνικό και επαγγελματικό. Παράλληλα 
από την ηλικιακή ομάδα 16-18 το ίδιο και 18 -21 είναι δυνατόν να συνεχίσει 
κανείς με την επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι 
ότι οι περισσότεροι μαθητές στην χώρα μας ξεκινούν στην γενική κατεύ-
θυνση σε ηλικία 12 ετών γιατί όλοι θεωρούν  ότι έχουν την δυνατότητα να 
συνεχίσουν σε αυτή την κατεύθυνση η οποία οδηγεί αργότερα στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Αλλά υπάρχει και ένα σύστημα μιας αλληλουχίας που επι-
τρέπει στους μαθητές που δεν έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην 
γενική κατεύθυνση από ένα σημείο και μετά να προχωρήσουν στην καλλι-
τεχνική, τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση.  

Στην γαλλόφωνη κοινότητα ισχύουν περίπου τα ίδια. Δηλαδή από 12-14 
ετών υπάρχουν οι δυνατότητες γενικής κατεύθυνσης ή προετοιμασίας για 
επαγγελματική κατάρτιση. Από 14-16 ετών έχουμε τρεις μορφές γενικής 
παιδείας, γενική, περισσότερο τεχνολογική και περισσότερο καλλιτεχνική 
και υπάρχει και η επαγγελματική κατάρτιση, επίσης τριών τύπων: τεχνολο-
γική, καλλιτεχνική και επαγγελματική. Πρόκειται για τρεις παράλληλες κα-
τευθύνσεις. Στις ηλικίες 16-18 ισχύει το ίδιο όπως και στην προηγούμενη 
βαθμίδα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα συστήματα. Φε-
ρειπείν μιλάμε για την γενική κατεύθυνση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Στην Φλάνδρα έχουμε είκοσι δυνατούς συνδυασμούς μαθημάτων. Ας πού-
με ένας συνδυασμός δίνει έμφαση στα λατινικά και στα ελληνικά, άλλος 
συνδυασμός δίνει έμφαση στα μαθηματικά και στους επιστημονικούς κλά-
δους ως ένα άκρο γιατί υπάρχουν και άλλα προγράμματα που οδηγούν 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, πάλι υπάρχει η δυνατό-
τητα συνδυασμού των σύγχρονων γλωσσών και η 21η δυνατότητα είναι ένα 
είδος αθλητικής παιδείας που μπορεί κανείς να ασχοληθεί με τον αθλητισμό 
και να τον συνδυάσει με κάποια από τις άλλες δυνατότητες. Υπάρχει ας 
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πούμε και η τεχνική εκπαίδευση όπου επιτρέπει 21 ειδικότητες με διάφο-
ρους συνδυασμούς, κατασκευές, μόδα και τα λοιπά. Τώρα η αξιολόγηση 
αφορά την ετήσια επίδοση του μαθητή. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί πρό-
βλημα κινήτρων σε κάποια παιδιά που προσπαθούν να ξεκινήσουν στην 
γενική κατεύθυνση και δεν τα καταφέρνουν και πρέπει να πέσουν σε χαμη-
λότερα επίπεδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τώρα για πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και αυτό αφορά και το συ-
γκεκριμένο μας θέμα καταρχήν όλοι έχουν το δικαίωμα για κάθε μορφή εκ-
παίδευσης. Δηλαδή όποιο πτυχίο και αν έχει κάποιος όταν φτάσει στην ηλι-
κία για ανώτατη εκπαίδευση έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα εάν λάβουμε 
υπόψη μας τα ποσοστά επιτυχίας γιατί όλοι έχουν σαφή γνώση ότι μια 
προέλευση από κλασική παιδεία, δηλαδή λατινικά, ελληνικά, ή τεχνική πρα-
κτική παιδεία δηλαδή μαθηματικά επιστημονικά οδηγεί σε μεγαλύτερη επι-
τυχία. Ας πούμε με την κατεύθυνση λατινικά - ελληνικά το ποσοστό επιτυχί-
ας φτάνει το 90% ενώ κάποιος που προέρχεται στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση από την επαγγελματική κατάρτιση έχει ποσοστά επιτυχίας κάτω του 
5% για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε λοιπόν με 
την ανώτατη εκπαίδευση η οποία βρίσκεται σε μια φάση αναθεώρησης. 
Πριν εισαχθεί το σύστημα Bachelor - Master στην χώρα μας ήταν παρόμοια 
τα συστήματα και στην Φλάνδρα και στο Γαλλόφωνο μέρος. Έχουμε τα πα-
νεπιστήμια που έχουν ακαδημαϊκή αποστολή και υπάρχει τα λεγόμενα Ho-
gescholen που είναι οι Ανώτατες σχολές όπως λέγονται στο Γαλλόφωνο 
μέρος οι Hautes ecoles που είναι περισσότερο επαγγελματικής κατεύθυν-
σης. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην χώρα μου. Δηλαδή το δεύτερο είδος 
ανώτατης εκπαίδευσης είναι οι ανώτατες σχολές που έχουν μακρύτερης 
διάρκειας σπουδές, αντίστοιχα με τα τεχνικά πανεπιστήμια κάποιων σχο-
λών, τα Fachhochscule. Έχουν ακαδημαϊκό προορισμό πριν εισαχθεί το 
σύστημα Bachelor – Master τα πανεπιστήμια παρέχουν πτυχία με βάση ένα 
σύστημα δυο χρόνια συν άλλα δύο ή τρία για τους μηχανικούς και τα λοιπά 
με εξαίρεση τις θεατρικές σχολές. Ενώ στις ανώτερες σχολές έχουμε δυο 
αρχικά χρόνια συν δύο για την απόκτηση πτυχίου, μηχανικού και τα λοιπά. 
H διαφορά εδώ είναι ότι οι πολιτικοί μηχανικοί είναι πανεπιστημιακού επι-
πέδου ενώ οι μηχανικοί βιομηχανίας βρίσκονται στο επίπεδο ανώτατης 
σχολής.  

Τέλος υπήρχε και ο τρίτος σύντομος τύπος ανώτατης σχολής μικρής διάρ-
κειας, με διάρκεια σπουδών τριών ετών αλλά δεν θα ασχοληθώ με αυτά 
περαιτέρω. Αφού εισήχθηκε το σύστημα Bachelor - Master και στην χώρα 
μας υπάρχουν πλέον διαφορές ανάμεσα στην Γαλλόφωνη και την μη Γαλ-
λόφωνη παιδεία στην χώρα μας.  

Θα ξεκινήσω με το Γαλλόφωνο μέρος που το αφορά ένα πρόσφατο διάταγ-
μα (Μάρτης του 2004) και όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, και ανώτατες 
σχολές μακράς διάρκειας ή συντομότερης διάρκειας. Στην Φλάνδρα  έγιναν 
κάποιες αλλαγές και υπάρχει μεικτό σύστημα. Όπως και στις περισσότερες 
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άλλες χώρες, ξεκινάμε με τα πανεπιστήμια και κάποιες ανώτατες σχολές 
που από κοινού εντάσσονται σε μια κατηγορία και πρέπει να επιτύχουν τα 
ίδια ακαδημαϊκά πρότυπα. Οι ανώτατες σχολές θα πρέπει να έχουν πανε-
πιστημιακού επιπέδου προσωπικό. Στο παρελθόν δεν ήταν απαραίτητο ο 
κάθε διδάσκων να έχει διδακτορικό, τώρα πλέον αυτό θα είναι απαραίτητο. 
Η ανώτατη σχολή σύντομης διάρκειας παραμένει ως είχε. Πως θα ονομά-
ζονται τώρα πλέον τα πτυχία; Από φέτος και μετά, γιατί φέτος είναι η πρώτη 
χρονιά εφαρμογής του συστήματος στην χώρα μας στο Γαλλόφωνο μέρος 
έχουμε επαγγελματικά προγράμματα που θα συμπεριλαμβάνουν εκατόν 
ογδόντα ή διακόσια σαράντα Credits όπως τα λέμε. Δεν μιλάμε πλέον για 
έτη σπουδών. Υπάρχουν επίσης τα ακαδημαϊκά προγράμματα που με 180 
μονάδες (credits) μπορεί κανείς να αποκτήσει Bachelor και μετά με άλλα 60 
ή 120 Master. Χρειάζεται επίσης για ένα Master 30 credits δηλαδή μονάδες 
σπουδών για να αποκτήσει κανείς πτυχίο δασκάλου και για συμπληρωματι-
κό Master χρειάζεται κανείς 300 εκπαιδευτικές μονάδες, 300credits. Και 
μπορεί κανείς να προχωρήσει και με εξήντα επιπλέον μονάδες αλλά δεν θα 
μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το αντίστοιχο τώρα για το Γαλλόφωνο μέ-
ρος της χώρας είναι ο καθορισμός του υφισταμένου συστήματος εκτός από 
το ότι το δύο συν δύο έγινε τρία συν ένα. Και επίσης άλλαξαν τα επίσημα 
ονόματα των πτυχίων. Έχουμε Bachelor συν Master και όχι ένα Bachelor 
μόνο και ένα Μaster μόνο του. Γίνεται αξιολόγηση σε ετήσια βάση και δεν 
υπάρχει καθορισμός των χαρακτηρισμών σε κάθε έτος. Τώρα στην Φλάν-
δρα δεν έχουμε Bachelor και Μaster αλλά έχουμε επαγγελματικό Bachelor 
ακαδημαϊκό Bachelor και μόνο ακαδημαϊκό Μaster. Όχι επαγγελματικό 
Μaster. Χρειάζεται κάποιος για το επαγγελματικό Master τουλάχιστον 150 
εκπαιδευτικές μονάδες (credits). Το ακαδημαϊκό Bachelor χορηγείται στα 
πλαίσια του συνδυασμού που έχει δημιουργηθεί τώρα είτε από πανεπιστή-
μιο χορηγείται είτε από ανώτατη σχολή. Υπάρχουν δυο ειδών Master που 
μπορεί κανείς να αποκτήσει μετά την απόκτηση του Bachelor και υπάρχει 
ένα Master το οποίο μπορεί να ακολουθήσει την απόκτηση ενός προηγου-
μένου Master. Ο νόμος προβλέπει ότι ανάμεσα σε όλα αυτά τα προγράμ-
ματα θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα αναβάθμισης από όλα τα είδη 
Bachelor. Είναι υποχρεωτικό δηλαδή, μπορεί κανείς να περάσει από το ε-
παγγελματικό Bachelor στο ακαδημαϊκό Master και πρέπει κάποιος να έχει 
την δυνατότητα να περάσει από το ένα Master στο δεύτερο Master. Άρα 
δηλαδή για την Φλάνδρα καταλήγουμε στο εξής. Ότι υπάρχουν πραγματικά 
ριζικές αλλαγές, έχουμε εντάξει ορισμένα Hogenscholen όπως λέγονται στα 
πανεπιστήμια μέσα από το σύστημα των συνδέσεων και τα ακαδημαϊκά 
Master χορηγούνται με την μορφή της σύνδεσης τα πανεπιστήμια παραμέ-
νουν αυτόνομα και δεν μπορούν να χορηγήσουν το Master. Εξάλλου στην 
νομοθεσία περιλαμβάνεται και μια περιγραφή όλων των αρμοδιοτήτων και 
όλων των βαθμίδων. Το πρόγραμμα του Bachelor είναι ένα αυτόνομο πρό-
γραμμα όπως ακριβώς το προβλέπει και η διακήρυξη της Μπολόνια. Υ-
πάρχει και ένα σύστημα κοινής αξιολόγησης με την Ολλανδία. Οι παράγο-
ντες που συμβάλλουν στο πρόγραμμα και τα συστήματα της πιστοποίησης 
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και η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών όλα αυτά είναι κοινά σε μας 
και στην Ολλανδία. Πράγματι υπάρχει και ευέλικτος τρόπος συνέχισης των 
σπουδών. Έχουμε συστήσει συγκεκριμένα προγράμματα Master τα οποία 
μπορεί κανείς να τα ακολουθήσει μετά από διάφορα προγράμματα Bache-
lor. Γιατί παλαιότερα υπήρχε ας πούμε ένα Bachelor στις γλώσσες, στις λα-
τινικές γλώσσες και συνέχισε με Master στις γλώσσες αυτές. Τώρα έχουμε 
προγράμματα Master σε οικονομία και νομική τα οποία ακολουθούν μετά 
από Bachelor στα οικονομικά και Bachelor στα νομικά. Δεν είναι δηλαδή 
απαραίτητο να ακολουθήσει κάποιος Master σε οικονομικά πάλι αποκλει-
στικά και μόνο και σε νομικά αποκλειστικά και μόνο. Μπορεί καλύτερα να το 
συνδυάσει γιατί αυτό κυρίως αφορά ανθρώπους που μετά θέλουν να απα-
σχοληθούν στην βιομηχανία. Εξάλλου συστήσαμε και ένα συγκεκριμένο 
πολλαπλό πρόγραμμα Bachelor όπως λέγεται και υπάρχει και η δυνατότη-
τα να μετακινηθεί και κάποιος από ένα Bachelor σε ένα άλλο Master.  

