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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ένα καλά κρυμμένο μυστικό
Έχει περάσει πολύς καιρός από την έναρξη της συζήτησης για την ανάγκη ίδρυσης
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Η διαμάχη εντάθηκε τα τελευταία δύο χρόνια (2005-2007) καθώς η Ελληνική
Κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος,
έτσι ώστε να αρθεί η απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων (παρ. 8).
Τον Μάιο του 2008, η ανωτέρω πρόταση δεν συγκέντρωσε τους απαραίτητους
ψήφους στο Κοινοβούλιο – και έτσι η συζήτηση για την αναθεώρηση έληξε και δεν θα
ξεκινήσει πριν περάσουν άλλα 8 χρόνια.
Αυτή η αναβολή δίνει στην κοινωνία περισσότερο χρόνο για να σκεφτεί και να
συζητήσει τα τυχόν πλεονεκτήματα μίας τέτοιας αλλαγής.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη σε αυτήν την
συζήτηση είναι το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες – περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένες από
την Ελλάδα.
Μέχρι τώρα οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν, ότι στην Ευρώπη και στις άλλες
ανεπτυγμένες χώρες – με εξαίρεση τις Η.Π.Α. – δεν υπάρχουν ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
Επίσης, οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο θέμα συζητείται
μόνο στην Ελλάδα.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η συζήτηση για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι
ούτε Ελληνικό, ούτε νέο φαινόμενο.
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ή άλλα Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
υπάρχουν σε όλον τον κόσμο, από την Ιαπωνία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και από την
Πορτογαλία έως την Σοβιετική Ένωση.
Γνωστοί σε όλους διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Ο.Η.Ε. (μέσω της UNESCO) και η
Παγκόσμια Τράπεζα, εξετάζουν διάφορες παραμέτρους του θέματος. Αξίζει να αναφερθεί
ότι η UNESCO έχει ιδρύσει χωριστό οργανισμό – το CEPES – στο Βουκουρέστι, ώστε να
επεκτείνει τις έρευνές της για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων προσπάθησε να συγκεντρώσει πληροφορίες για
το ποια είναι η σχετική κατάσταση στην Δυτική Ευρώπη από το 2002. Η πρώτη έρευνα
έγινε από την Διδα Ελπίδα Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Συνδέσμου. Η έρευνα αυτή
αναθεωρήθηκε από την Διδα Κωνσταντίνα Γκουβάτσου, που την αντικατέστησε.
Η μελέτη που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα έρευνας που ανατέθηκε σε εξωτερικό
σύμβουλο, στην Διδα Julie Lutran.
Ελπίζουμε ότι η εργασία μας θα βοηθήσει αυτούς που ενδιαφέρονται για την
εκπαίδευση να αντιμετωπίσουν το θέμα από μία Ευρωπαϊκή ή και παγκόσμια σκοπιά και να
σταματήσουν να πιστεύουν ότι η Ιδιωτική Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ένας εχθρός που θα
επιτεθεί στη χώρα μας.
Αθήνα, 24/06/08
Κ. Καρκανιάς
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
AAC

Austrian Accreditation Council

ANECA

National Agency for Quality Assessment and
Accreditation of Spain

BA

Bachelor of Arts

BAC

British Accreditation Council

BBA

Bachelor of Business Administration

BFA

Bachelor of Fine Arts

BS

Bachelor of Science

CEPES

Centre Européen pour l’Enseignement Supérieur

CPGE

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

ECA

European Consortium for Accreditation in Higher
Education

ECTS

European Credits Transfer System

EFMD

European Foundation for Management Development

EHEA

European Higher Education Area

ENIC

European Network of Information Center

ENQA

European Network for Quality Assurance in Higher
Education

EPA

Etablissement Public à caractère Administratif

EPCSCP

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel
et Professionnel

EQUIS

European Quality Improvement System

ESC

Ecole Supérieure de Commerce

ESSEC

Ecole Supérieure des Sciences Economiques et
Commerciales

EUA

European University Association

EURASHE

European Associations of Institutions in Higher
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Education
FESIC

Fédération d’Ecoles Supérieures d’Ingénieurs et de
Cadres

FHER

Foundation for Higher Education and Research

FIBAA

Foundation for International Business Administration
Accreditation

HEC

Haute Ecole de Commerce

IUFM

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

IUP

Institut Universitaire Professionnel

IUT

Institut Universitaire de Technologie

MA

Master of Arts

MBA

Master of Business Administration

MS

Master of Science

NARIC

National Academic Recognition Information Centres

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

PSHE

Public Service of Higher Education

SA

Société Anonyme

STS

Sections de Techniciens Supérieurs

UDESCA

Union des Etablissements d’Enseignement Supérieur
Catholiques

UGEI

Union des Grandes Ecoles Indépendantes

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

« Ιδιωτική εκπαίδευση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε αντίθεση
με την εκπαίδευση του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, η ιδιωτική εκπαίδευση καλύπτει μία
περιοχή πολύ διαφορετικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον πιο δημοφιλή ορισμό, κάθε
μορφή εκπαίδευσης η οποία έχει ιδρυθεί ή εξ’ ολοκλήρου οργανωθεί από ιδιώτες ή μη
κυβερνητικά σώματα (εταιρείες αστικού δικαίου) θεωρείται ότι ανήκει στον ιδιωτικό
τομέα. Σε αυτόν τον τομέα, γίνεται μία διάκριση μεταξύ της ιδιωτικής εκπαίδευσης με
την αυστηρή έννοια και της επιχορηγούμενης ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ενώ η ιδιωτική
εκπαίδευση με την αυστηρή έννοια χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από άτομα ή μη
κυβερνητικά σώματα (εταιρείες αστικού δικαίου), η επιχορηγούμενη ιδιωτική
εκπαίδευση λαμβάνει χρηματοδότηση από δημόσιες αρχές. Η χρηματοδότηση αυτή
μπορεί να είναι ή να μην είναι ουσιαστική και μπορεί να καλύπτει διαφορετικές
κατηγορίες δαπανών. Ανάλογα με την χώρα, κάθε μορφή ιδιωτικής εκπαίδευσης μπορεί
να υπόκειται σε κάποιες μορφές κρατικού ελέγχου»1 .
Η ιδιωτική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη έχει αξιοσημείωτες διαφορές, στην
μορφή, στα μεγέθη, και σε όρους αντιμετώπισης από την νομοθεσία. Έχουν
παρατηρηθεί διαφορετικές μορφές ανάπτυξης αυτού του τομέα: είναι ένας
παραδοσιακός τομέας για λίγες χώρες ή ένας αναπτυσσόμενος για άλλες. Ωστόσο,
μπορούμε να πούμε ότι, από το 1990, έχει πραγματοποιηθεί σημαντική ανάπτυξη
στην Δυτική Ευρώπη.
Ο στόχος της ακόλουθης μελέτης, η οποία περιλαμβάνει 15 παραδείγματα χωρών της
Δυτικής Ευρώπης (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ισπανία, Σουηδία,
Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) είναι η καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και
της κατάστασης του τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο.
Εάν και αρχικά το θέμα αυτής της μελέτης ήταν περιορισμένο στα ιδιωτικά
πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, προσέξαμε γρήγορα ότι ο ιδιωτικός τομέας στην
ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να περιοριστεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξ’ αιτίας
του μεγάλου αριθμού άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν
τον ρόλο τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Συνεπώς, επεκτείναμε την μελέτη τόσο στα
ακαδημαϊκά ιδρύματα (πανεπιστήμια) όσο και στα τεχνολογικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης (πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών), και όπου ήταν δυνατό,
προσπαθήσαμε
να
συλλέξουμε
πληροφορίες
για
ιδιωτικούς
φορείς
μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης (όπως τα κολλέγια).
Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να σχολιάσουμε τον όρο «κολλέγιο» αφού δεν τον
αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ακολουθώντας τον ελληνικό
1

Ορισμός που βρέθηκε στο «Ιδιωτική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση-οργάνωση, διοίκηση και ο
ρόλος των δημόσιων αρχών» έκδοση Ευρυδίκη, 2000. Διαθέσιμο στο:
http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/012EN/007_chap4_012EN.pdf
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ορισμό, όπως χρησιμοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων,
αποφασίσαμε ότι σε αυτή την μελέτη θα αντιλαμβανόμαστε τον όρο «κολλέγιο» με
αυτόν τον ορισμό: «ένα κολλέγιο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου
που οδηγούν τους μαθητές του στην απόκτηση διπλώματος ή πτυχίων ανώτατης
εκπαίδευσης τα οποία εκδίδονται από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια». Είναι πολύ
ενδιαφέρον να παραθέσουμε ότι τα αγγλικά πανεπιστήμια έχουν ένα εκτεταμένο
δίκτυο τέτοιων κολλεγίων σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά στην
Αγγλία. Σαν παράδειγμα αυτής της επέκτασης μπορούμε να αναφέρουμε τον υψηλό
αριθμό κολλεγίων στην Αγγλία και στην Ευρώπη τα οποία ελέγχονται από το
Πανεπιστήμιο της Ουαλίας2. Παρατηρήσαμε μία κοινή τάση της ιδιωτικής ανώτατης
εκπαίδευσης στην Ευρώπη, έναν τομέα που μπορεί να οριστεί ως εξής:
- ένας τομέας ακόμα νέος
- ένας τομέας δευτερογενής
- ένας τομέας που παραμένει όχι πραγματικά γνωστός ή
ορατός
- ένας τομέας που γενικά παραμένει υποδεέστερος της
δημόσιας εκπαίδευσης
- ένας τομέας που γενικά αυξάνεται ραγδαία
- ένας τομέας που προσφέρει πιο κατάλληλες προοπτικές
στους φοιτητές του
Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος χάριν της
συνολικής ραγδαίας ανάπτυξής του και των καλών αποτελεσμάτων του. Θα ήταν
ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τις διεθνείς τάσεις που
αφορούν στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση για να έχουμε μία ακόμη πιο
ολοκληρωμένη εποπτεία του θέματος. Η έλλειψη χρόνου δεν επέτρεψε εδώ να
καλύψουμε το θέμα σε άλλο επίπεδο.