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα θα έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου Παιδείας στην Φλάνδρα η οποία θα επικεντρώνεται στο ότι όλα τα Mas-
ter στις επιστημονικές σπουδές θα χορηγούνται μετά από δυο χρόνια 
σπουδών ή εκατόν μονάδες, βαθμολογικές μονάδες. Στην Φλάνδρα στις 30 
Απριλίου του 2004 εκδόθηκε διάταγμα το οποίο διάταγμα μας υποχρεώνει 
να δώσουμε μια πιο ευέλικτη μορφή στα προγράμματα σπουδών. Θα ανα-
φερθώ και σε κάποια στοιχεία αυτής της ευέλικτης μορφής σπουδών γιατί 
όλα αυτά έχουν σημασία και για το πώς αποκτά κανείς πρόσβαση στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Το διάταγμα λοιπόν λέει ότι πρέπει να προσφέρονται 
περισσότερες δυνατότητες μάθησης εξ αποστάσεως. Όλα τα κλασικά προ-
γράμματα τα οποία δεν προβλέπουν τις σπουδές εξ αποστάσεως πρέπει 
να ενταχθούν σε ένα σύστημα μονάδων, βαθμολογικών μονάδων, μονάδων 
σπουδών και όχι στον αριθμό των ετών φοίτησης. Εξάλλου πρέπει να απο-
δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο να αποκτούν οι φοιτητές νωρίτερα πρακτι-
κές δεξιότητες και προσόντα τα οποία προβλέπονται σε όλα τα επίσημα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάποιος εκπαιδευτής σε ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αυτό μπορεί να το κάνει στα πλαίσια του Bachelor ή του Master 
και με τον τρόπο αυτό ο συγκεκριμένος φοιτητής αναβαθμίζει τις σπουδές 
του. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο της ευελιξίας και αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να έχουμε καλύτερα εκπαιδευμένους καθηγητές γιατί πλέον βρισκό-
μαστε σε μια κοινωνία η οποία βασίζεται στην γνώση. Εάν δεν υπάρχουν 
επενδύσεις στα πανεπιστήμια ή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτο-
μάτως μια κοινωνία υφίσταται τις ζημιές.  

Ας συνεχίσουμε τώρα με το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στο Γαλ-
λόφωνο τμήμα εφαρμόζεται ένα περίπου ταυτόσημο σύστημα. Πρέπει να 
σας πω ότι πριν από το 1991 υπήρχαν απολυτήριες εξετάσεις αλλά ήταν 
ουσιαστικά τυπικές, διότι οι εξετάσεις αυτές λάμβαναν χώρα στο σχολείο με 
έναν καθηγητή του σχολείου και ένα καθηγητή από άλλο σχολείο που αξιο-
λογούσανε μια εργασία που υποβλήθηκε και το 99,9% των μαθητών πετύ-
χαιναν με αυτή την αξιολόγηση. Καταργήσαμε λοιπόν αυτή την διαδικασία 
το 1991 στην Φλάνδρα και τυπικά εξακολούθησε να ισχύει στο Γαλλόφωνο 
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τμήμα μέχρι πέρυσι αλλά ήταν απλή διατύπωση. Κανείς δεν λάμβανε υπό-
ψη την βαθμολογία αυτή για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Τώρα από το 1991 ισχύει, το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
αντίστοιχο πτυχίο εξωτερικού για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Πριν από το 1991 υπήρχε μια ειδική διαδικασία εισαγωγικών εξετά-
σεων για τις σπουδές μηχανικών. Επρόκειτο για σύντομες εισαγωγικές εξε-
τάσεις που ήταν αναγκαία προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κανείς 
σπουδές μηχανικού στο πανεπιστήμιο και μια πιο εκτεταμένη μορφή εισα-
γωγικών εξετάσεων με τις οποίες ελέγχονταν οι γνώσεις μαθηματικών και οι 
επιστημονικές γνώσεις αλλά και οι κλασικές γνώσεις γιατί όσοι δεν είχαν 
πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούσαν να καλύψουν την έλλειψη 
πτυχίου απολυτηρίου επιτυγχάνοντας αυτές τις εκτεταμένες εισαγωγικές ε-
ξετάσεις. Στη συνέχεια υπήρχε και ένα προπαρασκευαστικό έτος που το 
χρηματοδοτούσε η Κυβέρνηση για μαθητές που δεν είχαν ολοκληρώσει την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, δεν είχαν απολυτήριο ώστε να προετοι-
μαστούν για να λάβουν μέρος σε εκτεταμένες, διευρυμένες εισαγωγικές εξε-
τάσεις .Και υπήρχαν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις για κάποιους κύ-
κλους σπουδών, ειδικότερα των καλών τεχνών: ζωγραφικής, γλυπτικής και 
τα λοιπά. Μετά το 1993 το σύστημα παρέμεινε κοινό στην Φλάνδρα και στο 
Γαλλόφωνο τμήμα του Βελγίου αλλά πλέον σήμερα έχουμε κάποιες αλλα-
γές. Το μόνο που έχει αλλάξει, είναι οι διευρυμένες εισαγωγικές εξετάσεις 
που κάλυπταν την έλλειψη πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές 
καταργήθηκαν. Πρέπει λοιπόν κανείς να έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κάποιες συ-
μπληρωματικές προϋποθέσεις για τις σχολές μηχανικών και για τις σχολές 
καλών τεχνών. Το 1991 έπρεπε κανείς να γνωρίζει την γλώσσα του εκπαι-
δευτικού μας συστήματος για να σπουδάσει στο Βέλγιο. Υπάρχει όμως α-
κόμα η δυνατότητα να απορριφθούν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πετύχει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τα δύο πρώτα χρόνια σπουδών τους.  

Εάν κάποιος ξεκινήσει σπουδές μηχανικού και δεν επιτυγχάνει και έχει τη 
δυνατότητα εγγραφής ως πρωτοετής στην φιλολογική σχολή. Δεν μπορεί 
να συνεχίσει πανεπιστημιακές σπουδές αλλά έχει την δυνατότητα να πάει 
σε μία σχολή ανώτερης εκπαίδευσης. Όχι ανώτατης εκπαίδευσης. Είχαμε 
κάποια εποχή πάρα πολλούς ιατρούς στην χώρα μας. Κυρίως στις  Βρυ-
ξέλλες, το Γαλλόφωνο τμήμα του Βελγίου. Υπερβολικά υψηλά αριθμός. Αυ-
τό όμως δεν συνέβαινε στην Φλάνδρα. Γιατί λοιπόν να μην υπάρξουν εισα-
γωγικές εξετάσεις για αυτούς που θα σπουδάσουν νομικά οι περισσότεροι 
εκ των οποίων θα γίνουν δικηγόροι; Γιατί να μην ισχύει και για τους φυσικο-
θεραπευτές; Είπαμε στην Κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
προβλέψουμε ποιες θα είναι οι μελλοντικές εξελίξεις, ποιες θα είναι οι ανά-
γκες στο μέλλον, πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε κάποια χρονική στιγμή. 
Όλοι μιλούσαν για θεραπευτική ιατρική αλλά τι συμβαίνει με την προληπτική 
ιατρική; Και για αυτή χρειάζονται ιατρικές ειδικότητες. Οποιοσδήποτε έχει 
σπουδάσει, έχει κάνει πανεπιστημιακές σπουδές της μιας ή της άλλης μορ-
φής είναι ένα ατού για την κοινωνία. Και πιο εύκολα θα βρει δουλειά. Αυτό 
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τουλάχιστον πιστεύαμε τότε. Αλλά τελικά κάτι μας έκανε να προβλέψουμε 
την ιατρική, ένα στοιχείο που μας έκανε να προβλέψουμε εισαγωγικές εξε-
τάσεις για τις ιατρικές σχολές ήταν η μεγάλη εισροή Φλαμανδόφωνων φοι-
τητών. Εάν δεν μπορούσαν να περάσουν στο πανεπιστήμιο στην χώρα 
τους Γερμανοί και Ολλανδοί ερχόντουσαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
στην Φλάνδρα. Και έτσι το 1997 και το 1998 σε ομοσπονδιακό επίπεδο στο 
Βέλγιο υπήρχαν ποσοστώσεις για την εισαγωγή σε ορισμένα επαγγέλματα, 
για γιατρούς και οδοντογιατρούς συγκεκριμένα. Και οι αριθμοί, οι θέσεις έ-
χουν καθοριστεί ήδη μέχρι το 2012. Στην Φλάνδρα το 97 προβλέψαμε εισα-
γωγικές εξετάσεις για αυτά τα δύο επαγγέλματα. Στο Γαλλόφωνο τμήμα του 
Βελγίου που το πρόβλημα ήταν πιο οξύ δεν προέβλεψαν εισαγωγικές εξε-
τάσεις και άφησαν τη διαδικασία της φυσικής επιλογής για τα τρία πρώτα 
χρόνια σπουδών. Εάν υπάρξει πρόβλημα μετά από τρία χρόνια σπουδών 
μπορούμε να πούμε ποιοι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το δεύτερο μέ-
ρος των σπουδών τους. Στο Γαλλόφωνο τμήμα αυξήθηκαν όμως οι ανισό-
τητες λόγω αυτής της απόφασης. Και έτσι υπάρχει ακόμα μεγάλη ανισότητα 
ανάμεσα στις δυο γλωσσικές κοινότητες του Βελγίου. Το Γαλλόφωνο τμήμα 
δεν είχε καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν ειδικές εισαγω-
γικές εξετάσεις σε σύντομη, σε περιορισμένη μορφή για τους μηχανικούς 
αλλά όχι πλέον εισαγωγικές εξετάσεις για τους ιατρούς.  

Στην Φλάνδρα χρειάζεται απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κά-
ποιο αντίστοιχο πτυχίο και υπάρχει δικαίωμα άρνησης, απόρριψης κάποιων 
φοιτητών και εισαγωγικές εξετάσεις, μόνο για τις ιατρικές σχολές. Μετά από 
την καθιέρωση του συστήματος Bachelor ο νόμος το καθιστά υποχρεωτικό 
για μας και αυτό είναι κάτι το καινούργιο, το να δώσουμε πρόσβαση σε φοι-
τητές χωρίς να έχουν δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Φλάν-
δρα. Είναι κάτι που μπορεί να το αποφασίσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
σε συνεννόηση και με την συγκατάθεση της Κυβέρνησης. Πρέπει δηλαδή 
να δώσουμε ευκαιρία σε άτομα που έχουν τεράστιες δυνατότητες ή μια δεύ-
τερη ευκαιρία σε κάποιους οι οποίοι για διάφορους λόγους εγκατέλειψαν τις 
σπουδές τους. Ισχύουν κάποιες ρυθμίσεις για άτομα τουλάχιστον είκοσι ε-
τών που έχουν βγει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος εδώ και τρία χρόνια ή 
που απέδειξαν ότι έχουν πολύ υψηλές πνευματικές ικανότητες και μπορούν 
να επανενταχθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα μετά από μια διαδικασία 
αξιολόγησης από το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποβολής φοιτητών, απόρριψης φοιτητών 
που δεν εμφανίζουν πολύ καλές επιδόσεις. Με εξαίρεση τις σχολές μηχανι-
κών και ιατρικής όπου έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Οι σχολές 
μηχανικών στην Φλάνδρα αφότου καταργήθηκαν φέτος οι εξαγωγικές εξε-
τάσεις έχει πολύ υψηλό αριθμό φοιτητών.  

Οπωσδήποτε δέχεται κάποιες πιέσεις το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχουμε 
περιπτώσεις ατόμων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά δεν 
μπορούν να συνεχίσουν. Αποτυγχάνουν καθ’ οδόν. Και δεν έχουμε ακόμα 
συμφωνήσει για το κατά πόσο χρειάζονται ή όχι οι εισαγωγικές εξετάσεις. 
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Οι εξετάσεις για την ιατρική σχολή λέγεται ότι είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές με 
αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια να μην έχουμε πια αρκετούς γιατρούς στην χώ-
ρα μας, οπότε θα χρειαστεί και πάλι να αλλάξουμε το σύστημα. Πιστεύουμε 
ότι η καλύτερη λύση είναι η διαδικασία προσανατολισμού των μαθητών και 
των φοιτητών. Οι εισαγωγικές εξετάσεις, όπου υπάρχουν, όπως εκείνες των 
μηχανικών παραδείγματος χάρη, συμφωνήθηκαν από όλες τις σχολές, και 
μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής έχει την ε-
λευθερία να γραφεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα της προτίμησής του. Και οι ει-
σαγωγικές εξετάσεις για την ιατρική σχολή, οργανώνονται από τις κρατικές 
αρχές αλλά μετά οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν όπου θέ-
λουν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να έχουμε και τους τετρακόσιους φοι-
τητές που πέρασαν στις εξετάσεις, να θέλουν να σπουδάσουν στο ίδιο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα με τα προβλήματα που αντιλαμβάνεστε ότι θα ακολου-
θήσουν.  

Ευχαριστώ πολύ.  
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Γερμανία 

Εκπροσωπώ την υπηρεσία ακαδημαϊκών ανταλλαγών της Γερμανίας, DAD 
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Είμαστε λοιπόν εμείς αρμό-
διοι για την ανταλλαγή φοιτητών με την έννοια ότι εμείς στέλνουμε Γερμα-
νούς φοιτητές και καθηγητές στο εξωτερικό και αντίστροφα δεχόμαστε φοι-
τητές και καθηγητές. Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην Βόννη, την 
πρώην πρωτεύουσα της Γερμανίας και έχουμε δέκα τέσσερα γραφεία σε 
ολόκληρο τον κόσμο και έχουμε επίσης και ισάριθμα κέντρα πληροφόρη-
σης. Στις 15 Νοεμβρίου άνοιξε το κέντρο ενημέρωσης στην Αθήνα και εγώ 
είμαι η Διευθύντρια αυτού του κέντρου. Εξάλλου αυτό εδώ το κέντρο της 
Αθήνας είναι ένα από τα τρία που υπάρχουν στην νότια Ευρώπη.  

Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ορισμένες διευκρινήσεις, κάποια βασικά 
στοιχεία που αφορούν σε διαφορές που υπάρχουν με άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες. Βεβαίως γνωρίζετε ότι η Γερμανία είναι ομοσπονδιακό κράτος. Τι 
σημαίνει αυτό ακριβώς στον τομέα της εκπαίδευσης; Σημαίνει ότι παρότι 
έχουμε ένα ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας το οποίο παρεμπιπτόντως 
εξακολουθεί να εδρεύει στην Βόννη, όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και όλα τα 
θέματα του πολιτισμού βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια των δέκα έξι 
κρατιδίων τα οποία αποτελούν την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανί-
ας. Κάθε ένα λοιπόν από αυτά τα κρατίδια έχει την δική του την νομοθεσία 
για τα εκπαιδευτικά θέματα. Που σημαίνει ότι κάθε κρατίδιο ορίζει από μόνο 
του τα κριτήρια και τις διατάξεις για τα σχολεία, για τους καθηγητές και για 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μπορεί όλο αυτό να ηχεί κάπως 
περίπλοκο, δεν είναι όμως. Απλά θα αναφέρω ότι παραδείγματος χάρη 
ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην Γερμανία προσλαμβάνεται και είναι 
υπάλληλος του κρατιδίου και όχι του ομόσπονδου κράτους. Θα διερωτηθεί 
κατόπιν τούτου κάποιος. Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Παιδείας στην 
Γερμανία τι κάνει; Γιατί υπάρχει; Ο Υπουργός ο ομοσπονδιακός Υπουργός 
Παιδείας είναι εκείνος ο οποίος καθορίζει τον νόμο πλαίσιο για την 
εκπαίδευση, είναι εκείνος ο οποίος επίσης είναι αρμόδιος για την ανέγερση 
οικημάτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και ως εκ τούτου εφόσον έχει 
γίνει κατανοητή αυτή η διάκριση θα μου επιτρέψετε να περάσω τώρα σε 
ορισμένα στοιχεία.  

Αυτός εδώ που βλέπετε (βλ. διαφάνεια 4 Παρουσίαση: Γερμανίας) είναι ο 
χάρτης της Γερμανίας και  απεικονίζονται όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Έχουμε περίπου 350. Στη διαφάνεια που ακολουθεί (βλ. διαφάνεια 5 Πα-
ρουσίαση : Γερμανίας) παρουσιάζονται τα διάφορα είδη ΑΕΙ. Έχουμε περί-
που 2.000.000 φοιτητές κατά προσέγγιση αυτή την στιγμή και 190 πανεπι-
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στήμια ή ισόβαθμα ιδρύματα, δηλαδή πανεπιστήμια και πολυτεχνεία. Έ-
χουμε κατόπιν 16 κολέγια θεολογίας, ξεχωριστά βέβαια για διαμαρτυρόμε-
νους και καθολικούς, 6 κολέγια για παιδαγωγικές σπουδές, (μόνο σε δυο 
κρατίδια της Γερμανίας).1.300.000 φοιτητές έχουν εγγραφεί σε αυτά τα ι-
δρύματα. Έχουμε 49 κολέγια τέχνης και μουσικής και 182 Fach-
honchschulen (Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών) όπως λέγονται 
στην Γερμανία που έχουν το ίδιο καθεστώς όπως και τα πανεπιστήμια. Εί-
ναι ένα είδος ΤΕΙ. Ξέρω ότι έχετε και εσείς την ίδια συζήτηση σχετικά με τα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα. Στην Γερμανία πάντως, σας διαβεβαιώ, ότι το θέ-
μα αυτό έχει λήξει. Τα Fachhonchschulen, τα ΤΕΙ έχουν ακριβώς το ίδιο κα-
θεστώς όπως και τα ΑΕΙ. Τα τελευταία χρόνια συστήθηκαν και ιδιαίτερα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Γερμανία. Τα περισσότερα διδάσκουν 
στην αγγλική γλώσσα και προσφέρουν κύκλους σπουδών σε φοιτητές από 
ολόκληρο τον κόσμο.  

Ακολουθεί μία γενική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος στην Γερμανία 
(βλ. Παρουσίαση: Γερμανίας). Δεν θα μιλήσω για τα Kindergarten, για τα 
νηπιαγωγεία, θα ξεκινήσω με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στα περισσό-
τερα κρατίδια έχουμε τέσσερα χρόνια σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση ανέρχεται σε εννέα χρόνια. Έχουμε στην Γερμανία 
την δευτεροβάθμια, την πρωτοβάθμια και την δεύτερη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση που σημαίνει ότι για να μπορέσει κανείς να σπουδάσει σε ένα 
ΑΕΙ πρέπει στην Γερμανία να έχει το Abitur όπως λέγεται στα γερμανικά, το 
αντίστοιχο του απολυτηρίου στα ελληνικά. Και για να το επιτύχει αυτό, 
πρέπει να έχει σπουδάσει δέκα τρία χρόνια στα περισσότερα κρατίδια της 
Γερμανίας. Τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε το σύστημα ώστε να έχουμε 
δώδεκα χρόνια σπουδών πριν από το πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές εισάγονται 
στα πανεπιστήμια σε ηλικία δέκα εννέα και όχι δέκα οχτώ ετών. Ως εκ τού-
του χρειάζεται λοιπόν το απολυτήριο στην Γερμανία για να μπορεί κανείς να 
αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ΑΕΙ.  

Η Γερμανία υπέγραψε την διακήρυξη της Μπολόνια. Ως εκ τούτου και εμείς 
έχουμε ένα νέο σύστημα όπως ακριβώς περιέγραψαν οι συνάδελφοι από 
την Ολλανδία και το Βέλγιο. Έχουμε ένα σύστημα δυο ή τριών κύκλων: 
Bachelor και Master.  

Και το Magister στην Γερμανία είναι ισότιμο με το Magista στην Πορτογαλία 
που είναι ακριβώς η ίδια λέξη απλά λέγεται στα Λατινικά. Άρα λοιπόν το 
μόνο που εισαγάγαμε εμείς ήταν το Bachelor. Εμείς δεν χρειάστηκε να ει-
σαγάγουμε κανένα άλλο πτυχίο. Ως εκ τούτου το PHD το δικό μας το Dok-
torgrad κατά κανόνα ακολουθεί μετά το πτυχίο ανάλογα βέβαια με τον φοι-
τητή, κατά μέσο όρο, τρία χρόνια σπουδών. Τα Diplom τώρα τα πτυχία 
μπορεί κανείς να τα αποκτήσει τόσο από τα αντίστοιχα ΤΕΙ της Γερμανίας 
που λέγονται Fachhonchschulen όσο και από τα πανεπιστήμια. Στα πανε-
πιστήμια χρειάζεται κατά κανόνα περισσότερος χρόνος σπουδών από ότι 
στα Fachhonchschulen.  
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Ας δούμε τώρα ποιο από αυτά τα συστήματα θα μπορούσε να ενδιαφέρει 
τους ξένους φοιτητές. Υπάρχουν βέβαια και οι διεθνείς κύκλοι σπουδών 
που κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ενδιαφέρονται για διεθνείς κύκλους σπουδών και τους απα-
σχολεί το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων. Η αναγνώριση εξαρτάται 
από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή όπως ακριβώς λέγεται τώρα. Νομίζω ότι λιγάκι άλλαξε 
τώρα το σύστημα στην Ελλάδα ή ελπίζουμε τουλάχιστον.  

Εκείνο που ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα είναι οι μεταπτυχιακές ομάδες έρευ-
νας γιατί στην Γερμανία έχουμε πολύ καλές τέτοιες ομάδες ερευνητικές σε 
διάφορα πανεπιστήμια. Υπάρχουν επίσης κέντρα ερευνητικά για μετά διδα-
κτορικές σπουδές (Post- Doc) στην Γερμανία. Η έρευνα είναι ένα από τα 
βασικά θέματα που μας απασχολούν* και το 2,3% του ΑΕΠ αφορά τις ανά-
γκες έρευνας. Για να γίνει κάποιος αποδεκτός σε ένα τέτοιο ερευνητικό κέ-
ντρο δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει γερμανικά. Πρέπει επίσης να προ-
σθέσω ότι υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στις σπουδές και την έρευνα. Δη-
λαδή οι δικοί μας οι καθηγητές θα πρέπει να είναι εξίσου καλοί στην διδα-
σκαλία, στην μεταδοτικότητα και στην έρευνα. Υπάρχει ενότητα ανάμεσα 
στην διδασκαλία και στην έρευνα.  

Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους φοιτητές από το εξωτερικό το γεγονός ότι 
στα περισσότερα πανεπιστήμια οι φοιτητές κατά κανόνα δεν χρειάζεται να 
καταβάλλουν δίδακτρα. Η παιδεία παρέχεται δωρεάν. Πληρώνει πλέον κα-
νείς ένα πολύ μικρό ποσό για το εξάμηνο όπως λέμε και με τα χρήματα αυ-
τά αποκτά μια κάρτα για να έχει δωρεάν μεταφορά στην Γερμανία και σε 
κάποιες άλλες παροχές. Η Γερμανία είναι μια αρκετά ακριβή χώρα ίσως σε 
σχέση με την Ελλάδα είναι περίπου το ίδιο αλλά μέχρι τώρα εν πάσει περι-
πτώσει εμείς στην Γερμανία δεν έχουμε προβλέψει δίδακτρα.  

Αναφέρθηκα στους διεθνείς κύκλους σπουδών που είναι αρκετοί. Η διδα-
σκαλία τους στους περισσότερους από αυτούς γίνεται στην αγγλική γλώσ-
σα. Και για αυτό τον λόγο, αυτοί οι κύκλοι σπουδών είναι πολύ πιο ελκυστι-
κοί για φοιτητές από το εξωτερικό. Εάν συγγράψει κάποιος μία δημοσίευση 
για ένα ιατρικό θέμα ή γενικά για την επιστήμη, αυτό γίνεται στα αγγλικά κα-
τά κανόνα. Ως εκ τούτου και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε το σύστημά 
μας και δεν πιστεύουμε ότι τα γερμανικά είναι η μόνη γλώσσα που πρέπει 
κάποιος να γνωρίζει, κάθε άλλο. Για αυτό τον λόγο προσφέρουμε και μαθή-
ματα στα αγγλικά.  

Σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα κριτή-
ρια εισαγωγής. Οι πύλες των ΑΕΙ στην Γερμανία είναι ανοικτές στους φοιτη-
τές μόνο εφόσον οι φοιτητές έχουν αποδείξει ότι δικαιούνται να εισαχθούν 
σε ένα ΑΕΙ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα κριτήρια, τα πιστοποιητικά εάν θέ-
λετε, τα πτυχία πρέπει να έχουν αναγνωριστεί ισότιμα για τους ξένους με 
αυτά των Γερμανών. Άρα δηλαδή για την Ελλάδα δεν αρκεί να έχει κάποιος 

                                                 
* Σ.τ. Ε. : Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί μι πρωτοβουλία των ομοσπονδιακών κρατών για την προαγωγή της επιστήμης και της 
έρευνας στα Ανώτατα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Exzellenzinitiative des Bunder und der Länder  Förderung von 
Wissenschaft und Forschung an deutschen Hoschschulen) 
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μόνο το απολυτήριο αλλά είναι υποχρεωτικό να έχει περάσει ο φοιτητής και 
τις πανελλήνιες για να μπορεί να εγγραφεί σε ένα ΑΕΙ της Γερμανίας. Και 
εδώ δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Η μόνη εξαίρεση αφορά τα κολέγια μουσι-
κής (Musikhochschulen) και τέχνης ( Kunsthochschulen), είναι ένα είδος 
σχολής καλών τεχνών όπου πραγματικά το σύστημα διαφοροποιείται λίγο. 
Εάν οι φοιτητές δεν έχουν περάσει επιτυχώς τις Πανελλήνιες εξετάσεις υ-
πάρχει μια δυνατότητα να γίνουν αποδεκτοί στην Γερμανία δηλαδή πρέπει 
να περάσουν ένα ειδικό τεστ ικανότητας, σαν προκαταρκτικές εξετάσεις 
πριν από τις εισαγωγικές. Στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας οι φοιτητές 
προετοιμάζονται και δίνουν εξετάσεις για να μπορέσουν να εισαχθούν στα 
πανεπιστήμια. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν κύκλοι σπουδών που εί-
ναι περιζήτητοι αλλά και περιπτώσεις Σχολών που δεν διαθέτουν τόσες θέ-
σεις όσες ζητούνται από τους φοιτητές. Οι φοιτητές που έρχονται από χώ-
ρες της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης πρέπει να περάσουν μέσα από 
μια διαδικασία επιλογής που είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που περνούν οι 
Γερμανοί. Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι ο μέσος όρος βαθμού που απαι-
τείται, π.χ. για τους Έλληνες είναι ο βαθμός του απολυτηρίου και των Γενι-
κών Εξετάσεων.  