2

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.wales.ac.uk/en/Institutions/InformationforCollaborativeCentres/Home.aspx
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Συναντήσαμε μερικά προβλήματα κατά τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης: η
προσέγγιση της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης παρουσιάζει πρόβλημα στη
διαθεσιμότητα επίσημων στοιχείων και αποτελεί ένα άγνωστο και ομιχλώδες θέμα
για την πλειοψηφία των δυνητικών μας συνομιλητών (ακόμα και οι ειδικοί στην
ανώτατη εκπαίδευση γενικά είχαν προβλήματα στο να δώσουν ακριβή στοιχεία και
αριθμούς επί του θέματος). Υπήρξαν ακόμη και περιπτώσεις όπου υπάλληλοι
Υπουργείων ή ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα δεν γνώριζαν ή προφασίστηκαν πως
δεν γνώριζαν την ύπαρξη ιδιωτικών ανώτατων ιδρυμάτων στις ίδιες τους τις χώρες.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή η μελέτη, η οποία απέχει από το να είναι
πλήρης, περιλαμβάνει 15 περιπτώσεις. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μία
συνοπτική αναφορά ανά χώρα παρουσιάζοντας σε γενικές γραμμές τί έχει βρεθεί και
τί όχι και τί απομένει ακόμα ή λείπει. Για κάθε χώρα, χρησιμοποιήσαμε την ίδια
προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας τέσσερα μέρη: παρουσίαση, κατάλογο, νομοθεσία
και αριθμούς.
-Παρουσίαση: Συνοπτική παρουσίαση της ανώτατης εκπαίδευσης του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, τα διαφορετικά ιδρύματα, προϋποθέσεις εγγραφών, φοιτητές,
χρηματοδότηση, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, την ποικιλία των πτυχίων
που απονέμονται, και τη διαδικασία της πιστοποίησης /αναγνώρισης των ιδρυμάτων.
-Κατάλογος: Παρουσίαση των ανώτατων ιδρυμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης:
πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών (αν υπάρχουν), ιδιωτικά
κολλέγια ή άλλα ιδιωτικά ιδρύματα (αν υπάρχουν ή αν βρέθηκαν). Ωστόσο, τις
περισσότερες φορές, ο κατάλογος των ιδιωτικών ιδρυμάτων της χώρας εξακολουθεί
να μην είναι πλήρης, εξ’ αιτίας της έλλειψης επίσημων στοιχείων.
-Νομοθεσία: Γίνεται αναφορά στην νομοθεσία που σχετίζεται με την ανώτατη
εκπαίδευση και κυρίως με την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση (Νόμοι, Διατάγματα,
Νομοθετικές Πράξεις …). Προσπαθήσαμε να περιλάβουμε το κείμενο του νόμου για
κάθε χώρα (διαθέσιμο στο παράρτημα, ή σαν υπερσύνδεση). Σε κάποιες περιπτώσεις,
δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί η σχετική νομοθεσία.
- Αριθμοί: Διάφοροι αριθμοί για να φωτίσουν τις τάσεις της ιδιωτικής ανώτατης
εκπαίδευσης (αριθμός μαθητών, ιδρύματα, ακαδημαϊκό προσωπικό, εξέλιξη).
Πρέπει να σημειωθεί πάλι ότι αυτή η μελέτη δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει
οριστική ή πλήρης. Όχι οριστική, γιατί κατά την διεξαγωγή της, σχετικά
στοιχεία εμφανίζονταν κάθε μέρα και το θέμα είναι μεγάλο. Όχι πλήρης, αφού
όπως αναφέραμε προηγουμένως, τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία είναι ελλιπή.
Ωστόσο, θα μπορούσαμε να προτείνουμε σε επισήμους, Υπουργεία, και άλλους
παράγοντες του εκπαιδευτικού πλαισίου και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων σε κάθε χώρα, να κάνουν τις απαραίτητες παρατηρήσεις, ώστε να
αναθεωρηθεί αυτή η μελέτη.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
1) Γενικός οργανισμός ανώτατης εκπαίδευσης
1.1 Δημόσιος τομέας 3
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Αυστρία είναι χωρισμένη σε:
-21 δημόσια πανεπιστήμια που διοικούνται από τον Πανεπιστημιακό Νόμο του
2002: 12 ερευνητικά πανεπιστήμια, 6 πανεπιστήμια τέχνης, και τρία πανεπιστήμια
ιατρικής,
-Ένα πανεπιστημιακό Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης,
-19 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών (Fachhochschulen)4 τα οποία έχουν ιδιωτική
νομική μορφή με δημόσιους μετόχους. Θεωρούνται σαν ένας τομέας διάφορος του
δημόσιου και του ιδιωτικού εξ’ αιτίας αυτής της μορφής. Το 95% της
χρηματοδότησής τους προέρχεται από δημόσιες πηγές. Διοικούνται από το Νόμο
Σπουδών για τα Fachhochschulen, του 1993. Προσφέρουν περισσότερα από 120
ταχύρυθμα προγράμματα σπουδών (short-cycle education)
-Υπάρχουν επίσης επιπλέον ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κολλέγια):
προηγμένα επαγγελματικά κολλέγια για εκπαίδευση καθηγητών, για κοινωνικούς
λειτουργούς και για παραϊατρικά επαγγέλματα.
Τα πτυχία που απονέμονται τόσο από τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών όσο
και από τα κολλέγια αναγνωρίζονται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της
Αυστρίας.
Η εγγραφή των φοιτητών σε ένα από τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτεί
πτυχίο αποφοίτησης από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (matura). Επί προσθέτως
όλοι οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήμια τέχνης πρέπει να περάσουν από εισαγωγικές
εξετάσεις.
Η Αυστρία έχει ένα σύστημα τριών κύκλων ακολουθώντας τη Διαδικασία της
Μπολόνια. Σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα, μπορεί να διανεμηθούν πιστοποιητικά
σπουδών για ακαδημαϊκά επιτεύγματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Χορήγησης και Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

3

Οι αριθμοί για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση είναι από την έκδοση των CEPES-UNESCO 2007
για «Ο ανερχόμενος ρόλος και σημασία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη», σελ.33-34
4
Ένα Fachhochschule ή Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Αυστρία, Γερμανία,
Λιχτενστάιν και Ελβετία είναι ένα επαγγελματικό πανεπιστήμιο μερικές φορές εξειδικευμένο σε
συγκεκριμένες θεματικά πεδία (π.χ. τεχνολογία ή επιχειρήσεις) και χωρίς μεταπτυχιακά διδακτορικά
προγράμματα.
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1.2 Ιδιωτικός τομέας
Μέχρι τη δεκαετία του ’90, η οργάνωση και ο έλεγχος της ανώτατης εκπαίδευσης
γίνονταν από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος
αριθμός ιδιωτικών ιδρυμάτων έχει ορίσει μία νέα αγορά πτυχιακών προγραμμάτων τα
οποία προσφέρονται από νέους φορείς εκπαίδευσης, μη παραδοσιακά ιδρύματα και
παραρτήματα πανεπιστημιουπόλεων ξένων πανεπιστημίων. Το 1999, τα ξένα
πανεπιστήμια καθώς και τα ιδιωτικά αυστριακά ιδρύματα νομιμοποιήθηκαν να
δρουν σαν αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια και απέκτησαν το δικαίωμα
να διανέμουν προγράμματα σπουδών και ακαδημαϊκά πτυχία στην Αυστρία.
Αυτός
ο
ομοσπονδιακός
νόμος
(Univeritts-Akkreditierungsgesetz-Νόμος
Πιστοποίησης Πανεπιστημίων5) ρυθμίζει επίσης τα κριτήρια για τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και τη διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησής τους σαν ιδιωτικά
πανεπιστήμια.
Ο αναγνωρισμένος ιδιωτικός τομέας ανώτατης εκπαίδευσης στην Αυστρία
αποτελείται από δύο διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων:
-Τα Καθολικά σχολεία θεολογίας
Βασισμένα σε ένα Κονκορδάτο μεταξύ της έδρας του Πάπα και της Δημοκρατίας της
Αυστρίας, τα Καθολικά σχολεία θεολογίας προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης
στη θεολογία και απονέμουν πτυχία αναγνωρισμένα από το Κράτος. Είναι τρία
συνολικά στην Αυστρία.
-Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Υπάρχουν σήμερα 11 πιστοποιημένα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα ως
τέτοια και διοικούμενα από τον ομοσπονδιακό Νόμο του 1999 που αναφέρθηκε
προηγουμένως.
Αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά:
-Είναι κυρίως προσανατολισμένα προς την Άγγλο-Αμερικανική κουλτούρα
εκμάθησης. Τα περισσότερα από αυτά δουλεύουν σε συνεργασία με αμερικανικά και
βρετανικά ιδρύματα,
- Γενικά χρησιμοποιούν εναλλακτικές αρχές διδασκαλίας και μεθόδους εκμάθησης,
κάτι που θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά της εκπαίδευσης (μικρές
ομάδες εργασίας με υποχρεωτική παρακολούθηση στην τάξη, πρακτική σε συνθήκες
εργασίας, ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων στο εργαστήριο και συνεδρίες στο
εργαστήριο, ιδιαίτερα φροντιστήρια για να παρέχουν στους φοιτητές
προσανατολισμό, διδασκαλία προσανατολισμένη στον προβληματισμό, εκμάθηση σε
κοινότητα)6,
-Σχετικά με τις υποδομές, έχουν επίσης από κοινού να προσφέρουν στους φοιτητές
τους μοντέρνες ευκολίες και τεχνικούς εξοπλισμούς.
5