Τα γερμανικά πανεπιστήμια με κύκλους σπουδών που έχουν περιορισμένο 
αριθμό εισακτέων (numerus clausus )παρόλα αυτά κρατάνε ένα ποσοστό 
(το 24%) το οποίο το προβλέπουν μόνο για τους ξένους φοιτητές. Οι φοιτη-
τές κατά κανόνα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στο πανεπιστήμιο στο 
οποίο θέλουν να σπουδάσουν και πρέπει να σας πω επίσης ότι τα κριτήρια 
ποικίλουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε τώρα τον λόγο για 
τον οποίο υπάρχουν και τα κρατίδια, είναι γιατί επιτρέπουν την αυτονομία 
των πανεπιστημίων. Για να διευκολυνθεί η διαχείριση όλων αυτών των αι-
τήσεων εισαγωγής πέρυσι το εκπαιδευτικό συμβούλιο και το DAD  συνέ-
στησαν αυτό που αποκαλείται ASISTE, η υπηρεσία όπου κατατίθενται οι αι-
τήσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Τώρα τα επόμενα χρόνια ο α-
ριθμός των ιδρυμάτων που αξιολογούνται από αυτό το συμβούλιο θα αυξη-
θεί. Εφόσον λοιπόν περάσει κανείς από αυτό το συμβούλιο μπορεί να γίνει 
αποδεκτός από διάφορα πανεπιστήμια. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει; Ότι πλέον 
ο φοιτητής δεν θα απευθύνεται απευθείας στο πανεπιστήμιο αλλά θα α-
πευθύνεται σε αυτό το κεντρικό συμβούλιο το οποίο θα κρίνει κατά πόσο 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής του υποψηφίου. Και στην περί-
πτωση αυτή, το κεντρικό συμβούλιο θα προωθήσει την αίτηση του φοιτητή 
στο πανεπιστήμιο για το οποίο ενδιαφέρεται. Υπάρχουν βεβαίως κάποια 
κριτήρια, αυτά είναι τα τυπικά κριτήρια. Υπάρχουν και γλωσσικά κριτήρια.  

Βεβαίως όταν φτάνει κανείς στην Γερμανία δεν πρέπει οπωσδήποτε να μι-
λάει Γερμανικά όπως ο Γκαίτε αλλά θα πρέπει εφόσον επιθυμεί να σπου-
δάσει στην Γερμανία να αποδείξει ότι γνωρίζει Γερμανικά είτε περνώντας με 
επιτυχία τις ειδικές εξετάσεις, γλωσσικές εξετάσεις που προβλέπονται για 
τους αλλοδαπούς φοιτητές, είτε ένα ειδικό τεστ το οποίο προβλέπεται για 
υποψήφιους φοιτητές της Γερμανίας για το οποίο μπορεί να εξεταστεί στο 
πανεπιστήμιο της επιλογής του. Μια άλλη δυνατότητα είναι να εξεταστεί ε-
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πιτυχώς κάποιος σε αυτό το γλωσσικό τεστ στην χώρα του, που είναι και-
νούργιο, το υπογραμμίζω και το αποκαλούμε τεστ Daft, τεστ γερμανικών ως 
ξένη γλώσσα. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα κέντρο το οποίο οργανώνει 
αυτά τα τεστ τα γλωσσικά τεστ και μάλιστα δεν βρίσκεται στην Αθήνα αλλά 
στα Χανιά. Προσπαθούμε να συστήσουμε άλλο ένα κέντρο γλωσσικών εξε-
τάσεων στην Ελλάδα.  

Σχετικά με τα γερμανικά πανεπιστήμια. Οι Γερμανοί δεν είναι απαραίτητο να 
περάσουν γλωσσικές εξετάσεις, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Αρκεί και 
είτε μπορεί να έχουν το Abitur από το Gymnasium που αντιστοιχεί με το λύ-
κειο στην Ελλάδα. Είναι ένα πτυχίο το οποίο λαμβάνουν οι μαθητές που τε-
λειώνουν επαγγελματικά σχολεία. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι 
υπάρχει μεγάλη αυτονομία σε όλα τα πανεπιστήμια. Δηλαδή τα πανεπιστή-
μια είναι εκείνα που έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μόνα τους, τους 
φοιτητές που θα δεχθούν. Βέβαια εάν κάποιος εισαχθεί σε ένα πανεπιστή-
μιο ως φοιτητής πολύ δύσκολα θα τον διώξουν. Βεβαίως όταν μπει κανείς 
αντιμετωπίζει την δυσκολία του να τελειώσει πολλές φορές. Στην Γερμανία 
δεν υπάρχει το πρόβλημα που έχει στην Ελλάδα ότι έχουμε λίγα πανεπι-
στήμια. Είναι  350 εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ένας πολύ ικανοποιητικός αριθ-
μός. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν 
πολλούς κύκλους σπουδών αλλά και μικρά πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, ο 
ίδιος ο φοιτητής αποφασίζει που θέλει να σπουδάσει.  

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών από τα πανεπιστήμια, 
αυτή εξαρτάται από το εάν οι κύκλοι σπουδών χαρακτηρίζονται από nume-
rus clausus . Αν υπάρχει περιορισμένος αριθμός φοιτητών για συγκεκριμέ-
νο κύκλο σπουδών, τότε η αίτηση δεν ελέγχεται μέσα από το πανεπιστήμιο 
αλλά από ένα κεντρικό συμβούλιο. Αυτό ισχύει για την ιατρική, την ψυχολο-
γία και σε κάποια κρατίδια ισχύει επίσης για τις νομικές σχολές. Επίσης ο 
βαθμός του απολυτηρίου αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. 
Όμως για όλους τους άλλους κύκλους σπουδών τα πανεπιστήμια είναι κατά 
κάποιο τρόπο υποχρεωμένα να δεχτούν τους υποψήφιους φοιτητές και γι’  
αυτόν ακριβώς τον λόγο στην Γερμανία υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός φοι-
τητών.  
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Στο ερώτημα «Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα (τα πολύ 
βασικά) αναγνωρίζετε στο σύστημα πρόσβασης στη χώρα σας;» που 
τέθηκε από το συντονιστή της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών 
χωρών απάντησαν:  
 
 
Γερμανία:  
 
Πλεονεκτήματα 

1. Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους 
υποψήφιους να επιλέξουν από ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστη-
μιακών σχολών. 

2. Ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών σχολών προς 
επιλογή ουσιαστικά εξασφαλίζει τη βέβαιη εισαγωγή των 
υποψηφίων. 

Μειονεκτήματα 

1. Η επιλογή των υποψηφίων σε ορισμένα πανεπιστήμια γίνεται 
από το κεντρικό συμβούλιο και όχι από τα ίδια τα πανεπιστήμια. 
Τα πανεπιστήμια έχουν μερική αυτονομία. 

 

Ολλανδία:  

 
Πλεονεκτήματα 

1. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ 
προσιτή. Όποιος αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση μπορεί να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. 

Μειονεκτήματα 

1. Το ολλανδικό σύστημα πρόσβασής δεν εφαρμόζει κάποια κριτή-
ρια επιλογής των υποψηφίων με αποτέλεσμα το επίπεδο ποιό-
τητας της εκπαίδευσης να μην είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

 

Ισπανία:  
 
Πλεονεκτήματα 

1. Το βασικό πλεονέκτημα του ισπανικού συστήματος είναι η διε-
ξαγωγή των εξετάσεων για την πρόσβαση των υποψηφίων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Μειονεκτήματα 
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1. Το ισπανικό σύστημα πρόσβασης έχει υποστεί πολλές αλλαγές 
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

2. Δεν υπάρχει ομοιομορφία ανάμεσα στα προγράμματα του κε-
ντρικού υπουργείου και των προγραμμάτων των περιφερειακών 
κυβερνήσεων. 

3. Ένα μειονέκτημα του ισπανικό εκπαιδευτικού συστήματος που 
επηρεάζει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ότι η ποιότητα 
εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλή και 
πρέπει να αναβαθμιστεί. 

 

Πορτογαλία:  
 
Πλεονεκτήματα 

1. Το σύστημα πρόσβασης είναι ανοικτό προς τους αλλοδαπούς 
υποψήφιους. 

Μειονεκτήματα 

1. Η ισότητα ευκαιριών για τους εγχώριους υποψήφιους δεν είναι 
απόλυτα εγγυημένη λόγω των εισαγωγικών εξετάσεων που πα-
ρουσιάζει κάποια ποιοτικά προβλήματα . 

 

Βέλγιο:  
 
Πλεονεκτήματα 

1. Το σύστημα πρόσβασης είναι ένα ανοιχτό σύστημα με ένα ευρύ 
φάσμα επιλογών. 

2. Υψηλό ποσοστό συμμετοχής των νέων στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

Μειονεκτήματα 

1. Το υψηλό ποσοστό των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπου-
δές τους κατά το δεύτερο ή το πρώτο έτος φοίτησης . 

2. Η ανεπάρκεια του συστήματος να στηρίξει τους φοιτητές στα 
πρώτα χρόνια φοίτησης. 

 

Φινλανδία:  
 
Πλεονεκτήματα 

1. Το σύστημα πρόσβασης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους του 
υποψηφίους. 

Μειονεκτήματα 

1. Σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα οι υποψήφιοι δίνουν δύο φο-
ρές εξετάσεις: τις απολυτήριες εξετάσεις που είναι κριτήριο πρό-
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις εισαγωγικές εξετά-
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σεις από τη στιγμή που υποβάλλουν αίτηση σε Πανεπιστήμιο ή 
ΤΕΙ της προτίμησής τους . 

 

Ιταλία:  
 
Πλεονεκτήματα 

1. Τα τεστ εισόδου σε όλες τις σχολές όχι για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση των υποψηφίων αλλά για τυχόν ανάγκη ενισχυτικής 
επιλογής των υποψηφίων πριν από την έναρξη του ακαδημαϊ-
κού έτους .  

2. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα προεγγραφής όταν ακόμα 
φοιτούν στο λύκειο. 

Μειονεκτήματα 

1. Η Ιταλία ήταν φημισμένη για τους αιώνιους φοιτητές γεγονός 
που με το υπάρχον σύστημα προσπαθεί να αντιμετωπιστεί. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Πλεονεκτήματα 

1. Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους 
υποψήφιους να επιλέξουν από ένα μεγάλο αριθμό πανεπι-
στημιακών σχολών. Ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών 
σχολών προς επιλογή ουσιαστικά εξασφαλίζει τη βέβαιη εισα-
γωγή των υποψηφίων.  

2. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ 
προσιτή. Όποιος αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση μπορεί να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. Το σύστημα πρό-
σβασης είναι ένα ανοιχτό σύστημα με ένα ευρύ φάσμα επιλο-
γών. 

3. Το σύστημα πρόσβασης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους του υ-
ποψηφίους. 

4. Υψηλό ποσοστό συμμετοχής των νέων στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. 

5. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα προεγγραφής όταν ακόμα 
φοιτούν στο λύκειο. 

6. Το σύστημα πρόσβασης είναι ανοικτό προς τους αλλοδαπούς 
υποψήφιους. 

7. Τα τεστ εισόδου σε όλες τις σχολές όχι για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση των υποψηφίων αλλά για τυχόν ανάγκη ενισχυτικής 
επιλογής των υποψηφίων πριν από την έναρξη του ακαδημαϊ-
κού έτους .  

8. Το βασικό πλεονέκτημα του ισπανικού συστήματος είναι η διε-
ξαγωγή των εξετάσεων για την πρόσβαση των υποψηφίων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Μειονεκτήματα 

1. Η επιλογή των υποψηφίων σε ορισμένα πανεπιστήμια γίνεται από 
το κεντρικό συμβούλιο και όχι από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Τα 
πανεπιστήμια έχουν μερική αυτονομία. 

2. Το ολλανδικό σύστημα πρόσβασής δεν εφαρμόζει κάποια κριτήρια 
επιλογής των υποψηφίων με αποτέλεσμα το επίπεδο ποιότητας 
της εκπαίδευσης να μην είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

3. Το ισπανικό σύστημα πρόσβασης έχει υποστεί πολλές αλλαγές 
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

4. Δεν υπάρχει ομοιομορφία ανάμεσα στα προγράμματα του κεντρι-
κού υπουργείου και των προγραμμάτων των περιφερειακών κυβερ-
νήσεων. 

5. Ένα μειονέκτημα του ισπανικό εκπαιδευτικού συστήματος που επη-
ρεάζει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ότι η ποιότητα εκπαί-
δευσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλή και πρέπει 
να αναβαθμιστεί. 

6. Η ισότητα ευκαιριών για τους εγχώριους υποψήφιους δεν είναι 
απόλυτα εγγυημένη λόγω των εισαγωγικών εξετάσεων που παρου-
σιάζει κάποια ποιοτικά προβλήματα . 

7. Το υψηλό ποσοστό των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπου-
δές τους κατά το δεύτερο ή το πρώτο έτος φοίτησης. Η ανεπάρκεια 
του συστήματος να στηρίξει τους φοιτητές στα πρώτα χρόνια φοίτη-
σης. 

8. Σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα οι υποψήφιοι δίνουν δύο φορές 
εξετάσεις: τις απολυτήριες εξετάσεις που είναι κριτήριο πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις εισαγωγικές εξετάσεις από τη 
στιγμή που υποβάλλουν αίτηση σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ της προτί-
μησής τους . 

9. Η Ιταλία ήταν φημισμένη για τους αιώνιους φοιτητές γεγονός που 
με το υπάρχον σύστημα προσπαθεί να αντιμετωπιστεί. 
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Στο δεύτερο ερώτημα οι εκπρόσωποι κλήθηκαν να απαντήσουν στο «κατά 
πόσο η φιλοσοφία του προηγούμενου συστήματος έχει αλλάξει και αν 
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους είναι ευέλικτο και μπορεί να 
δεχτεί τέτοιες αλλαγές»:  
 
 
Ιταλία:  

Η αλλαγή συζητείται δεκαετίες. Ο προηγούμενος νόμος πλαίσιο ήταν ή τρι-
άντα δύο, ή τριάντα τέσσερα,. Έτσι είχε συζητηθεί πάρα πολλά χρόνια.  