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 1.
Από την έκδοση «Ο ανερχόμενος ρόλος και σημασία της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην
Ευρώπη», CEPES-UNESCO 2007, Σελ. 45
6
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Η εγγραφή στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια απαιτεί την αποφοίτηση από την
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (matura). Ωστόσο, έχουν επί πλέον τις δικές τους
πολιτικές εισόδου. Τα ιδιωτικά ιδρύματα είναι ελεύθερα να ορίσουν επιπρόσθετα
κριτήρια επιλογής για εγγραφή σε αυτά (τα κριτήρια εισόδου τόσο στα δημόσια όσο
και στα ιδιωτικά αναφέρονται στο Νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση του 2002).
Αυτά τα κριτήρια μπορεί να είναι γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις, επιστολή
προθέσεως, έκθεση πάνω σε ένα θέμα ενδιαφέροντος, απόδειξη γλωσσικών
ικανοτήτων, επαγγελματικές ή διασχολικές εμπειρίες.
Οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα σχετικά με την πρόσβαση στη
δημόσια κοινωνική στήριξη όπως οικογενειακά επιδόματα, ασφάλεια υγείας, και
φορολογία. Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν
ενσωματωθεί στο σύστημα επιδομάτων φοίτησης και δημοσίων κοινωνικών δαπανών
και επίσης στην Αυστριακή Εθνική Ένωση Φοιτητών. Λιγότερο από το 2% του
φοιτητικού πληθυσμού είναι εγγεγραμμένο σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αυστρίας
(υπήρχαν περίπου 3.600 φοιτητές το 2005).
Σχετικά με την χρηματοδότηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων, απαγορεύεται δια
νόμου να πραγματοποιείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, ο νόμος δεν
ισχύει για την ομοσπονδιακή επαρχία, τους δήμους και τις τοπικές αρχές. Αυτό έχει
σαν επακόλουθο, την εμφάνιση ευρείας χρηματοδότησης των ιδιωτικών ιδρυμάτων
από την ομοσπονδιακή επαρχία. Το σύστημα αυτό δίνει σε κάθε επαρχία την
δυνατότητα να θέσει τις δικές του προτεραιότητες στην εκπαίδευση και να ελκύσει
τοπικά πανεπιστημιακά έργα. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα από αυτά είναι
δημοσίως χρηματοδοτούμενα και όχι χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικές εταιρείες.
1.3 Αυστριακό Συμβούλιο Πιστοποίησης και η διαδικασία πιστοποίησης
Το Αυστριακό Συμβούλιο Πιστοποίησης (AAC)7 είναι ένα ανεξάρτητο σώμα το
οποίο εγκαινιάστηκε από την Αυστριακή κυβέρνηση για να εκτιμά και να πιστοποιεί
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν προγράμματα που
οδηγούν σε ακαδημαϊκό τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση αφορά στο
ίδρυμα το ίδιο (θεσμική πιστοποίηση) και στα προγράμματά του (ακαδημαϊκή
πιστοποίηση).
Η πιστοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων εφαρμοσμένων τεχνών (fachhoshulen)
δεν είναι υπό την ευθύνη της ACC αλλά του Συμβουλίου FH (Fachhochschurat8)
Το AAC αποτιμά την ποιότητα των αιτήσεων και θέτει προτάσεις μέσω της
πιστοποίησης στην υπεύθυνη αρχή πιστοποίησης (το Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Παιδείας, Επιστήμης και Πολιτιστικών Υποθέσεων).

7
8

Περισσότερες πληροφορίες για το ACC στο: : http://www.akkreditierungsrat.at/cont/en/index.aspx
Περισσότερες πληροφορίες για το Fachhochschurat στο: http://www.fhr.ac.at/index_en.htm
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Οι σκοποί του AAC είναι:
-να ανοίξει τον πανεπιστημιακό τομέα σε ιδιωτικούς φορείς από την Αυστρία και το
εξωτερικό,
-να παρέχει διασφάλιση ποιότητας για τον ιδιωτικό πανεπιστημιακό τομέα,
-να προάγει και να βελτιώνει την ποιότητα του ιδιωτικού πανεπιστημιακού τομέα,
-να δημιουργεί διαφάνεια και διαλεκτική προς το συμφέρον των φορέων, των
φοιτητών και του εργατικού δυναμικού,
-να ενθαρρύνει καινοτομικές μορφές εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου και επί
πλέον εκπαίδευσης,
-να εξασφαλίζει τη συνάφεια των πτυχίων των Αυστριακών ιδιωτικών πανεπιστημίων
με αυτά που απονέμονται από διεθνή προγράμματα,
-να υλοποιεί τους στόχους για την ανάπτυξη μίας Ευρωπαϊκής Περιοχής Ανώτατης
Εκπαίδευσης για τον τομέα των ιδιωτικών πανεπιστημίων
Το Αυστριακό Συμβούλιο Πιστοποίησης έχει τέσσερα βασικά καθήκοντα:
-Πιστοποίηση ιδιωτικών πανεπιστημίων,
-Πιστοποίηση ακαδημαϊκών
πανεπιστημίων,

προγραμμάτων

ήδη

πιστοποιημένων

ιδιωτικών

-Διαδικασία επαναπιστοποίησης,
- Επίβλεψη των πιστοποιημένων ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Το AAC αντιπροσωπεύει ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης σαν
ένα διεθνές πρότυπο για τον τομέα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ένα εθνικά και
διεθνικά αναγνωρισμένο κέντρο αξιολόγησης για πιστοποίηση και για ενεργή
συνεργασία στη διασφάλιση ποιότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Γενικές προϋποθέσεις αίτησης για πιστοποίηση στην Αυστρία:
- Το αιτόν ίδρυμα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο με έδρα στην Αυστρία.
-Κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα σπουδών πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση:
το αιτόν ίδρυμα πρέπει να προσφέρει δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκά προγράμματα
που να οδηγούν σε ακαδημαϊκό τίτλο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για πλήρη
προγράμματα (τουλάχιστον τρία χρόνια). Αυτά τα ακαδημαϊκά προγράμματα πρέπει
να προσφέρονται σε έναν ή περισσότερους ακαδημαϊκούς ή καλλιτεχνικούς κλάδους,
ή να ακολουθούνται από άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα (για παράδειγμα
μεταπτυχιακά προγράμματα).
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-Αν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο σκοπεύει να απονείμει τα ίδια πτυχία με αυτά που
απονέμονται από τα δημόσια πανεπιστήμια, το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανάλογο
με τα αντίστοιχα δημόσια ακαδημαϊκά προγράμματα σε όρους συνολικού
εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
-Τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να
ανταποκρίνονται στα διεθνή ακαδημαϊκά και καλλιτεχνικά πρότυπα.
-Όλη η απαραίτητη υποδομή για την διδασκαλία (συμπεριλαμβανομένων του
προσωπικού και των υλικών πόρων) πρέπει να είναι διαθέσιμη από τη στιγμή που τα
μαθήματα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εγκαταστάσεις
βιβλιοθήκης κ.τ.λ.). Τα ιδρύματα πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι είναι εξοπλισμένα με
τον κατάλληλο τρόπο για το είδος της εκπαίδευσης που σχεδιάζουν να προσφέρουν.
Την στιγμή της αίτησης, πρέπει να χορηγηθούν οι απαραίτητες αποδείξεις σχετικά με
το προσωπικό ,τον χώρο και τον υλικό εξοπλισμό.
-Το εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να διεξάγει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τις
αρχές που αναφέρονται στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα για τα γενικά δικαιώματα των
πολιτών (Ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1867).
Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για πιστοποίηση;
-Κάθε ιδιωτικός φορέας εκπαίδευσης, Αυστριακός ή ξένος ο οποίος επιθυμεί να
προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση στην Αυστρία. Ωστόσο, η πιστοποίηση από έναν
ξένο οργανισμό πιστοποίησης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πιστοποίηση που
πραγματοποιείται από το AAC.
-Ένα πιστοποιημένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει νέα
προγράμματα.
-Ένα πιστοποιημένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο σχεδιάζει να επεκτείνει την
πιστοποίησή του σε άλλη μία περίοδο (επαναπιστοποίηση).
Το AAC θα πρέπει να εγγυάται μία συνεχή διασφάλιση ποιότητας των
πιστοποιημένων ιδιωτικών πανεπιστημίων και απαιτεί μία ετήσια αναφορά από αυτά.
Αυτή η αναφορά δίνει στο AAC τη δυνατότητα να εξετάζει τη συνεχή συμμόρφωση
με τις προϋποθέσεις της πιστοποίησης. Έπειτα χρησιμοποιείται από το Συμβούλιο
σαν βάση για την απόφαση που αφορά στην επαναπιστοποίηση του ιδρύματος.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση για τα δημόσια πανεπιστήμια.
2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Τα 11 ιδιωτικά πιστοποιημένα πανεπιστήμια έλαβαν μέρος στο Πρυτανικό Συμβούλιο
το οποίο έχει σαν στόχους την ισχυροποίηση τη θέσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων
στον Αυστριακό τομέα ανώτατης εκπαίδευσης και την παρουσίαση σημαντικών
προβληματισμών και ιδεών των ιδιωτικών πανεπιστημίων9.

9

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο: http://www.privatuniversitaeten.at
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Εκτός από αυτά τα 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχουν επίσης ιδιωτικά
πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών και ιδιωτικά μεταλυκειακά επαγγελματικά
κολλέγια τριετούς διάρκειας

2.1 Ιδιωτικά πανεπιστήμια
1) Anton Bruckner Privatuniversität (Linz) (μη κερδοσκοπικό) πιστοποιημένο από
το 2004 www.bruckneruni.at
2) Katholisch-Theologische Privatuniversität/ Catholic Private University (Linz)
(μη κερδοσκοπικό) , πιστοποιημένο από το 2000 www.kth-linz.ac.at
3) Konservatorium Wien Privatuniversität
www.konservatorium-wien.ac.at

(Vienna)

(μη

κερδοσκοπικό)