Η αλλαγή στην δευτεροβάθμια ακολουθεί αυτή την στιγμή. Δηλαδή η αλλα-
γή της δευτεροβάθμιας είναι μεγαλύτερη αλλαγή από την ίδια την μεταρ-
ρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Της πρωτοβάθμιας και της δευτε-
ροβάθμιας άρχισε τώρα.  
 

Βέλγιο:  

Οι μεγαλύτερες αλλαγές που έχουμε κάνει εμείς αφορούν το πρόγραμμα 
σπουδών. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ 
τα προγράμματα σπουδών και τώρα έχουμε μπει σε μια τρίτη περίοδο αλ-
λαγών.  

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας ή 
άλλων παραγόντων που παίζουν ένα ρόλο στο σύστημά μας. Τώρα σε ε-
πίπεδο ανωτάτης εκπαίδευσης έχουμε αλλάξει το σύστημα αυτών των τε-
χνολογικών σχολών των ΤΕΙ. Το οποίο υπήρχε πριν από πέντε, έξι  χρόνια 
ανάλογα με το ίδρυμα.  

Γιατί η εφαρμογή του συστήματος είχε γίνει σε τρεις φάσεις. Άρα το σύστη-
μα αυτό της ανώτατης εκπαίδευσης είναι αρκετά νέο και διερωτόμαστε τι 
αποτελέσματα θα δώσει. Τώρα σε αυτή την φάση κάποια από τα πολυτέ-
χνικς, τα ΤΕΙ μας προσπαθούν να ζητήσουν από το Υπουργείο Παιδείας να 
τους επιτρέψει να χορηγήσουν πτυχία ΜΑΣΤΕΡ.  

Αυτή την στιγμή δεν είναι γνωστή η πολιτική που θα ακολουθήσει το υ-
πουργείο. Το σύστημά μας εξακολουθεί με πάρα πολλές πλευρές να είναι 
ευέλικτο.  

Στο μέλλον τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα περιοριστούν σε αριθμό. 
Διότι δεν θα έχουμε τόσους φοιτητές, όσους έχουμε τώρα. Θα περιοριστεί ο 
αριθμός των φοιτητών. Δεν ξέρω πως θα λυθούν τα προβλήματα. Εάν θα 
ενοποιηθούν δηλαδή τα τεχνολογικά ιδρύματα με τα ΑΕΙ ή πως θα γίνει.  
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Εμείς στην Φλάνδρα θεωρούμε η ποιότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αυτό φαίνεται και από τους δείκτες της Πί-
ζας. Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό από πολιτική άποψη 
τουλάχιστον να θεσπίσουμε εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Διότι 
παρότι υπάρχουν διαφορές στα διάφορα σχολεία η θέσπιση εισαγωγικών 
εξετάσεων θα δημιουργήσει κάποια σχολεία ελίτ ή ένα σύστημα φροντιστη-
ρίων για κάποιους μαθητές και αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι δημοκρατική ή 
τουλάχιστον πολλοί πολιτικοί μας δεν το θεωρούν δημοκρατικό.  

Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι θα επέλθει η δραστική αλλαγή στον τρόπο πρό-
σβασης στην ανώτατη εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια.  

 

Πορτογαλία:  

Το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που ισχύει στην χώρα μου ισχύει 
εδώ και είκοσι πέντε χρόνια. Σε αυτή την φάση αυξάνουμε τον αριθμό των 
θέσεων της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενώ ο αριθμός των υποψηφίων μειώ-
νεται.  

Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να αλλάξει το σύστημά μας για να ανταποκρι-
θούμε στις απαιτήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία 
θέλουν να κάνουν δικούς τους διαγωνισμούς, δικές τους εξετάσεις.  

Το σύστημα των εξετάσεων που ισχύει στην χώρα μου είναι καλύτερο για 
τους υποψηφίους. Εάν εφαρμοστεί ένα άλλο σύστημα εξετάσεων εισαγωγι-
κών τότε θα πρέπει οι υποψήφιοι να κάνουν διαδοχικές εξετάσεις, επανει-
λημμένες εξετάσεις πάνω στο ίδιο μάθημα.  

 

Ισπανία:  

Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος στην οποία η παράδοσή μας ήταν το Ναπο-
λεώνιο σύστημα στην μέση εκπαίδευση . Αυτές οι αλλαγές άρχισαν στα μέ-
σα της δεκαετίας του 80 μέχρι τώρα. Δηλαδή σε περίπου δέκα πέντε, δέκα 
εφτά χρόνια οι αλλαγές έγιναν ας πούμε συστηματικές, υποχρεωτικές κάθε 
δυο, τρία χρόνια.  

Και δημιούργησε μια ταραγμένη κατάσταση. Στις αρχές του 90 η πρωτο-
βάθμια και η δευτεροβάθμια έγινε για πρώτη φορά στην Ισπανία απολύτως 
ολόκληρη και γενική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλά με τις  αλλαγές σε 
διάφορους τομείς μπορείτε να καταλάβετε ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμη 
αρκετά σταθερή.  
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Ολλανδία:  

Το σύστημα πρόσβασης της χώρας μου ήταν υπερβολικά ευέλικτο και αυτό 
ίσως ήταν ένα από τα προβλήματα διότι όποιος περνούσε εξετάσεις μπο-
ρούσε να σπουδάσει οτιδήποτε. Τα πανεπιστήμια παραπονιόντουσαν ότι 
λόγω αυτής της ευελιξίας υπήρχαν πάρα πολλοί φοιτητές που εγκατέλειπαν 
τις σπουδές τους μετά από τον πρώτο χρόνο φοίτησης στο πανεπιστήμιο. 
Δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι να σπουδάσουν αυτό που είχαν επι-
λέξει αρχικά.  

Τώρα εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια εφαρμόζουμε ένα σύστημα προφίλ 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές  καλούνται να επιλέξουν ανά-
μεσα σε τέσσερα προφίλ και εάν δεν είναι κατάλληλοι, δεν ταιριάζουν σε 
ένα από αυτά τα τέσσερα προφίλ δεν μπορούν να σπουδάσουν, να ακο-
λουθήσουν ορισμένους κύκλους σπουδών.  

Και θα προχωρήσουμε και ένα βήμα πιο πέρα σε ότι αφορά τα πανεπιστή-
μια τα οποία θέλουν να προσφέρουν εκπαίδευση πιο εξειδικευμένη, καλύ-
τερης ποιότητας. Ήδη βρίσκεται σε πειραματική εφαρμογή η δυνατότητα 
των πανεπιστημίων να επιλέγουν τους φοιτητές έτσι ώστε να αναβαθμιστεί 
το επίπεδο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

Γερμανία:  

Πριν από είκοσι χρόνια στη χώρα μου δεν ίσχυε σε όλα τα κρατίδια αυτό 
που λέμε κεντρικό απολυτήριο. Από το 1985 και μετά σιγά – σιγά όλα τα 
κρατίδια προκειμένου να καλυτερεύσουν την ποιότητα των σπουδών στο 
λύκειο καθιέρωσαν το θεσμό του κεντρικού απολυτηρίου.  
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Το τρίτο ερώτημα αφορούσε στο «κατά πόσο επηρεάζουν το εκπαιδευ-
τικό σύστημα ή το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση οι εναλλαγές των Κυβερνήσεων ή των Υπουργών Παιδείας». Οι 
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών απάντησαν ως εξής: 

 

Ιταλία:  

Το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο ίσχυε από το 1932. Δηλαδή η χώρα 
μου είχε για ογδόντα χρόνια το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε σε 
θέματα παιδείας. Επιπλέον η νέα νομοθεσία μπορεί να εφαρμόστηκε από 
το 2001 αλλά είχε εγκριθεί από το 1997 .Δηλαδή τα πάντα ήταν έτοιμα πο-
λύ πριν την έναρξη του καινούργιου συστήματος. Η αλλαγή είναι πάρα πο-
λύ μεγάλη.  

 

Ισπανία: 

Δυστυχώς είχαμε αρκετές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα λόγω της 
εναλλαγής των Κυβερνήσεων. Το χειρότερο όμως ήταν ότι είχαμε και πολ-
λές αλλαγές κατά τη διάρκεια μιας Κυβέρνησης. 

 

Πορτογαλία: 

Αυτή την στιγμή αναλαμβάνει νέα Κυβέρνηση στην Πορτογαλία. Νομίζω 
όμως ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Εξάλ-
λου έχουμε εισάγει ότι αλλαγές επρόκειτο να γίνουν. Οι αλλαγές δεν αφο-
ρούν μόνο στην τριτοβάθμια αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

Στη χώρα μου επικρατεί μεγάλη κοινωνική συναίνεση. Στην χώρα μου ε-
ξάλλου το μεγαλύτερο κόμμα πήρε μόλις το 25% των ψήφων. Ως εκ τούτου 
έχουμε Κυβέρνηση συμμαχίας. Και συμμετέχουν στην Κυβέρνηση όλα τα 
κόμματα εκτός από ένα κόμμα της άκρα Δεξιάς.  

Κατά την διάρκεια λοιπόν προετοιμασίας των πρόσφατων αλλαγών τα ΑΕΙ 
συμμετείχαν σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες φάσεις της προετοιμασίας. 
Καταρχάς συστήθηκε μια ομάδα εργασίας από την Κυβέρνηση όπου συμ-
μετέχουν εκπρόσωποι των συνδικάτων, των διαφόρων κοινωνικών στρω-
μάτων της κοινωνίας και επίσης και εκπρόσωποι των πανεπιστημίων και 
των γυμνασίων.  
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Ολλανδία: 

Στην Ολλανδία πρέπει να σας πω ότι τα πολιτικά κόμματα τοποθετούνται 
κάπου στο κέντρο. Όλοι δηλαδή επιθυμούν να καταβάλουν προσπάθειες 
για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας.  

Όλοι επιθυμούν να μειωθεί η τάση των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις 
σπουδές τους. Άρα δηλαδή τα πολιτικά κόμματα κατά κάποιο τρόπο μετα-
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Στην ίδια άποψη για τα πανεπιστήμια. Ε-
ξάλλου τα πανεπιστήμια μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και 
ως εκ τούτου δίνουν και στους πολιτικούς την δυνατότητα να χαράξουν μια 
νέα πολιτική και να υλοποιήσουν τους στόχους της Λισσαβόνας.  

 

Γερμανία: 

Στη χώρα μου η τοπική αυτοδιοίκηση, τα κρατίδια δηλαδή είναι εκείνα που 
επηρεάζουν περισσότερο την άποψη του κράτους για το εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Πρέπει δηλαδή να συμφωνήσουν και τα δεκαέξι κρατίδια μέχρι να 
περάσει ένας καινούριος νόμος. Γενικά στη Γερμανία δε διαφωνούν τα κόμ-
ματα σε θέματα εκπαίδευσης. 

 

Φινλανδία: 

Στη χώρα μου υπάρχει μεγάλη συναίνεση σε θέματα που αφορούν στην 
ανώτατη εκπαίδευση παρόλα αυτά ο νεοφιλελευθερισμός ως λέξη είναι μια 
λέξη η οποία διαιρεί τα πολιτικά κόμματα, τα διχάζει. Και αποτέλεσμα αυτού 
είναι τα κονδύλια που χορηγούνται στα πανεπιστήμια. Τα πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια σχολεία χρηματοδοτούνται κατά 100% ακόμα και κάποια ι-
διωτικά σχολεία χρηματοδοτούνται κατά 100% από το κράτος. Τα ΑΕΙ είναι 
αυτόνομα, μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. Βέβαια ο Υπουργός Παιδείας εί-
ναι εκείνος που καθορίζει την πολιτική αλλά παρόλα αυτά τα ΑΕΙ είναι σε 
θέση να κάνουν τις δικές τους επιλογές.  
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Finnish Higher Education 
Evaluation Council (FINHEEC)

www.kka.fi
Dr. Seppo Saari PhD, docent, special 

researcher

2Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Finnish system in evaluation teaching and 
learning at schools and in Higher 

Education Institutions

Finnish Higher Education Evaluation Council
- representants - HE institutions, Student Unions, Working 
sector (stakeholders)

Finnish National Evaluation Council for 
Schools
- representants - schools, HEIs, stakeholders

Evaluation of research is responsible of the institutions -
Finnish Academy evaluate research when funding the 
research application/projects

3Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

FINHEEC

Duties (Decrees 1320/95 and 465/98)

Assist institutions of higher education and the 
Ministry of Education in issues relating to 
evaluation

Evaluation of accreditation and establishment of 
polytechnics

Organise evaluations on the operations of 
institutions of higher education and higher 
education policy

4Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Duties (Decrees 1320/95 and 465/98)

Initiate evaluations of higher education and 
promoting its development
Engagement in international evaluation 
cooperation
Promote research on evaluation of higher 
education; and
Evaluation and approval of professional courses
offered by higher education insitutions, entering of 
courses into a register as stipulated in Article 14 of 
the Decree on the Higher Education System, and 
maintenance of such a register.

FINHEEC

5Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Aims of FINHEEC
The most fundamental aim of FINHEEC is a long-term 
development of higher education through evaluations. For this 
reason, FINHEEC:

Supports higher education institutions while they design their 
own quality assurance and evaluation systems;

Supports the HE institutions’ own evaluation work
Financial aid for projects
Benchmarking;

Produces national data enabling international comparison of 
higher education institutions for policy makers, students, 
trade and industry.

6Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

The basic school system

PRE-SCHOOL teaching is provided at 
schools and day care centres (6 -)
compulsory education (7 – 16) consisting 
of
COMPREHENSIVE SCHOOL (9 grades, 
optional 10th grade for those who want 
to better their marks for future choices)
post comprehensive school education 
(90%) is given by UPPER SECONDARY 
SCHOOLS and VOCATIONAL SCHOOLS
(3-4) national matriculation examination
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7Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

vocational schools (3 years) altogether 75 
qualifications
(also combined possibility – vocational 
training and upper secondary 
matriculation)
Universities (20) – unity of teaching and 
research – 5 years ideal study time
Polytechnics (31) – 3.5 – 4 years
65 % to HEIs
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Finnish Education System (1)

When representing Finnish educational system
we willingly make some citations to Pisa results
1. Literacy ranked first in the world
2. Maths ranked fourth in the world, first in 

Europe
3. Science ranked third in the world, first in 

Europe
4. Pupils in Finland age 7 to 14 spend, however, 

fewest hours at school
What about homework – is it overloaded?
Regular working habits 
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Finnish Education System (2)

Annual report (2004) World Economic Forum 
identified Finland as the world’s most 
competitive economy, citing its ”culture of 
innovation”
Economic imperative is best served by having a 
broad-based, open-access to education system
Educational success can be attributed to the 
”unified school system”, which sees children 
staying at the same school between the ages of 
7 and 16 (not devision to primary and 
secondary schools) 

10Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Finnish Education System (3)

At an early stage the students are not divided 
according to their abilities or study results
Scientific study results support the 
preassumption that it is not good for pupils to 
devide too early into different educational 
paths
In Finland it is invested in all the children for 
nine years and giving them the same education 
– good results can be expected to be the  
consequence of the policy – intraindividual 
differencies and development  are respected

11Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Finnish Education System (4)

School meals are free to all pupils
There are no HE fees
The financial aid is remarkable for HE 
students
Students can stay in the upper 
secondary stage (for up to four years) 
The philosophy of inclusion -underlying 
this system
Widening participation in education is 
the most effective way of finding the 
most talented students 

12Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Finnish Education System (5)

Children enter the schools at seven
(first period for half days) Long holidays – (10 
weeks break in the summer)
Reading culture at homes – public libraries well 
funded and awailable for all – schools teach 
children to library users
In writinghs scientific way to make citations 
are taught from the beginning of writing
Critical reading culture – ICT literacy –
“everyone” is able to use ICT – open access  
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Finnish Education System (6)

Electronic library for all - FinELib 
(Finnish National Electronic Library) 
policy – free access to everyone
Scietific databases awailable for every   
students
Future development - wireless culture?

14Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Finnish Education System (7)

Teacher education on master’s level 
Science of education obligatory for all
Teacher education for all HEI teachers, 
too
Evaluation Council has made visible the 
need for pedagogical education for all 
teachers  
Adult education, open university, virtual 
university and polytechnic, life-long 
learning - not only phrases – they are 
funded through projects

15Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

1. On every level, ICT skills are tried  
combine to studies of the substance

2. Specialism in a particular subject area 
(upper secondary schools and colleges)
3. Students will use three years in upper 

secondary school, before taking the 
equivalent of A-levels – the matriculation 
(flexible from two to four years) 
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Flexible and individualised curriculum
In HE level a personal curriculum for every 

student 
Earlier working experiences and studies are 

taking into account
Student councelling and tutoring systems at 

schools and in HEIs
The philophy of the Finnish system can be 

seen as best - Equality - cost-free for all –
inclusion - open access 
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Entrepreunership education for all education level 
(inner entrepreunership that is attitude - self-
regulation / empowerment) (new curricula)

Social security very high, free health care for all
Educational system is expensive, but for whom the 

society exists – Finland is using almost twice as 
much public money as the UK on Higher 
Education (GDP)

Finnish expenditure on educ. institutions as 
percentage of GDP is 5.8 % (OECD aver. 5.6 %)

Some colleges’ matriculation exams are high quality –
there is a numerus clausus – almost everyone 
willing has a chance getting in the colleges

18Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

HE accessing

Each student can have only one position - not 
double booking

All of the HEIs are “on the same level” – not 
exactly the same reputation but equal 
funding and position in relation to the 
MofE

HEI’s regional developmental mandate is 
important and is steered by the funding 
policy by the MofE
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In the evaluation report (2002) concerning 
the student selection (to universities) 
there are recommended more efficiency 
in starting HE studies and some general 
recommendations about national 
cooperation between faculties / 
universities

Universities have made strategies and action 
plans to implement the recommendations
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National clarification recommends
To establish a national cooperative 

application procedure or format - it 
means synergy between Universities

Try to find the right students to the right 
places - and fill all the places efficiently

MofE has made a decision to establish the 
system (2004 - 2006)
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In the government program the aim is that 
the students’ graduation time ought to be 
shortened

(University sector - medium about 5.5)
One of the key element is the bridge 

between upper socondary schools / 
colleges and universities

- selection and application system ought to 
be coordinated better

The commitee’s deadline will be February 
2005.
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In order to do that - the project group ought to:

1. define and plan the application register 
(National Board of Education)

Electronic based structure, its content and 
technical solutions

2. present, how in the University sector 
(application cooperation) can be developed -
subject based and university based selection 
ought to be widened at the same time

3. take care of the information to universities and 
other stakeholders

In the group
there are representatives from MofE, National 

Board of Education, Universities, student 
examination committee 
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Student examination committee is consisted of 
University professors, lectors and 

teachers from upper secondary level

In Finland when applying to HEIs
1. the examination is combined the college 

diploma (paper application phase)
2. Additional application procedure
- exams
- interviews (motivation or adaption)
- other tests 

24Korkeakoulujen arviointineuvosto — Rådet för utvärdering av högskolorna — The Finnish Higher  Education Evaluation  Council (FINHEEC)

Thank you very much for your attention! 

- Kiitoksia paljon! - Finnish language
- Tack så mycket! - Swedish language
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Ηνωμένο Βασίλειο

Βρετανικό Σύστημα Πρόσβασης 
στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκή και Εθνική Συνδιάσκεψη
7 Δεκεμβρίου 2004

Βρετανικό Σύστημα Εκπαίδευσης

Ηλικία    Βαθμίδες Προόδου
21+  Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
  MA/MSc/Μed/LLM  : 1 - 2 έτη  
  MPhil : 2 έτη   
  MPhil/PhD : min 3 έτη  
     
18+  Πτυχιακά Προγράμματα   
 BSc/BA/BEd/ BEng   3 έτη Higher National Diploma (HND/SVQ4)
 Ιατρική/Οδοντιατρική  5-6 έτη Διάρκεια :   2 έτη
 MΕng 4 έτη  Foundation Degrees  2 έτη
     
17 - 18       Προπαρασκευαστικό έτος  
  (Foundation/access/bridging course)  
  Διάρκεια : 1 έτος   
     
 GCE A/AS level   National Diploma
 Higher/Advanced Higher  Vocational A Level/SVQ 3
 Διάρκεια: 2 έτη   Διάρκεια: 2 έτη
     
15 - 16     

 
GCSE/SCE
(O Level)   GNVQ Intermediate/SVQ 2

 Διάρκεια: 2 έτη   Διάρκεια: 1 έτος
     
     
    GNVQ Foundation/ SVQ 1
    Διάρκεια: 1 έτος
     
7 to 14     
  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
     

Σημείωση ¨Οι παραπάνω  χρόνοι αφορούν σπουδές πλήρους φοίτησης

Ανώτατη εκπαίδευση

κρατικά  πανεπιστήμια 

κολλέγια πανεπιστημίων 

κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης

Διαδικασία αίτησης UCAS

έγκαιρη διαδικασία:

1η Σεπτεμβρίου - 15 Ιανουαρίου προηγούμενου ακαδημαικού έτους

15 Οκτωβρίου για ιατρικές επιστήμες, Oxford & Cambridge

εκπρόθεσμη υποβολή:

16 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου

UCAS Extra 

clearing:

15 Αυγούστου- 15 Σεπτεμβρίου

Αξιολόγηση τμημάτων

Διδακτικό έργο

www.qaa.ac.uk/revreps/reviewreports.htm

Ερευνητικό έργο

www.hero.ac.uk/rae/index.htm

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο

www.educationuk.com

www.ucas.com

www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees
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Πορτογαλία

DIFERENT SYSTEMS 

FOR ACCESSING

HIGHER EDUCATION

ACECESS TO HIGHER EDUCATION IN PORTUGAL
GREECE, ATHENS AT 6, 7 AND 8 DECEMBER 2004

P O R T U G A L

I - EDUCATION SYSTEM IN PORTUGAL
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HIGHER EDUCATION

POST SECONDARY EDUCATION

SECONDARY EDUCATION

BASIC EDUCATION

2
1

• The structure of the education system and the 
degrees awarded are regulated by a frame law 
approved by Parliament.

• This law establishes that the higher education 
system is binary, providing for the existence of 
Universities and Polytechnics. 
The institutions providing higher education may 
be public or private.

• Presently, one of the main priorities of the 
Ministry is that public and private higher 
education institutions could also work in 
partnership in order to award join higher 
education degrees and celebrate protocols 
in view of increasing the mobility of 
students, teachers and researchers and to 
facilitate the recognition of qualifications. 
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• The Ministry is also strongly committed in 
establishing a quality assurance system 
that can support the international 
credibility of a common degree structure in 
accordance with the objectives of the 
Bologna Declaration.

II - Higher education sub-systems

• The two sub-systems of higher education 
are mainly organized in Universities and 
Polytechnics, although there are schools in 
both sub-systems that are not integrated in 
such units. This organization is valid for 
both public and private sectors.

• The degrees that may be awarded by the 
sub-systems are:

• “Bacharel”, “Licenciado”, “Mestre”, and
“Doutor”.

• In accordance with the law both sub-
systems award the degrees of “Bacharel” 
and “Licenciado”.

• The degrees  of “Mestre” and “Doutor “ are 
awarded only in Universities.

• The number of years of the courses leading 
to the different degrees is three for the 
“Bacharel” and four to six for the 
“Licenciado”. 

The Polytechnics award the degree 
“Bacharel” with three years and it is 
possible to attend further two years, to 
obtain the degree “Licenciado”

The Polytechnics may award a degree 
“Licenciado” which lasts four years.

At the moment, a new law is being 

prepared in order to achieve the 

objectives of the Bologna Declaration.
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III - ADMISSIONS TO HIGHER EDUCATION 
IN PORTUGAL

Entry conditions

• National competition
• Local competition

• The Portuguese system of admission to 
higher education (public and private 
institutions) is based on admission tests.

• A set of conditions has to be met by those 
wishing to enter higher education through 
the national and local competition. 

Admission tests
Admission tests are examinations to 
assess the ability to attend an higher 
education course.
To avoid repetition of examinations, the 
national examinations of secondary school 
are used as admission tests to enter in an 
higher education institution. 
The national examinations are organized 
by the office for  secondary examinations.

Admissions tests for foreign candidates
are the same as for portuguese students 
which are those corresponding to the 
national examinations of secondary school.
However, these candidates only set for 
examinations, on the specific subjects 
mandatory for the course that they wish to 
attend.
Any higher education institutions accept 
foreign admissions tests or foreign final 
examination from secondary school.

In order to have access to higher education the students 
must:

• Have successfully completed the 12th year of schooling, 
or equivalent;

• Have undertaken, in the year of application, the national 
secondary exams in the specific subjects determined for 
that year in accordance with the legal requirements.

They should obtain an equal or higher classification than 
the determined minimum classification;

• Obtain, in the application process, a minimum 
classification established by the higher education 
institution;

• Have fulfilled the prerequisites (*) for the higher 
education course that the student wishes to attend, if 
required.

(*) The prerequisites are physical, functional 
or vocational conditions particularly relevant 
to some higher education courses.  It is up to 
each higher education institution to decide 
whether the applicants to some of its courses 
must be subjected to these prerequisites and 
to decide upon its content.
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IV – The number of entrants in higher 
education is restricted

• Access to higher education courses is 
limited by a numerus clausus.

• Each institution establishes the number of 
places available in each course, which are 
approved by the Higher Education 
Ministry. The private institutions also have 
numerus clausus.

• The number of vacancies available on 
each course, is set annually and is made 
known to the candidates beforehand.

• The vacancies for public education 
institutions are allocated by means of a 
national competition, organized by the 
“General Directorate for Higher Education ” 
through the Services for Access to Higher 
Education. The vacancies for some courses 
ministered by public higher education 
institutions, owing to their particular 
characteristics, are set by means of local 
competitions organized by the institutions 
themselves.

• The allocation of vacancies for private 
higher education institutions are set by 
means of a local competition organized by 
each private institution.

• All this information is made available to the 
applicants through booklets published by 
the Ministry and through leaflets published 
by the institutions.  Universities establish 
their entrance requirements known 
through the “General Directorate for 
Higher Education ” in a booklet which is 
distributed to applicants by the regional 
offices of the Services for Access to 
Higher Education and through secondary 
schools.

• Students who already hold a qualification 
in higher education can apply to this 
competition. 
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• Quotas of places
• The vacancies established for each course in 

each public higher education institution are to be 
allocated through a general quota and through 
special quotas.

• The special quotas cover:
• Applicants from Azores and Madeira islands;
• Portuguese emigrants and their relatives if living 

with them;
• Members of the armed forces under contract;
• Applicants with a physical or sensorial handicap.