4) Modul University (Vienna) πιστοποιημένο από το 2007 www.modul.ac.at
5) Paracelcus Medizinische Privatuniversität/ Private Medical University
(Salzburg) (μη κερδοσκοπικό) πιστοποιημένο από το 2002 www.pmu.ac.at
6) PEF Privatuniversität für Management/Private University of Management
(Vienna) (μη κερδοσκοπικό) πιστοποιημένο από το 2002 www.pef.at
*Το AAC αποφάσισε θετικά σχετικά με την αίτηση επαναπιστοποίησης του PEF τον
Μάρτιο του 2007. Για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση χρειάζεται κάθε φορά την έγκριση
από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Επιστήμης και Έρευνας .
7) Privatuniversität der Kreativwirthschaft/ New Design University (St. Pölten)
(μη κερδοσκοπικό) πιστοποιημένο από το 2004 www.ndu.ac.at
8) Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinishe Informatik
und Technikn Tirol/ Private University for Health Sciences, Medical Informatics
und Technik Tirol/ Private University for Health Sciences, Medical Informatics
and Technique (Tirol)
(μη κερδοσκοπικό) πιστοποιημένο από το 2001
www.UMIT.at
* Το AAC αποφάσισε θετικά σχετικά με την αίτηση επαναπιστοποίησης του UMIT τον
Σεπτέμβριο του 2006. Η απόφαση εγκρίθηκε από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό
Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Πολιτισμού. Έτσι, η πιστοποίηση του UMIT επεκτάθηκε
για περισσότερο από πέντε χρόνια και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2006.
9) Sigmund Freud PrivatUniversität (Vienna) (κερδοσκοπικό) www.sfu.at
10) TCM
Privatuniversität Li Shi Zhen (Vienna) (μη κερδοσκοπικό)
πιστοποιημένο από το 2004 www.tcm-university.edu
11) Webster University (Vienna) (μη κερδοσκοπικό), πιστοποιημένο από το 2001
www.webster.ac.at
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Δύο επί πλέον ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν πιστοποιημένα αλλά δεν είναι πια:
International University Vienna (η πιστοποίηση ανακλήθηκε το 2003) (μη
κερδοσκοπικό)
IMADEC University (η πιστοποίηση ανακλήθηκε το 2006) (μη κερδοσκοπικό)
2.2 Ιδιωτικά / πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών (Fachhochschulen)
Υπάρχουν επίσης 19 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών (Fachhochschulen). Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως έχουν ιδιωτική νομική μορφή αλλά χρηματοδοτούνται
κυρίως από δημόσιες πηγές. Έχουν ιδιαίτερο καθεστώς. Διευθύνονται από το Νόμο
Fachhochschule Σπουδών (Fachhochschul-Studiengesetz).
Προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση και προγράμματα σπουδών σε επίπεδο
ανώτατης εκπαίδευσης προσανατολισμένα στην πρακτική. Το Fachhochshurat είναι
υπεύθυνο για τις ακαδημαϊκές και θεσμικές πιστοποιήσεις των Fachhochschulen.
Ο ακόλουθος κατάλογος αυτών των ιδρυμάτων δεν είναι πλήρης:
European University of Applied Science (Mainz) http://www.ems-mainz.de/
Private FernFachhochschule (Darmstadt) http://www.privatfh-da.de/
Tecnikum (Vienna), πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Τεχνών και
Πολιτισμού http://technikum-wien.at/
University of Applied Sciences Wiener Neustadt, πιστοποιημένο από το Υπουργείο
Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού http://www.fhwn.ac.at/
2.3 Ιδιωτικά κολλέγια
Τα ιδιωτικά κολλέγια προσφέρουν προγράμματα σπουδών τα οποία διαρκούν τρία
χρόνια και τα περισσότερα από αυτά έχουν από κοινού προγράμματα σπουδών με
συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι πλήρης:
EWS Europa (Vienna) (Ges.m.b.H) www.ews-vie.at
IMADEC (Vienna) http://www.imadec.ac.at/
International University of Vienna (Vienna) http://www.iuvienna.edu/
ITM International Institute of Tourism and Management (Semmering)
http://www.itm-college.eu
Lauder Business School (Vienna) www.lbs.ac.at
MCI Management Center (Innsbruck), πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας,
Τεχνών και Πολιτισμού www.mci.edu
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OU Business School (Vienna) πιστοποιημένο από τα EQUIS, AMBA και AACSB
http://www.open.ac.uk/austria/about-the-ou/about-the-ou-business-school.php
Salzburg College (Salzburd), συνδεδεμένο με το University of Illinois, USA
http://www.salzburgcollege.com
WU Vienna University of Economics and Business Administration (Vienna),
πιστοποιημένο από το EQUIS http://www.wu-wien.ac.at/

3) Νομοθεσία
Σχετικά με τα δημόσια πανεπιστήμια:
-Ο Πανεπιστημιακός Νόμος του 2002 (BGBI, No 120/2002) αποτελεί ένα
σημαντικό ορόσημο στην εκπαιδευτική εξέλιξη , ιδίως όσον αφορά στην εφαρμογή της
Διαδικασίας της Μπολόνια ως νομικό πλαίσιο στην Αυστρία. Με αυτόν τον σημαντικό
Νόμο, τα δημόσια πανεπιστήμια έγιναν αυτόνομες νομικές οντότητες με
ολοκληρωμένες συμβατικές δυνατότητες. Συνέχισαν να χρηματοδοτούνται κυρίως από
το κράτος και από την αρχή του 2007, το 80% του συνολικού τους προϋπολογισμού
βασίζεται σε τριετή συμβόλαια μεταξύ της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του κάθε
πανεπιστημίου, προσανατολισμένα στην επίδοση.
-Ο Νόμος Fachhochulen Σπουδών του 1993 (BGBI, No 340/1993) συντονίζει τα
πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών.
Σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια:
O Νόμος Πιστοποίησης Πανεπιστημίων του 1999 (UniAkkG-BGBI 168/1999 και
BGBI 54/2000) είναι ένας Ομοσπονδιακός Νόμος ο οποίος ρυθμίζει την πιστοποίηση
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο
Νόμος αυτός θέτει τα κριτήρια που αφορούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη
διαδικασία πιστοποίησης. Ορίζει επίσης τις ευθύνες Αυστριακού Συμβουλίου
Πιστοποίησης (ACC) σαν ανεξάρτητης κρατικής αρχής με αυτονομία αποφάσεων και
υπευθυνότητες που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης των ιδιωτικών
πανεπιστημίων.
Το κείμενο του Νόμου είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 1.
Για τα δημόσια και τα ιδιωτικά μεταλυκειακά επαγγελματικά κολλέγια:
-O Νόμος για τα Πανεπιστήμια του 2002 και ο Νόμος για τα Fachhochulen του
1993 προβλέπει την πιθανότητα αναγνώρισης όλων των ειδών εξετάσεων των
ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,δημόσιων και ιδιωτικών. Αυτά ορίζονται
ως «εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα τουλάχιστον
έξι εξαμήνων, και όπου η είσοδος προϋποθέτει είτε το γενικό απολυτήριο λυκείου για το
πανεπιστήμιο είτε, για προγράμματα σπουδών στις τέχνες, αποδείξεις καλλιτεχνικής
κλίσης. Τα ιδρύματα πρέπει να αναγνωρίζονται από νόμους του κράτους στους οποίους
και βασίζεται ο ορισμός τους αυτός ως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
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4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Εγγραφές φοιτητών στην δημόσια ανώτατη εκπαίδευση (2003-2004)
Ιδρύματα
Ερευνητικά πανεπιστήμια
Πανεπιστήμια τεχνών
Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών
Σχολές για εκπαίδευση καθηγητών
Σχολές για κοινωνικούς λειτουργούς/
παραϊατρικά επαγγέλματα

Εγγραφές
185,400
8,000
21,600
12,500
3,000

Πηγή: έκδοση CEPES για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση , τμήμα για την Αυστρία, σελ. 33

Πίνακας 2: Αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά προσφερόμενο πτυχίο

Ιδρύματα

Δημόσια
Πανεπιστήμια

Προπτυχιακά
προγράμματα
στην διοίκηση
επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακά
προγράμματα
στην διοίκηση
επιχειρήσεων
Διδακτορικά
προγράμματα

Μεταλυκειακά
επαγγελματικά
Ιδιωτικά
Πανεπιστήμια
κολλέγια
(δημόσια/ιδιωτικά)

Σύνολο

6

15

1

22

8

15

3

26

6

-

-

6

Πηγή: στοιχεία που βρέθηκαν στο έγγραφο για την ανώτατη εκπαίδευση στην Αυστρία
http://www.sokrates.at/download/aktion2/postsekundaere_Bildungseinrichtungen.pdf

Πίνακας 3: Εγγραφές φοιτητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια (2001-2002, χειμερινή
περίοδος
Ιδρύματα

Φοιτητές
Φοιτητές Φοιτητές
Φοιτητές
Δίδακτρα
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (1)

Katholisch-Theologische
Privatuniversität/Catholic
Private University
IMADEC University

326

345

375

409

125€
ανά
εξάμηνο

*

202

*

143

Webster University

338

452

346

464

International University

174

133

***

***

34.500€ ανά
πρόγραμμα
Προπτυχιακό
πρόγραμμα
μεταξύ
17.100€ και
27.075€
-

13

Private Universität für 19
Gesundheitswissenschaften,
Medizinische
Informatik
und
Technik
/Private
University
for
Health
Sciences,
Medical
Informatics and Technique

66

320

342

2.000€
ανά εξάμηνο

PEF Privatuniversität für
Management/Private
University of Management

**

64

47

166

Paracelsus Medizinische **
Privatuniversität/Private
Medical University

**

42

85

Από
20.000€ έως
30.000€ ανά
πρόγραμμα
4.000€ ανά
εξάμηνο

Anton
Bruckner **
Privatuniversität

**

**

841

100€
ανά
εξάμηνο

TCM Privatuniversität Li **
Shi Zhen

**

**

33

2.000€ ανά
εξάμηνο

Privatuniversität der
Kreativwirtschaft/New
Design University

**

**

58

1,262

1,145

2,541

4.900€ ανά
έτος
για
προπτυχιακό
πρόγραμμα
και 6.900€
ανά έτος για
μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
-

Συνολικός
φοιτητών

**

αριθμός 857

* Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
** Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στοιχεία
*** Η πιστοποίηση αποσύρθηκε το 2003
(1) Έκδοση CEPES-UNESCO 2007 (αναφορά παρακάτω) σελ. 51
Πηγή: Έκδοση CEPES για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, σελ. 48 (από το Αυστριακό Συμβούλιο
Πιστοποίησης)

Πίνακας 4: Στατιστικές για τη διαδικασία πιστοποίησης
Οι ακόλουθοι αριθμοί περιγράφουν τη διαδικασία πιστοποίησης (αρχική αίτηση,
επαναπιστοποίηση, νέα ακαδημαϊκά προγράμματα) καθώς και την ποσότητα των
εγχειρημάτων που δεν ακολουθήθηκαν από αιτήσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2007. Η
διάρκεια μίας διαδικασίας πιστοποίησης είναι κατά μέσο όρο δέκα μήνες. Οι αριθμοί
αυτοί προέρχονται από την Εγκύκλιο Νο1 του Ιανουαρίου 2007, η οποία
δημοσιεύθηκε από το Αυστριακό Συμβούλιο Πιστοποίησης.
Διαδικασίες πιστοποίησης
Εγχειρήματα
Ανοιχτά
Αποσύρθηκαν
Απορρίφθηκαν

Αριθμοί( επί τοις %)
38
13
12
3
14

Αρνητική απόφαση
Πιστοποιήθηκαν

4
30

Πηγή: Εγκύκλιος 1, Ιανουάριος 2007, δημοσιεύθηκε και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του AAC

Μέχρι το τέλος του 2004, το AAC εκτέλεσε 21 διαδικασίες πιστοποίησης: 10 ιδρύματα
πιστοποιήθηκαν σαν ιδιωτικά πανεπιστήμια και 11 απορρίφθηκαν για διαφορετικούς
λόγους: το ίδρυμα δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και κριτήρια, λόγω
έλλειψης στοιχείων, ή η διαδικασία εκκρεμεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η επίσημη αναγνώριση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το 1999, και των
πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών, το 1993, στην Αυστρία έχει μεταβάλλει το
παραδοσιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο δημιουργώντας μία ετερογενή αγορά
ακαδημαϊκών πεδίων. Σε λιγότερο από 10 χρόνια, η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση
στη χώρα έχει αποδείξει ότι είναι ένας τομέας με ραγδαία ανάπτυξη, ο οποίος έχει
κερδίσει έναν σταθερό σεβασμό και την εγγραφή ενός αυξανόμενου αριθμού
μαθητών. Ωστόσο, τα δημόσια πανεπιστήμια παραμένουν το κυρίαρχο τμήμα στο
Αυστριακό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης: κυρίαρχο σε όρους αριθμών, ειδών και
υπόληψης. Δυναμική, καινοτομική, ανεξάρτητη και καλά οργανωμένη, η νέα ιδιωτική
ανώτατη εκπαίδευση έχει δημιουργήσει μία κατάσταση γόνιμου ανταγωνισμού μέσα
στον παραδοσιακό τομέα ανώτατης εκπαίδευσης σεβόμενη τη διαφάνεια και την
αξιόπιστη ποιότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

1) Γενικός οργανισμός ανώτατης εκπαίδευσης
Η ελευθερία της εκπαίδευσης είναι συνταγματικό δικαίωμα στο Βέλγιο. Τα άρθρα 17
και 24 του Βελγικού Συντάγματος του 183110 θεσπίζουν την αρχή της ελευθερίας
στην εκπαίδευση και δηλώνουν ότι κάθε προληπτικό μέτρο στην εκπαίδευση είναι
απαγορευμένο. Κάθε νομικό πρόσωπο έχει συνεπώς το δικαίωμα να οργανώσει
εκπαίδευση και να συγκροτήσει ιδρύματα με αυτόν τον σκοπό.
Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 1980 και 1989 έχουν εκχωρήσει τις ευθύνες
της εκπαίδευσης στις τρεις ομοσπονδιακές περιφέρειες: Φλαμανδική, Γαλλική και
Γερμανική Κοινότητα. Οι περιφέρειες έγιναν αρμόδιες για την συνολική οργάνωση
του εκπαιδευτικού τομέα. Σε κάθε Κοινότητα, ένα Κοινοτικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνο για την νομοθετική εξουσία στην εκπαίδευση και μία Κοινοτική
Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για την εκτελεστική εξουσία
στην εκπαίδευση.
Η γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης στο Βέλγιο περιλαμβάνει:
-Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (στα πανεπιστήμια) η οποία παρέχει θεωρητική
εκπαίδευση στις κλασσικές μελέτες και στις επιστήμες.
-Εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση (στα πανεπιστημιακά κολλέγια στη Φλαμανδική
Κοινότητα, και στις Ανώτατες Σχολές ή ισότιμα ιδρύματα στη Γαλλική κοινότητα) η
οποία καλύπτει διαφορετικά πεδία σπουδών όπως τεχνολογία, οικονομικά,
κοινωνικές επιστήμες, παραϊατρική, παιδαγωγικά, τέχνες, μετάφραση και γεωργία.
Η εγγραφή στην ανώτατη εκπαίδευση απαιτεί πιστοποιητικό αποφοίτησης από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάποια πεδία σπουδών (ιατρική, οδοντιατρική και
τέχνες) απαιτούν επίσης εισαγωγικές εξετάσεις. Τα δίδακτρα ορίζονται από την
Κυβέρνηση σε ετήσια βάση.
Το Βέλγιο έχει εφαρμόσει τη Διαδικασία της Μπολόνια με τις περιόδους τριών
κύκλων στην εκπαίδευση (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό).
Όσον αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση στο Βέλγιο, ο τομέας αυτός στη Γαλλική
κοινότητα είναι παρεμφερής με τη γαλλική οργάνωση. Έτσι δεν μιλάμε για ιδιωτικά
ιδρύματα ακριβώς αλλά για δωρεάν επιδοτούμενα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Δωρεάν με την έννοια ότι τα ιδρύματα αυτά συντηρούνται από ανεξάρτητους φορείς.
Είναι ωστόσο υπό τον έλεγχο του Κράτους και χρηματοδοτούνται από δημόσιες
πηγές. Στη Φλαμανδική κοινότητα, το σύστημα είναι παρόμοιο με αυτό της
Ολλανδίας. Θα δούμε επίσης ότι στην πραγματικότητα η Ολλανδία και η Φλάνδρα
υπέγραψαν ένα Νόμο εγκαθιδρύοντας ένα διμερές σώμα πιστοποίησης, υπεύθυνο για
την αξιολόγηση της διασφάλισης ποιότητας και την πιστοποίηση των ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης. Στη Φλάνδρα, τα ιδιωτικά ιδρύματα ονομάζονται μη10

Βλέπε το Άρθρο στο: http://www.fed-parl.be/gwuk0002.htm#E11E2
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θεσπισμένα καταχωρημένα ιδρύματα. Στην Γερμανική Κοινότητα δεν υπάρχει
ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1.1 Φλαμανδική Κοινότητα
1.1.1 Γενική παρουσίαση της ανώτατης εκπαίδευσης
Υπάρχουν δύο είδη εκπαίδευσης στη Φλαμανδική Κοινότητα:
-Ακαδημαϊκή εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια η οποία προσφέρει προπτυχιακά,
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.
-Επαγγελματική
εκπαίδευση
στα
Πανεπιστημιακά
Κολλέγια:
αρχικά
εγκαθιδρύθηκαν σαν επέκταση τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρουν
ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση (επαγγελματικό προπτυχιακό πρόγραμμα και
ακαδημαϊκό προπτυχιακό πρόγραμμα). Δεν τους επιτρέπεται να προσφέρουν
ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, εκτός από την περίπτωση συνεργασίας με
κάποιο πανεπιστήμιο ( θα επανέλθουμε σε αυτή την έννοια της συνεργασίας στην
επόμενη παράγραφο στο Μεταρρυθμιστικό Νόμο).
Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση στην Φλαμανδική
Κοινότητα είναι ο Μεταρρυθμιστικός Νόμος της Ανώτατης Εκπαίδευσης της 4ης
Απριλίου, 2003. Ορίζει τρεις προτεραιότητες:
-Εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια με την εισαγωγή του συστήματος
προπτυχιακό-μεταπτυχιακό.
-Συνεργασία εντός των ιδρυμάτων μεταξύ πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών
κολλεγίων μέσω της δημιουργίας ενός ομίλου (επίσημο σώμα συνεργασίας). Αυτό το
σύστημα συνεργασίας (ένα πανεπιστήμιο με ένα ή περισσότερα πανεπιστημιακά
κολλέγια) διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης. Η συνεργασία αυτή δίνει στα πανεπιστημιακά κολλέγια το
δικαίωμα να προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα. Ένα πανεπιστήμιο ή
πανεπιστημιακό κολλέγιο δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία
συνεργασίες. Σήμερα υπάρχουν 5 συνεργασίες.
-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από τον διμερή κυβερνητικό οργανισμό ,
NVAO (Οργανισμός Πιστοποίηση Ολλανδίας Φλάνδρας)11. Κάθε ίδρυμα, δημόσιο ή
ιδιωτικό, που επιθυμεί να προσφέρει επίσημα πτυχία, χρειάζεται πιστοποίηση από τον
NVAO.
Υπάρχουν δύο είδη ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Φλαμανδική Κοινότητα:
-Θεσπισμένα καταχωρημένα ιδρύματα: αναγνωρίστηκαν από την Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση πριν από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 2003 (ακολουθώντας τη
Διαδικασία της Μπολόνια). Τους επιτρέπεται να προσφέρουν προπτυχιακά και
11

Ο NVAO έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο πιστοποίησης έτσι ώστε να πιστοποιεί τα προγράμματα
ανώτατης εκπαίδευσης στη Φλάνδρα και στην Ολλανδία. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τα ποιοτικά
κριτήρια και κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να αξιολογείται η ποιότητα.
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.nvao.net
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μεταπτυχιακά διπλώματα και να λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση για τα
εκπαιδευτικά και ερευνητικά τους προγράμματα: Αφορά στα πανεπιστήμια και στα
πανεπιστημιακά κολλέγια, κάποια ιδρύματα (Vlerick Leuven Gent Management
School, Institute of tropical medicine (Instituut voor Tropische Geneeskunde),
θρησκευτικά ιδρύματα (The Protestant Theological Faculty Brussels, Evangelical
Theological Faculty of Heverlee), και το Transnational University Limburg (ιδρύθηκε
από την Ολλανδία και τη Φλάνδρα σαν διακρατικό ίδρυμα).
-Μη θεσμοθετημένα καταχωρημένα ιδρύματα: είναι ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία
έχουν ολοκληρώσει μία διαδικασία εγγραφής στην Φλαμανδική κυβέρνηση και κατά
συνέπεια καταχωρήθηκαν ως ιδρύματα τα οποία προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση
στην Φλαμανδική Κοινότητα (εάν η αίτηση επικυρώθηκε). Αυτή η διαδικασία
απαιτεί: την απόδειξη οικονομικής βιωσιμότητας και την απόδειξη συνεργασίας
μεταξύ του μη θεσμοθετημένου ιδρύματος με ένα θεσμοθετημένο καταχωρημένο
ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή με ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού. Αυτό
επιβεβαιώνει ότι σε περίπτωση (οικονομικού) προβλήματος του μη θεσμοθετημένου
καταχωρημένου ιδρύματος, οι εγγεγραμμένοι σε αυτό φοιτητές μπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο συνεργαζόμενο ίδρυμα. Τους επιτρέπεται να
απονέμουν επίσημα πτυχία (πτυχία και μεταπτυχιακά) αμέσως μόλις πιστοποιηθούν
από τον NVAO. Έπειτα καταχωρούνται στο επίσημο μητρώο των ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης.
Στη Φλάνδρα τα ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα ιδρύματα
δεν είναι νόμιμα οργανωμένα. Συνεπώς επίσημα στοιχεία για αυτά τα ιδρύματα είναι
δύσκολο να βρεθούν. Τα προγράμματα σπουδών τους ποικίλλουν και διανέμουν
πτυχία τα οποία δεν έχουν νομική αξία.
1.1.2 Διαδικασία πιστοποίησης
Ο NVAO (Οργανισμός Πιστοποίησης Ολλανδίας Φλάνδρας ) είναι το επίσημο
κυβερνητικό σώμα υπεύθυνο για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στην
Ολλανδία και στη Φλάνδρα διασφαλίζοντας την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης
και στις δύο περιοχές. Ο NVAO ιδρύθηκε με διεθνή συνθήκη ( 3 Σεπτεμβρίου 2003)
σαν διμερής οργανισμός. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών είναι
απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί η απονομή επίσημων πτυχίων (πρώτο πτυχίο,
μεταπτυχιακό και διδακτορικό). Στη Φλάνδρα, η πιστοποίηση πρέπει να ανανεώνεται
κάθε οχτώ χρόνια.
1.2 Γαλλική Κοινότητα
Η ανώτατη εκπαίδευση στην γαλλόφωνη κοινότητα παρέχεται από12:
-Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν ακαδημαϊκά
και ερευνητικά προγράμματα σπουδών και πτυχία.
-Εξω-πανεπιστημιακά ιδρύματα: όπως στις Ανώτατες Σχολές και στις Ανώτατες
Σχολές Τέχνης, τα οποία προσφέρουν τεχνική εκπαίδευση –ταχύρυθμη ή κανονική.
12