Ranking Criteria
Application for entry is made through the Services 

for Access to Higher Education. Candidates complete 
a single application form naming up the choices of 
institution and course in order of preference.  
Allocation of places is made by computer software 
and applicants are placed in descending order of 
preference by reference to their scores, which are 
calculated on the following basis:

Secondary education ….    weight higher or equal to 50%
Admission tests ……….. .. .weight higher or equal to 35%
Prerequisites  …………….    weight less or equal to 15%

Placement (to fill up the vacancies)
The placement of candidates combines: 

• The placement of the candidate in the list 
(in the rank order) concerning the 
course/establishment which the candidate 
has applied for;

• Order of preference in which the candidate 
has placed each course/establishment 
combination;

Other competitions

Special conditions to enter higher  education

Besides the national competition, there are 
special conditions for applicants in the 
following situations: 

Special conditions to enter higher  education

• Portuguese civil servants working in 
Portuguese diplomatic missions and their 
relatives (living with them);

• Portuguese civil servants on an official 
mission abroad and their relatives (living 
with them);

• Permanent staff of the Portuguese armed 
forces who are required to undergo 
specific training abroad;

• Scholarship holders from Portuguese 
speaking African countries, as part of the 
co-operation agreements signed by 
Portugal;

• Foreign officers working in accredited 
diplomatic missions in Portugal and their 
relatives living in Portugal, on a reciprocity 
basis;

• Top level athletes;
• Applicants born or from parents born in 

East Timor.
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In order to have access to higher 
education through these special conditions 
students must:

• Have successfully completed the 12th 
year of schooling or equivalent with the 
subjects set as specific for the higher 
education course the student wishes to 
attend.

Special competitions
Besides the national competition and the special 
conditions, there are special competitions for 
applicants with certain qualifications. These 
competitions are carried out by the higher 
education institutions.

They are organized for:
• Applicants over 25 years old, who do not hold an 

entrance qualification, but who have fulfilled a 
special exam for assessing their capacity to enter 
into higher education (ad hoc examination);

• Applicants who already hold a qualification from a 
higher level course;

• Students who have already been enrolled in a 
foreign higher education course.

contact:
www.acessoensinosuperior.pt
acesso@dges.mcies.pt

Fax: (351) 21 312 61 23

• DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR
• Av. Duque D’Ávila, 137  -

1069 – 016 LISBOA 
PORTUGAL
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Ολλανδία (1η Παρουσίαση)

System of Higher education
Two lines of higher education, binary system:

1. Profesional oriented higher education
provided by
“hoger beroepsonderwijs” (hbo)

2. Research oriented higher education
provided by
“wetenschappelijk onderwijs” (wo)

Names in English: universities of professional 
education (hbo) and (full or research) 
universities (wo)

Programmes 
formal duration

• Hbo 4 year (after 5 years gen sec educ)
Leading to Bachelor

• Wo 3 year (after 6 year gen sec educ)
Leading to bachelor

• Hbo and Wo additional 1 or 2 year for
master, dependent on subjects

Quality assurance 

• For all programmes quality assurance and 
positive judgement is prerequisite for
registration in list of government.

• Registration of programme is prerequisite
for student grant/financing  and for
government budget allocation

Characteristics of quality assurance

• Characteristics of quality assurance
system in the Netherlands of old and at 
present:

• Peer reviews of programmes
• According to a set of published criteria
• Results published
• Participation of students

• Explicit statement based on proven 
quality

• Complements existing peer review 
system

• Existing programmes and new 
programmes 

• Independent, transparent judgement
• No ranking

Characteristics of Accreditation NVAO

• Accreditation = final judgement on quality
of programme  

• is done by NVAO for both Netherlands and 
Flanders

• NVAO bases its judgements on bublic
reports of reviews made by evaluation
organisations VSNU-QANU, HBO-Raad
OAQ, DVC   (www.nvao.net)

• Institution is responsible actor. 
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Bologna declaration and 
Bologna process

Bologna declaration with elements:
• system based on two main cycles (three cycles: 

Bachelor, Master, Doctoral degrees)
• transparency for mobility and employability
Prague communiqué added:
• vital role of quality assurance systems for high 

quality standards and facilitating comparability
Berlin communiqué added:
• specific goals for quality assurance by 2005

Transparency and European
orientation

• The Bologna declaration aimes at 
transparency and European orientation. 

• Would a line be drawn in other countries?
• If so, where would the line be drawn.
• Need for internationalisation of quality

assurance.

Bottum- up co- operation

• The Netherlands and Flanders jointly
visited countries with a similar quality
assurance system in place.

• Found them faced with similar problems:
where to draw line between cycles? 

• Each one in the proces of transforming its
system,coming from various backgrounds

Netherlands and Flanders
• NVAO accredits for both Netherlands and Flanders.
• is installed by two countries (via a treaty)
• Ministers nominate Board members of NVAO, in 

consultation with field of HE, 
• NVAO receives budget from governments, asks a small  

amount for accreditations
• NVAO is independent from governments for its decisions

• NVAO initiated the European Consortium for 
Accreditation (ECA) in which some 8 countries 
participate  (Information www.nvao.net)
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Ολλανδία (2η Παρουσίαση)

University education University education

Higher professional education Higher professional education
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Βέλγιο (1η Παρουσίαση)

Accessing higher education : the 
case of Belgium

Antoon Boon

7th of December 2004Rector’s office + Educational
policy unit

Structure

• Essential background 
- Belgium : one country, three realities
- Historical and economical background

• Initial stages of education
• Higher education : in the process of reform
• Accessing higher education

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Essential background

• Belgium : one country, three realities

South : French-speaking/
non-believing/economic decline

North : Dutch-speaking/
Catholic/economic better off

East : German-speaking (no
higher education)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Essential background

• Belgium : one country, three realities
= ongoing process of defederalisation
(devolution of powers to “communities”)
- starting from immediately after World War II 
(cultural “independence”);
- greatest step 1988 with installment of 
present structures (and devolution of 
“educational policies”);
- still going on

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Essential background

• Belgium : one country, three realities
devolution of educational policies power to
communities in 1988, but 3 exceptions :
- the determination of the beginning and end 
of “compulsory education”;
- minimal requirements to deliver degrees;
- retirement settlements for teaching 
personnel.

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Essential background

• Belgium : one country, three realities

- “Compulsory education” from 6 until 18;
- Does not mean : compulsory schooling;
- Reality : from 2,5 onwards;
- Problems with children “tired of schooling” 
(solution : programmes of mixed schooling
and employment)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004
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Historical and economical background

• Suppression by other countries
-> constitutional rights of freedom put to the 
extreme (very liberal) : freedom to choose
school of own preference (state=neutral; “free” 
(catholic; non-believer));

• Economical reality : lack of natural resources 
= investment in brains

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Initial stages of education

Flanders + French-
speaking part:

- Nursery education (=
Kindergarten)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

5 -> 6
4 -> 5
3 -> 4
2,5 ->3

Initial stages of education

Flanders + French-
speaking part:

- Primary (elementary) 
education

a) Quite homogenic
(normal and special 
regime);

b) Evaluation by year

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

11 -> 12
10 -> 11
9 -> 10
8 -> 9
7 -> 8
6 ->7

Initial stages of education

Flanders + French-
speaking part:

- Secondary education

a) Not so homogenic
(normal and special 
regime);

b) Evaluation by year

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

17 -> 18
16 -> 17
15 -> 16
14 ->15
13 ->14
12 ->13

Initial stages of education

Division in systems :
Flanders : 
12-14 : general + “preparing for vocational”
14-16 : general + art + technical + vocational
16-18 : general + art + technical + vocational
(18-21) : vocational

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Initial stages of education
Division in systems :
French speaking part : 
12-14 : general + “preparing for vocational”
14-16 : 
general (3 types : general, more technical and more 

art-oriented) +
vocational (3 types : more technical, more art-oriented

and really vocational)
16-18 : see 14-16
(18-21) : vocational

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004
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Initial stages of education

In between the systems still differences :
- e.g. general : Flanders 20 sets of 

combinations (emphasis on Latin-Greek; 
mathematics-sciences as one “extreme” and 
economics; modern languages on the other
“extreme”; 21st is sports school;

- e.g. technical : Flanders 21 sets of 
specialisations (construction; fashion…)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Initial stages of education

Evaluation on the basis of the whole year;
Cascade- or waterfall-system (problems of 

demotivation);
Entrance to higher education : in principle all

qualify for all types (= fiction taking into
account ratios of success)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform

Before bachelor-master-introduction : similar in 
Flanders and French-speaking part

1) universities (academic mission);
2) hogescholen-hautes écoles (“longer type”) 

(cf. Fachhochschüle);
3) Hogescholen-hautes écoles (“short type”) 

(professional or vocational mission).

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform

Before bachelor-master-introduction : similar in 
Flanders and French-speaking part

- Universities : 2 (candidature) + 2 or 3 (licenciate; 
engineer…) (exceptions e.g. medical doctor);

- Hogescholen longer type : 2 (candidature) + 2 
(licenciate; engineer…);

- Hogescholen short type : 3 years (graduate)
- Each type : 3rd stage…

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education (in reform)

After bachelor-master-introduction : French-
speaking part (Decree of March 31, 2004)

1) universities (academic mission);
2) hogescholen (“longer type”) (cf. 

Fachhochschüle);
3) hogescholen (“short type”) (professional or

vocational mission).

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform

After bachelor-master-introduction : Flanders
(Decree of April 4, 2003)

Associations of institutions
1) universities (academic mission) and 

hogescholen (“longer type”) (cf. 
Fachhochschüle);

2) hogescholen (“short type”) (professional or
vocational mission).

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004
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Higher education in reform
After bachelor-master-introduction : French-speaking

part
1) Vocational : 180 or 240 credits: bachelier;
2) Academic : 180 credits: bachelier +

60 or 120: master. Master of 120 must contain 30 
credits teacher training; research oriented or
preparing for specific profession;

3) Complementary master only after a total of 300 
credits : 60 or more credits (only preparing for
specific profession; development cooperation; 
research)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform

After bachelor-master-introduction : French-speaking
part – analysis

- Fixation of existing system apart from :
2 + 2 or 3 -> 3 + 1 or 2 (and formal names of 
degrees)

- Still homogenic trajectory (educational programme
is bachelor + master); evaluation on yearly basis + 
no definition of characteristics or accreditation
procedure

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform
After bachelor-master-introduction : Flanders
- Professional bachelors : (at least) 180 credits and “bachelor 

after bachelor” (at least 60 credits);
- Academic bachelors : (at least) 180 credits
- Academic masters : at least 60, in most cases 120 credits

(two types : initial master to be followed after a bachelor; 
“master after master”)

- Step up programmes between all types of bachelors 
(obligatory for professional bachelor -> academic master) 
and masters and masters and “master after master”-
programmes

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform
After bachelor-master-introduction : Flanders- analysis

: more fundamental reforms e.g.
- Integration of hogescholen and universities in 

associations to deliver academic masters;
- Description in law of fundamental competencies

each level has to lead to -> bachelor has status on
its own;

- Joint accreditation with the Netherlands (= 
evaluation of goals, programme, staff, 
infrastructure, quality assurance, outcome)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform

After bachelor-master-introduction : Flanders-
analysis : more fundamental reforms e.g.

- Flexible ways of continuing study (specific
master programmes with multiple bachelors 
leading to them; step up programmes)

- Access to higher education (see hereafter)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Higher education in reform

After bachelor-master-introduction : Flanders- analysis
: more fundamental reforms to be followed by
additional measures :

- Announcement of Minister of Education : all “initial” 
masters in Sciences or Biomedical Sciences : 120 
credits (international standard);

- Decree of April 30, 2004 on flexibilisation of higher
education

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004
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Higher education in reform
After bachelor-master-introduction : Flanders- flexibilisation from

2004-2005 onwards : some fundamentals :
- Tendency to more distance teaching etc…;
- Classic programmes : credit approach in stead of year

based evaluations -> accumulation of credits;
- More emphasis on valorisation of “earlier adopted

competences” (= practical skills) and “earlier acquiered
qualifications” (= formal education programmes of all sorts)

- Arguments : 
for : improved valorisation and eventually more educated
people; 
against : loss of efficiency (without additional investment)

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
Before 1991 (Flanders) and 1993 (French speaking part) : 

identical system
a) Degree of secundary education (all types) or equivalent 

foreign degree;
b) Exceptional procedure : admission examinations to

engineering programmes :
- small version : additional requirement to enter engineering 
programmes at university;
- large version : could compensate for lack of degree of 
secundary education
- preparatory year…

c) Exceptional requirements (admission test) for higher
educational programmes in “arts”

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
After 1991 (Flanders) and 1993 (French speaking part) 

: identical system
a) Degree of secundary education (all types) or

equivalent foreign degree;
b) Exceptional procedure : admission examinations to

engineering programmes :
- small version : additional requirement to enter 
engineering programmes at university;

c) Exceptional requirements (admission test) for
higher educational programmes in “arts”

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education

After 1991 (Flanders) and 1993 (French
speaking part) : identical system

Additional factors :
- Knowledge of language of instruction
- Possibility to refuse students who didn’t 

succeed in “same level of study programme” 
during last 2 years

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education

1991-1996 :
- debate as a result of social security imbalances
(too many medical doctors, specially in French
speaking part and Brussels leading to abundant 
use of medicine); Flanders : creation of a special 
cast (why not also barristers, physiotherapists
etc…); difficult predictions for the future; preventive
medicine…;
- influx of Dutch/French students

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
1997-1998 
- Federal level : from 2005 onwards admission quota to the 

profession of medical doctor and dentist (levels fixed until
2012);

- Flanders : 1997 : introduction of admission exams;
- French speaking part : relying on natural selection during

first three years of study; eventually selection after three
years

- Contradictory : problems started mainly in French speaking
spart and tougher selection (with predicted shortage of 
M.D.’s) in Flanders… reenforcing existing imbalance

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

169



Βέλγιο (1η Παρουσίαση)

Accessing higher education
After introduction of bachelor-master system : French-

speaking part
- Generally : degree of secundary education or

equivalent.
- Additional measures : proficiency in French, right to

refuse some students (who not succeeded during
recent years)

- Specifics : entrance exam (small version) for
engineers, no entrance exam for medical
professions

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
After introduction of bachelor-master system : Flanders
- Generally : degree of secundary education or

equivalent.
- Additional measures : proficiency in Dutch (or

English if educational programme is in English), 
right to refuse some students (who not succeeded
during recent years)

- Specifics : NO entrance exam for engineers
anymore, STILL entrance exam for medical
professions

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
After introduction of bachelor-master system : Flanders
- NEW : access without a degree of secundary education : 

exceptional possibility to be regulated by institutions and 
approved by government;

- Arguments : give chances to youngsters with very high 
potential, “second chances”

- Example : all institutions belonging to “assocation K.U. 
Leuven” :
a) at least 21 years of age and 3 years out of secundary
school system; or proven high intellectual potential;
b) assessment procedure

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education

After introduction of bachelor-master system : 
Flanders

- Flexibilisation : how to rhyme system of 
“refusal of students that don’t make enough
progession” with principles of “giving as 
much chances as possible”

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
General conclusions :
- Very open system :

a) higher fail ratio in the first two years of study : success
ratio in some programmes in initial stage below 50%;
b) exceptions : engineering and medical faculties : more 
than 90%; engineering in Flanders this year nearly twice the 
number of starters…
c) strains on efficiency of education; individual catastrophes; 
waterfall system
d) remedies : no agreement on correctness of entrance
examination procedures (cf. medical exams too
selective…); better self-orientation mechanism?