Κατάλογος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλική Κοινότητα:
http://www.student.be/studies/studies.php
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Η εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτεί ένα πιστοποιητικό από την μετάδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης είναι ελεύθερο να
επιβάλλει πρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής. Η εγγραφή στην πανεπιστημιακή και
στην εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση προϋποθέτει την πληρωμή διδάκτρων που
κυμαίνονται από 150 έως 350 ευρώ (κατά μέσο όρο) ανάλογα με το βαθμό του
πτυχίου.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στη Γαλλική Κοινότητα δεν μιλάμε για ιδιωτική
ανώτατη εκπαίδευση αλλά για επιδοτούμενη/επιχορηγούμενη δωρεάν εκπαίδευση
(Enseignement Libre Officiel Subventionné). Αυτά τα δωρεάν ιδρύματα λογοδοτούν
γενικά στην Κοινότητα και χρηματοδοτούνται κυρίως από αυτήν. Έχουν μία
παραδοσιακή δυνατή φήμη. Στη Γαλλική Κοινότητα η γενική νομοθεσία για την
ανώτατη εκπαίδευση εφαρμόζεται και στα δύο είδη ιδρυμάτων (δημόσια και δωρεάν
επιδοτούμενα). Υπάρχουν 29 επιδοτούμενα δωρεάν ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης στην Γαλλική Κοινότητα: 7 πανεπιστήμια/πανεπιστημιακά ιδρύματα,
14 Ανώτατες Σχολές, 6 Ανώτατες Σχολές Τέχνης, και 2 Ανώτατα Ιδρύματα
Αρχιτεκτονικής.
Τα ιδρύματα δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης είναι συγκεντρωμένα κάτω από την
Εθνική Γραμματεία για την Καθολική Εκπαίδευση (Secrétariat National de
l’Enseignement Catholic SNEC13) τα συμβατικά ιδρύματα και κάτω από την
Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Δωρεάν Επιδοτούμενων Σχολείων (Fédération des Écoles
Libres Subventionnées Indépendantes FELSI14) τα μη θρησκευτικά ιδρύματα.
Οι κρατικές επιδοτήσεις καλύπτουν, ολικά ή εν μέρει τις αμοιβές του προσωπικού, τις
δαπάνες λειτουργίας και τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατασκευή και την
ανάπτυξη. Η επιθεώρηση των επιχορηγούμενων ιδρυμάτων από τις κρατικές αρχές
αποτελεί μία υποχρέωση που περιλαμβάνει: υπηρεσία παρακολούθησης (για να
αποτιμά εάν οι επιδοτήσεις έχουν κατανεμηθεί σωστά), μία διπλή υπηρεσία
επιθεώρησης (για να αποτιμά το επίπεδο διδασκαλίας και τα προσόντα του
διδακτικού προσωπικού), και την Επιτροπή πιστοποίησης (Commission
d’Homologation).
1.2.1 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση οργανώνεται στα πανεπιστήμια και στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στην Γαλλική Κοινότητα, υπάρχουν τέσσερα
πανεπιστήμια (2 δημόσια, 2 ιδιωτικά), εφτά πανεπιστημιακά ιδρύματα (2 δημόσια
και 5 ιδιωτικά). Αυτά τα ιδρύματα είναι όλα αναγνωρισμένα ως νόμιμα Πανεπιστήμια
της Γαλλικής Κοινότητας από το Διάταγμα N°28769, 31 Μαρτίου, 200415:
Τα τέσσερα πανεπιστήμια είναι:
-

Université Catholique de
θρησκευτικό σχολείο

Louvain (UCL), ιδιωτικό

13

επιχορηγούμενο

Περισσότερες πληροφορίες για τον SNEC στο: http://www.segec.be/
Περισσότερες πληροφορίες για τον FELSI στο: www.felsi.be
15
Το Διάταγμα είναι διαθέσιμο στο :
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=3479&docname=20040331s28769
14
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-

Université Libre de Bruxelles (ULB), ιδιωτικό επιχορηγούμενο μη
θρησκευτικό σχολείο
University of Liège (ULG), οργανωμένο από τη Γαλλική Κοινότητα,
Université de Mons-Hainaut (UMH), οργανωμένο από τη Γαλλική Κοινότητα

Υπάρχουν επίσης εφτά πανεπιστημιακά ινστιτούτα:
-

Faculté Polytechnique de Mons (FPMs), δημόσιο επιχορηγούμενο,
Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques in Gembloux (FSAGx),
οργανωμένο από τη Γαλλική Κοινότητα,
Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussels (FUSL),
ιδιωτικά
επιχορηγούμενα θρησκευτικά σχολεία,
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix in Namur (FUNDP), ιδιωτικά
επιχορηγούμενα θρησκευτικά σχολεία,
Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM), ιδιωτικά
επιχορηγούμενα θρησκευτικά σχολεία,
Faculté Universitaire de Théologie Protestante in Brussels (FUTP), ιδιωτικό
επιχορηγούμενο θρησκευτικό σχολείο,
Foundation Universitaire Luxembourgeoise in Arlon (FUL), ιδιωτικό
επιχορηγούμενο μη θρησκευτικό σχολείο.

Τα δημόσια πανεπιστήμια (ή πανεπιστήμια οργανωμένα από την Κοινότητα)
ιδρύονται από το Κράτος και διοικούνται από τις επαρχιακές ή δημοτικές αρχές.
Προσφέρουν τουλάχιστον τετραετή εκπαίδευση οργανωμένη σε δύο κύκλους. Η
χρηματοδότηση και η επιθεώρηση του πανεπιστημίου ρυθμίζονται από τον Νόμο της
27ης Ιουλίου 1971. Ο Νόμος αυτός προβλέπει ότι η χρηματοδότηση των
«οργανωμένων πανεπιστημίων» εξαρτάται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων
φοιτητών.
Από το 1980 έχουν εγκαθιδρυθεί συμμαχίες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανεξάρτητα βιομηχανικά και τεχνολογικά ερευνητικά
κέντρα έχουν δημιουργηθεί από τα πανεπιστήμια για να προωθήσουν την
επιστημονική συνεργασία με επιχειρήσεις.
Η εγγραφή τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ανοιχτή σε
κάθε μαθητή ο οποίος διαθέτει απολυτήριο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους. Για κάποια πεδία επιβάλλονται εισαγωγικές εξετάσεις ( επιστήμη
πολιτικού μηχανικού για παράδειγμα).
Στο πανεπιστήμιο απαιτείται η πληρωμή διδάκτρων. Η Γαλλική Κοινότητα δεν
εφαρμόζει σύστημα προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων (numerus clausus).
Ωστόσο, επειδή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση στις ιατρικές
σπουδές, αναλογικά μέτρα έχουν προοδευτικά τεθεί στα ιδρύματα τα οποία
προσφέρουν προγράμματα σπουδών σχετικά με αυτό το πεδίο. Κανένας δεν μπορεί
να εγγραφεί σε πανεπιστήμιο χωρίς απόδειξη επαρκούς γνώσης της Γαλλικής
γλώσσας. Αυτό αφορά στους φοιτητές που έρχονται από έξω από την Γαλλική
Κοινότητα και εφαρμόζεται από το 1997.
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1.2.2. Έξω- πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Η εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση προσφέρεται στις Ανώτατες Σχολές και στις
Ανώτατες Σχολές Τέχνης. Όσον αφορά στην επιχορηγούμενη δωρεάν έξωπανεπιστημιακή εκπαίδευση, υπάρχουν 14 Ανώτατες Σχολές, 6 Ανώτατες Σχολές
Τέχνης και 2 Ανώτατα Ιδρύματα Αρχιτεκτονικής.
-Εκπαίδευση στις Ανώτατες Σχολές (hautes écoles) 16:
Οι Ανώτατες Σχολές δημιουργήθηκαν το 1995-1996, αντικαθιστώντας τις εξωπανεπιστημιακές τριτοβάθμιες σχολές. Πριν από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96,
υπήρχαν 114 εξω-πανεπιστημιακές τριτοβάθμιες σχολές στη Γαλλική Κοινότητα οι
οποίες αντικαταστάθηκαν από 30 Ανώτατες Σχολές.
Προσφέρουν εκπαίδευση μικρής διάρκειας (γενικά 3 με 4 χρόνια) και εκπαίδευση
μεγάλης διάρκειας (δύο κύκλους από δύο έτη ο καθένας, τρία στον δεύτερο κύκλο
κάποιων τομέων σε αντιστοιχία με το πανεπιστημιακό πρότυπο).
Υπάρχουν 30 Ανώτατες Σχολές , διοικούμενες ως εξής:
-Έξι είναι σχολές της Γαλλικής Κοινότητας,
-Δέκα είναι δημόσιες επιχορηγούμενες σχολές διοικούμενες από επαρχίες ή δήμους,
-Δεκατέσσερις είναι δωρεάν επιχορηγούμενες σχολές (δώδεκα Καθολικές και δύο μη
εκκλησιαστικές).
Προσφέρουν συνήθως προγράμματα σπουδών στη γεωργία, στις τέχνες, στα
οικονομικά, στα παραϊατρικά, στα παιδαγωγικά, στην κοινωνιολογία, στην
τεχνολογία και στη μετάφραση.
Η εγγραφή στην Ανώτατη Σχολή απαιτεί το απολυτήριο μετά-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur – CESS) και
εισαγωγικές εξετάσεις για συγκεκριμένους τομείς (για παραϊατρική και
κοινωνιολογική εκπαίδευση). Ωστόσο, κάθε Ανώτατη Σχολή είναι ελεύθερη να
επιβάλλει εισαγωγικά διαγωνίσματα επί πλέον σε αυτά που υποχρεώνει ο νόμος. Η
απόδειξη της γνώσης της Γαλλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για να επιτραπούν οι
σπουδές στις Ανώτατες Σχολές.
-Ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση:
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει ανώτατες σχολές τέχνης και ινστιτούτα αρχιτεκτονικής.
Υπάρχουν σήμερα 17 ανώτατες σχολές τέχνης (οι 6 είναι επιχορηγούμενες δωρεάν
σχολές) οι οποίες προσφέρουν προγράμματα σπουδών στις πλαστικές τέχνες, στις
γραφικές και χωρικές τέχνες (spatial arts), στη μουσική, στο θέατρο και στην
προφορική έκφραση, και στο χορό. Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, υπάρχουν 4
ινστιτούτα αρχιτεκτονικής (2 δημόσια, 2 δωρεάν επιχορηγούμενα).
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Ανώτατη Σχολή (Haute École): Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα οργανωμένο ή επιδοτούμενο από τη
Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, που προσφέρει ταχύρυθμους ή κανονικούς κύκλους σπουδών
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Το διάταγμα της 17ης Μαΐου 1999 εξασφάλισε ένα πλαίσιο για την ανώτατη
καλλιτεχνική εκπαίδευση προσδιορίζοντας τους στόχους της, οροθετώντας τις
περιοχές και τα επίπεδά της και χαράζοντας τις βασικές οργανωτικές γραμμές της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στις σπουδές και της έγκρισής
τους.
Η εγγραφή στην εξω-πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτει γενικά
την πληρωμή των διδάκτρων. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή πρέπει να ικανοποιούν δύο
βασικούς όρους: απολυτήριο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιτυχία στις
εισαγωγικές εξετάσεις ανάλογα με το ίδρυμα.

1.3 Γερμανική Κοινότητα
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην γερμανόφωνη Κοινότητα περιορίζεται σε ένα
ίδρυμα. Η πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση του 2005 (Διατάγματα της 21ης
Φεβρουαρίου και της 27ης Ιουνίου, 200517) ίδρυσε αυτό το μοναδικό ίδρυμα
ανώτατης εκπαίδευσης, αντικαθιστώντας τα τρία προγενέστερα πανεπιστημιακά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία προσέφεραν προγράμματα σπουδών στην
νοσηλευτική και στην εκπαίδευση δασκάλων18. Δύο από αυτά τα προγενέστερα
ιδρύματα ήταν ιδιωτικά επιχορηγούμενα και διευθύνονταν από το δίκτυο FSUW 19.
Η εκπαίδευση σε αυτό το μοναδικό ανώτατο ίδρυμα παραμένει περιορισμένη σε
ταχύρυθμη εκπαίδευση. Είναι οργανωμένη από δημόσιες αρχές και υπόκειται σε
αυτές. Συνεπώς, οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν σε δεύτερο και τρίτο
κύκλο σπουδών, συνήθως μετακινούνται στην Γαλλόφωνη Κοινότητα ή στην
Γερμανία.
Για να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση οι μαθητές πρέπει να κατέχουν
απολυτήριο από την μετά- δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή ισότιμο τίτλο. Τα δίδακτρα
σε αυτό το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αποφασίζονται κάθε χρόνο με Διάταγμα
(είναι περίπου 100€ ανά ακαδημαϊκό έτος).

17

Το Διάταγμα αυτό ορίζει (Sonderdekret zur Schaffung einer autonomen Hochschule) ότι τα τρία
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία υπήρχαν από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, έπρεπε να
διακόψουν την λειτουργία τους την 1η Ιουλίου 2005 και μαζί να αναπτύξουν μία νέα αρχή δημοσίου
δικαίου για ένα νέο και μοναδικό “Autonome Hochschule” στη Γερμανόφωνη Κοινότητα. Αυτή η
συμφωνία είναι ευθυγραμμισμένη με την εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια. Το ακαδημαϊκό
πτυχίο Bachelor διανέμεται για πρώτη φορά στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 στους
φοιτητές που εγγράφηκαν το 2005-2006.
19
Το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, υπήρχαν 156 φοιτητές συνολικά σε αυτά τα τρία εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
20
FSUW: (Freies Subventioniertes Unterrichtswesen) είναι ένα σχολικό δίκτυο ιδιωτικού δικαίου ή
δωρεάν καθολικές σχολές, επιδοτούμενες από τη Γερμανόφωνη Κοινότητα. Η εκπαίδευση που
παρέχεται έχει σε μεγάλο βαθμό θρησκευτική βάση.
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2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
2.1 Φλαμανδική Κοινότητα
Επειδή δεν βρήκαμε επίσημες πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των ιδιωτικών
ιδρυμάτων στη Φλαμανδική Κοινότητα, ο κατάλογος που ακολουθεί πιθανόν να
μην είναι πλήρης.
2.1.1 Ιδιωτικά συμβατικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος
Catholic University of Applied Sciences (μη κερδοσκοπικό) (Sint-Lieven)
http://www.kahosl.be/
Catholic University College of South-West Flanders (μη κερδοσκοπικό) (Kortrijk)
http://www.katho.be/international/
Catholic University of Leuven (μη κερδοσκοπικό) (Leuven, Kortrijk)
www.kuleuven.ac.be www.kuleuven-kortrijk.be
Continental Theological Seminary (Sint-Pieters-Leeuw) http://www.ctsem.edu/
Karel de Grote - Katholieke Hogeschool20 (μη κερδοσκοπικό ) (Antwerpen)
www.kdg.be
Kempen University College (μη κερδοσκοπικό) (Geel)
http://www.khk.be/khk04/eng/
Lessius Institute (μη κερδοσκοπικό) (Antwerp) http://lho.lessius.eu/relint/
Leuven University College (μη κερδοσκοπικό) (Leuven)
http://www.khleuven.be/english_pages
2.1.2 Ιδιωτικά μη συμβατικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος
Institute for Higher Education Saint Lucas (Brussels) http://www4.sintlukas.be
Vlerick Leuven Gent Management School (μη κερδοσκοπικό) (Leuven, Gent),
πιστοποιημένο από τους AACSB, AMBA, EQUIS
http://www.vlerick.be/en/home.html
Vrije Universiteit Brussel (Brussels) http://www.vub.ac.be/english/index.php
XIOS (Limburg)
http://www.xios.be/portal/alias__Rainbow/lang__nlBE/tabID__3423/DesktopDefault.aspx

20

Hogeschool: πανεπιστημιακό κολλέγιο ανώτατης εκπαίδευσης
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2.2 Γαλλική Κοινότητα
Στη Γαλλική Κοινότητα, υπάρχουν 29 επιδοτούμενα δωρεάν ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης : 7 πανεπιστήμια/ πανεπιστημιακά ινστιτούτα, 14 Ανώτατες Σχολές, 6
Ανώτατες Σχολές Τέχνης και 2 Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής .
2.2.1. Επιδοτούμενα δωρεάν πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά ιδρύματα
1) FUCAM Facultés Universitaires Catholiques (Mons) http://www.fucam.ac.be/
2) FUL Foundation Universitaire Luxembourgeoise (Arlon)
http://www.dsge.ulg.ac.be/arlon/
3) FUNDP Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur)
http://www.fundp.ac.be
4) FUSL Facultés Universitaires Saint-Louis (Brussels) http://www.fusl.ac.be
5) FUTP Faculté Universitaire de Théologie Protestante (Brussels)
http://protestafac.ac.be/futp.html
6) UCL Université Catholique de Louvain (Louvain) www.uclouvain.be
7) ULB Université Libre de Bruxelles (Brussels) www.ulb.ac.be

2.2.2. Επιδοτούμενες δωρεάν Ανώτατες Σχολές και Ανώτατες Σχολές Τέχνης
Υπάρχουν 14 επιδοτούμενες δωρεάν Ανώτατες Σχολές (12 καθολικές και 2 μη
εκκλησιαστικές). Βρήκαμε εδώ 13, όλες μέλη της Ομοσπονδίας της Καθολικής
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Fédération de l’Enseignement Supérieur Catholique FESC
21
), εκτός από την HELB η οποία είναι μη εκκλησιαστική επιδοτούμενη Ανώτατη
Σχολή:
1) Brussels Management School, Ανώτατη Σχολή της ομάδας ICHEC-ISC (Saint
Louis) http://www.ichec.be/
2) EPHEC Haute Ecole Economique et Technique (Brussels) http://www.ephec.be/
3) Haute Ecole Léonard de Vinci (Brussels) http://www.vinci.be/
4) Haute Ecole du Roi Baudouin (Mons) http://www.herb.be/portail/index.php
5) HEBP Haute Ecole catholique du Luxembourg Blaise Pascal (Arlon)
http://www.hebp.be/dt/index.php
6) HECE Haute Ecole Libre Charleroi Europe (Charleroi) http://www.hece.eu/

21

Περισσότερες πληροφορίες για τον FESC: http://www.segec.be/FEDESUC/index.htm
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7) HEG Haute Ecole Galilée (Brussels) http://www.galilee.be/
8) HELB Haute Ecole Libre Ilya Prigorine (Brussels) (μέλος του δικτύου FELSI22
και συνεργάτης του ULB) http://www.helb-prigogine.be/
9) HELHO Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental (Leuze, Tournai)
http://www.helho.be/
10) HEMES Haute
http://www.hemes.be/

Ecole

Mosane

d’Enseignement

Supérieur

(Liège)

11) HENAC Haute Ecole Namuroise Catholique (Namur) http://www.henac.be/
12) IESN Haute Ecole d’Enseignement Supérieure de Namur (Namur)
http://www.iesn.be/
13) ISELL Haute Ecole - Institut d’Enseignement Supérieur Libre Liégeois
(Liège) http://www.isell.be/