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education

General conclusions :
- Even entrance exams are not directive toward

institutions :
a) engineering : test could be taken at any
university, student was free to register afterwards
at institution of his/her own choice;
b) medical exams : taken by Flemish government, 
afterwards student is free to register at institution of 
his/her own choice

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004
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Accessing higher education
General conclusions :
- Refusals of individual students :

a) beforehand : impossible by law; feasible in the 
future (some scientist : only 10-15% sure to be
eliminated…; many others have chances of 
succeeding; so why only take the ones that you are 
“sure” – if ever that can be - to succeed);
b) exceptional for students that didn’t succeed two
years in a row : many stop themselves; others go 
through waterfall system

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004

Accessing higher education
General conclusions :
- Compensation mechanisms installed by institutions

themselves, sometimes with additional measures
by government :
a) much information beforehand on chances to
succeed coming from specific background;
b) e.g. Leuven : orientation exams possible at 
Centre for Study-guidance; self study packages
(e.g. Latin, Mathematics);
c) close guidance of students at least during first
two years

Rector’s office + Educational
policy unit

7th of December  2004
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Institut d’A dministration Scolaire Institut d’A dministration Scolaire

LL ’école’école

La classeLa classe

Institut d’A dministration Scolaire

Institut d’A dministration Scolaire Institut d’A dministration Scolaire

Facteurs de développement de 
l’apprentissage organisationnel

SAVOIRSAVOIR

Niveau des 
instruments 

d’apprentissage

POUVOIRPOUVOIR

Niveau des 
capacités 

d’apprentissage

VOULOIRVOULOIR

Niveau de la 
volonté 

d’apprentissage

Institut d’A dministration Scolaire

TECHNIQUETECHNIQUE

HUMAINHUMAIN

PEDAGOGIQUEPEDAGOGIQUE

SYMBOLIQUESYMBOLIQUE

CULTURELCULTUREL
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Institut d’A dministration Scolaire

Piloter un système complexe :Piloter un système complexe :
l’organisation scolairel’organisation scolaire

PiloterPiloter
-- imageimage
-- fonctionfonction
SystèmeSystème
-- imageimage
-- cc ’est quoi ?’est quoi ?
ComplexeComplexe
-- imageimage
-- cc ’est quoi ?’est quoi ?
Organisation scolaireOrganisation scolaire
-- organisation ?organisation ?

= AVOIR L’ECOLE 

DANS UN MIROIR

Institut d’A dministration Scolaire

Les 4 fonctionsLes 4 fonctions
du pilotagedu pilotage

fonction connaissancefonction connaissance

fonction prospectivefonction prospective

fonction évaluativefonction évaluative

fonction communicativefonction communicative

Institut d’A dministration Scolaire

L’apprentissage L’apprentissage 
organisationnelorganisationnel

L’apprentissage organisationnel est 
la  capacité d’une institution d’agir  
en  reconnaissant en tant qu’entité 
ses erreurs et de les corriger. Elle 

doit de plus être en mesure de 
changer ses bases de savoir et de 

valeur afin de générer de nouvelles 
compétences et de nouvelles prises 

de décision.

C ’est quoi ?

Institut d’A dministration Scolaire

La qualité 
n’est JAMAIS 

un accident

Institut d’A dministration Scolaire

LEADERSHIP 
(sortes d’influences)

MECANISMES D ’AIDE
(supervision/

perfectionnement)

SYSTEMES DE 
RECOMPENSES

(motivations)

RELATIONS 
INTERPERSONNELLES

(conflits)

STRUCTURES
(réseaux d ’interrelations)

OBJECTIFS DE L’ECOLE
mission/orientation

Environnement interne
Environnement externe

Zones à explorerZones à explorer

Institut d’A dministration Scolaire
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Institut d’A dministration Scolaire Institut d’A dministration Scolaire

β

C² =   A² + B²

CH3-CH2-COOH

π . r²

Institut d’A dministration Scolaire

SPECIFIQUESSPECIFIQUES

DEMULTIPLICATRICESDEMULTIPLICATRICES

STRATEGIQUESSTRATEGIQUES

DYNAMIQUESDYNAMIQUES

Une architecture des compétencesUne architecture des compétences

Institut d’A dministration Scolaire

COMPETENCES?COMPETENCES?
Comportement structuré, en fonction Comportement structuré, en fonction 
dd ’un but dans une situation donnée, ’un but dans une situation donnée, 
cc ’est’est-- àà-- dire la possibilité ddire la possibilité d ’action ’action 
efficace dans un contexte fixé.efficace dans un contexte fixé.

= = APTITUDE APTITUDE à mettre en à mettre en 
œuvre un ensemble organisé de œuvre un ensemble organisé de 
savoirs, savoirsavoirs, savoir--faire et faire et 
d’attitudesd’attitudes
SAVOIR AGIR SAVOIR AGIR soit savoir soit savoir 
mobiliser, intégrer, transférermobiliser, intégrer, transférer
REGARD CRITIQUE REGARD CRITIQUE sur les sur les 
résultats du traitement qui doit résultats du traitement qui doit 
être socialement acceptableêtre socialement acceptable

Institut d’A dministration ScolaireSOCLES DE COMPETENCES SOCLES DE COMPETENCES 
= SMIG!! (Seuil Minimum = SMIG!! (Seuil Minimum 
Identique Garanti)Identique Garanti)

Point de vue philosophiquePoint de vue philosophique
•• Egalité des chances à lEgalité des chances à l ’entrée: oui…mais ’entrée: oui…mais 

aussi à la sortie!aussi à la sortie!
•• Ecole de la réussite = un ESSENTIEL Ecole de la réussite = un ESSENTIEL 

acquis acquis 
•• ……

Point de vue psychologiquePoint de vue psychologique
•• Echec de l’élève = échec de l’enseignantEchec de l’élève = échec de l’enseignant
•• Approche cartésienne élimine souvent le Approche cartésienne élimine souvent le 

systémiquesystémique
•• Redoublement = perte de tempsRedoublement = perte de temps
•• Droit à lDroit à l ’erreur’erreur
•• ......

Point de vue pédagogiquePoint de vue pédagogique
•• Socles = guide de lSocles = guide de l ’apprentissage’apprentissage
•• «« savoirs mortssavoirs morts » = savoirs inutilisés» = savoirs inutilisés
•• Faire le pari du sensFaire le pari du sens
•• ......

Institut d’A dministration Scolaire

Evaluation

Auto-Evaluation

Résultats antérieurs ...

Apprentissage

Projet
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Institut d’A dministration Scolaire

Apprentissage    ?

Apprenti - ?sage    ?

Appren - ?tissage    ?

Avant tout, 
nous sommes 

des professeurs 
d’intelligence !

Institut d’A dministration Scolaire

PROFESSEURS PROFESSEURS 
DD ’INTELLIGENCE … ?’INTELLIGENCE … ?

•
Aide à l ’exploration.              

•
Encourage à anticiper 

les conséquences 
d ’une action.             

•
Encourage à vérifier 

les résultats.            

•
Introduit des « feed-

back » positifs.            

•
Fait reformuler.            

POSE DES QUESTIONS

•
Informe sur ce qu’il 

faut faire.                   

•
Explique ce qu’il faut 

faire.             

•
Vérifie lui même.          

.

•
Introduit des « feed-

back » négatifs.           

•
Juge, sanctionne.

DONNE DES REPONSES

Institut d’A dministration Scolaire

Apprenti expert ...Apprenti expert ...

Lire

Analyser

Explorer

Planifier

Appliquer

Vérifier

Analyser, Généraliser, Induire, Observer ...

INVARIANTS

Apprenti novice ...Apprenti novice ...

Institut d’A dministration Scolaire

En fin de compte …  
l’enseignant existe pour qu’on 

puisse se passer de lui

178



 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                                                                                                                                                  179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Τόμος 1,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γερμανία

Study in Germany –
in the Heart of Europe

Higher Education in Germany

Germany – a Fascinating Country

p EU’s largest member, with a population of 82 million
p 357,000 sq km, right in the heart of Europe
p 2.46 percent of GDP was invested in research and development alone in 

the year 2000: 
that equals almost $ 44 billion

p 120 opera houses - more than 350 major theaters
p more than 4,000 public museums

Germany –
a Country Rich in Higher Education 
Institutions

119 Universities and 
equivalent institutions

49 Colleges of
Art and Music

182 Universities of
Applied Sciences

97 Universities and
Technical Universities

(1.3 mill. students) 

16 Colleges of Theology

(2.500 students)

6 Colleges of Education

(15.500 students)

1.3 mill. students 30.000 st.

153 General Universities
of Applied Sciences

(ca. 425.000 students)

28 Civil Service
Universities of 

Applied Sciences

(33.000 students)

458.000 students

Higher Education Institutions in Germany

350 Higher education institutions
1.8 mill. students* 

Higher Education Institutions in Germany

p 350 Higher Education Institutions - 1.8 mill. Students

p 97 Universities and Technical Universities 
o (1.3 mill. students)

p 153 General Universities of Applied Sciences
o (ca. 425.000 students)

p 49 Colleges of Art and Music
o (ca. 30.000 students)
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Private Universities

p 47 Private Institutions of Higher Education
o 12 Private Universities
o 35 Private Universities of Applied Sciences

p 30.200 students in 2001/2002 (1.65 % of all students)
o But: increasing number of students and institutions

Basic Structure of the German Education System

Age Fachhochschulen / 
Universities of Applied 

Sciences

Universities Years

27

24
23
22

19

16

6

3

Abitur / Higher Education Entrance Qualification

3

4

10
6

3

3

3

1
1Diplom

Ph.D.
Diplom/
Magister

Secondary I

Primary

Secondary II

Kindergarten

Bachelor’s Degree

Undergraduate Studies

Postgraduate Studies
Master’s Degree

Post-doc

International Courses of Study (BA, MA)

“UNIVERSITY“

Post-Doc

PhD
3-4 years

Master
2 years

Bachelor
3-4 years

Post-Graduate Research Groups

Collaborative Research Centers

Special Features of the German University System –
of particular interest to foreign students and researchers

Research in Germany
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Research in Germany - A Tradition in Research

p The quality of German research has always been outstanding. 
p Göttingen University alone has produced a total of 42 Nobel laureates. 
p Excellence in research has been the most important condition for

Germany’s economic success in the past and present.

Max Planck Society (MPG) Leibniz Science Association Fraunhofer Society (FhG) HelmholtzAssociation 
of National Research 
Centres

Research in Germany

p Unity of teaching and research

p Co-operation with industry in appropriate disciplines of applied sciences

p R&D expenditure in Germany is among the highest of the world (2,3% of 
GNP): researchers find well-equipped laboratories and libraries.

p Germany has a network of particular non-university based research 
facilities, working closely together with universities.
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Students Have a Good Life in Germany

p In contrast to other countries, students generally don’t have to pay tuition 
fees. 

p Students only have to pay a small semester fee of around $ 90, which 
covers various students activities and sometimes even free use of local 
public transportation.

p Health insurance cover, which all students must have, costs no more than 
$ 45 per month. Value-for-money accommodation, such as in student halls 
of residence, is also available.

p The monthly cost of living averages out at around $ 520, although strong 
regional differences do exist.

International Degree Courses

p Ca. 1100 International Degree Courses; ca. 400 of them taught in English

p Fields of Study:
o Engineering Science
o Computer Science, Mathematics
o Natural Science
o Agriculture and Forestry, Regional Planning
o Environmental Science
o Medicine, Public Health, Medical Engineering
o Economics, Law
o Social and Cultural Studies, Psychology
o Music, Art and Design
o Development Co-operation

Sources of Information on the Internet:

www.daad.de

www.campus-germany.de

www.hi-potentials.de
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Ιουλιανού 28 (1ος όροφος) -  10434  ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:  210 – 88 38 680
           Φαξ:  210 – 88 38 148

         Email: kanep@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.kanep-gsee.gr  
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