Παράλληλα με τις Ανώτατες Σχολές, υπάρχουν 6 επιδοτούμενες δωρεάν Ανώτατες
Σχολές Τέχνης και 2 επιδοτούμενα δωρεάν Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής, όλα
μέλη του FESC:
1) Ecole Supérieure des Arts Saint Louis (Liège) http://www.saintluc-liege.be/
2) Ecole Supérieure des Arts – Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie
(Namur) http://www.imep.be/
3) Ecole Supérieure des Arts – Institut Saint-Luc de Tournai (Ramegniès-Chin)
http://www.st-luc-tournai.be/
4) Institut des Arts de Diffusion (Ottigniès-Louvain-la-Neuve)
http://www.iad-arts.be/frameset.htm
5) Institut Supérieur des Arts Saint Louis (Saint-Gilles) http://www.stlucbruxelles-esa.be/
6)
Institut
Supérieur
Libre
d’Arts
http://www.erg.be/erg/spip.php?page=entree

Plastiques

(Saint-Gilles)

Δύο επιδοτούμενα δωρεάν Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής :
1) Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc (Brussels)
http://www.st-luc-brussels-archi.be/

22

FELSI (Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépéndants) είναι ένα δίκτυο
ιδιωτικών ανεξάρτητων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία είναι επιδοτούμενα. Περισσότερες
πληροφορίες στο: http://www.felsi.be/
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2) Institut Supérieur
luc.org/index.htm

Saint-Luc

de

Wallonie

(Liège)

http://www.saint-

2.2.3. Ανεξάρτητα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Παράλληλα, υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι δεν
επιδοτούνται από την Γαλλική Κοινότητα. Βρήκαμε κάποιους από αυτούς, αλλά ο
κατάλογος πιθανώς δεν είναι πλήρης.:
Boston University (Brussels), αναγνωρισμένο από τη Γαλλική Κοινότητα,
πιστοποιημένο από τον NEASC23 http://www.bu.edu/brussels/
Brussels School of International Studies (μη κερδοσκοπικό) (Brussels),
αναγνωρισμένο από τη Φλαμανδόφωνη Κοινότητα, σαν παράρτημα του
Πανεπιστημίου του Κεντ http://www.kent.ac.uk/brussels/
CAD Centre des Arts décoratifs πιστοποιημένο από τον EABHES24 www.cadbelgium.net
ECAM Industrial Higher School (μη κερδοσκοπικό) (Brussels) http://www.ecam.be
Ecole Lassaad (Brussels) http://homeusers.brutele.be/ecolelasaad/
European Carolus Magnus University (μη κερδοσκοπικό)
πιστοποιημένο από τον AEACA 25http://www.ecmuniversity.eu/

(Brussels),

ESCG Ecole Supérieure de Communication et de Gestion (μη κερδοσκοπικό)
(Brussels)
http://www.escg.org/fr/instit/instit.html
IAD Institut des Arts de la Diffusion (Louvain), μέλος του FELSI
http://www.iad-arts.be/v_british/frameset.htm
ILB Institut Libre d’Enseignement Supérieur Economique et Paramédical
(Bruxelles), μέλος του FELSI http://www.isfsc.be/
ISCAM (Brussels), μέλος FELSI http://www.helb-prigogine.be
JM
Corporate
University
http://www.jmcu.net/

(μη

24

κερδοσκοπικό)

(Louvain-la-Neuve)

NEACS: Σύνδεσμος Σχολών και Κολλεγίων Νέας Αγγλίας. Περισσότερα στο:
http://www.neasc.org/
24
EABHES: Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πιστοποίησης Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Περισσότερα
στο:http://www.eabhes.org/
26
AEACAE: Αμερικανικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Περισσότερα
στο: http://www.aeacae.net/
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Thierry Graduate School of Leadership (Brussels) http://www.thierryschool.org/
Vesalius College (Brussels) http://www.vesalius.edu
UBI United Business Institutes (Brussels), μη αναγνωρισμένο, συνεργαζόμενο με
ξένα πανεπιστήμια (UK, USA, Italy, France…) www.ubi.edu
2.3 Γερμανική Κοινότητα
Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Γερμανόφωνη Κοινότητα.
3) Νομοθεσία
Το άρθρο 17 του Βελγικού Συντάγματος (1831) εγκαθιστά την αρχή της ελευθερίας
της εκπαίδευσης και εγκαθιδρύει το δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση.
§ 1. Η εκπαίδευση είναι ελεύθερη, κάθε προληπτικό μέτρο είναι απαγορευμένο, η
καταστολή των παραβιάσεων ελέγχεται μόνο από νόμο ή διάταγμα. Η κοινότητα
προσφέρει ελεύθερη επιλογή στους γονείς. Η κοινότητα οργανώνει ουδέτερη
εκπαίδευση. Η ουδετερότητα υποδηλώνει με σημασία το σεβασμό των φιλοσοφικών,
ιδεολογικών ή θρησκευτικών αρχών των γονέων και των μαθητών. Τα σχολεία που
οργανώνονται από τις δημόσιες αρχές προσφέρουν, μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, την επιλογή μεταξύ της διδασκαλίας μίας από τις αναγνωρισμένες
θρησκείες και της μη θρησκευτικής ηθικής διδασκαλίας.
§ 2. Εάν μία κοινότητα, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της ως οργανωμένη αρχή,
επιθυμεί να μεταβιβάσει επάρκεια σε ένα ή περισσότερα αυτόνομα σώματα, μπορεί
να το κάνει μόνο με διάταγμα ψηφισμένο από την πλειοψηφία των δύο τρίτων.
§ 3. Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα
και ελευθερίες. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ελεύθερη μέχρι το τέλος της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όλοι οι μαθητές σε ηλικία σχολείου έχουν δικαίωμα
στην ηθική ή θρησκευτική εκπαίδευση με έξοδα της κοινότητας.
§ 4. Όλοι οι μαθητές ή φοιτητές, γονείς, διδακτικό προσωπικό ή ιδρύματα είναι ίσα
απέναντι στο νόμο ή το διάταγμα. Ο νόμος και το διάταγμα λαμβάνουν υπ’ όψιν
αντικειμενικές διαφορές, ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά κάθε οργανωτικής αρχής που
δικαιολογούν ιδιαίτερη μεταχείριση.
§ 5. Η οργάνωση, η αναγνώριση και η επιδότηση της εκπαίδευσης από την κοινότητα
ρυθμίζονται από νόμο ή διάταγμα.

3.1 Φλαμανδική Κοινότητα
-

Μεταρρυθμιστικός Νόμος ανώτατης εκπαίδευσης (4 Απριλίου, 2003):
3 βασικές προτεραιότητες :
Πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
Εφαρμογή του συστήματος πτυχίο-μεταπτυχιακό, σύμφωνα με τη Διαδικασία
της Μπολόνια
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-

Πιθανότητα συνεργασίας ενός πανεπιστημίου με ένα ή περισσότερα κολλέγια
ανώτατης εκπαίδευσης
3.2 Γαλλική Κοινότητα

-

Γενική Νομοθεσία:

Νόμος της 23ης Αυγούστου, 1960, σχετικός με τη μεσολάβηση του Κράτους στη
χρηματοδότηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μέσω ενός συστήματος επιδοτήσεων.
- Νομοθεσία για τις Ανώτατες Σχολές
Διάταγμα που ορίζει τη γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης στις Ανώτατες
Σχολές, 5 Αυγούστου 1995
Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο στο:
http://www.segec.be/Documents/Fedesuc/pdf/Decret05_08_1995.pdf
-

Νομοθεσία για τις Ανώτατες Σχολές Τέχνης

Διάταγμα σχετικά με την Ανώτατη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση N° 23486, 17
Μαΐου, 1999: Αφορά στις Ανώτατες Σχολές Τέχνης.
Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο στο:
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=1625&docname=1999051
7s23486
Διάταγμα σχετικό με ειδικούς κανόνες για την Ανώτατη Καλλιτεχνική
Εκπαίδευση N° 26621, 20 Δεκεμβρίου,2001: αφορά την Ανώτατη Καλλιτεχνική
Εκπαίδευση οργανωμένη στις Ανώτατες Σχολές Τέχνης .
Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο στο :
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=2620&docname=2001122
0s26621
- Νομοθεσία για τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής
Νόμος για την οργάνωση της εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική N°00057 17
Φεβρουαρίου, 1977
Ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο στο :
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm.asp?docid=298&docname=19770218
s00057
3.3 Γερμανική Κοινότητα
Διατάγματα της 21ης Φεβρουαρίου και της 27ης Ιουνίου, 2005: Τα Διατάγματα αυτά
δημιούργησαν το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανικής
Κοινότητας.
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4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Τάσεις των εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλική
Κοινότητα
Πίνακας 1.1: Συμβατική και ταχύρυθμη τριτοβάθμια εκπαίδευση (εξωπανεπιστημιακή)
Σύνολο Γαλλική
Δημόσια
Ακαδημαϊκό
Κοινότητα επιχορηγούμενα
έτος
(επαρχιακά)
1993/1994
12,573
12,373
66,544
1995/1996
14,059
13,231
70,860
1997/1998
13,487
14,267
71,905
1999/2000
13,931
14,671
73,840
2001/2002
14,497
14,867
75,111
2003/2004
17,470
16,982
80,963
Πηγή: Βάση δεδομένων για την εκπαίδευση, Ευρυδίκη
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php

Δημόσια
επιχορηγούμενα
(δημοτικά)
8,336
8,787
8,181
8,263
8,100
7,428

Ιδιωτικά
επιχορηγούμενα

33,262
34,783
35,970
36,975
37,647
39,083

Πίνακας 1.2: Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστημιακή)

Ακαδημαϊκό
έτος
1993/1994
1995/1996
1999/2000
2001/2002
2003/2004

Γαλλική
Δημόσια
Σύνολο Κοινότητα επιχορηγούμενα
( επαρχιακά)
62,466 17,702
66,778 19,138
60,300 16,160
61,611 16,390
63,744 16,968

Δημόσια
επιχορηγούμενα
(δημοτικά)
-

Ιδιωτικά
επιχορηγούμενα
44,764
47,640
44,140
45,221
46,776

Πηγή: Βάση δεδομένων για την εκπαίδευση, Ευρυδίκη
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php

Πίνακας 2: Συνολικές εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (εξω-πανεπιστημιακή)
ανά κατηγορία στη Γαλλική Κοινότητα (2002-2003)
Πίνακας 2.1: Ταχύρυθμη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κατηγορία

Σύνολο

Γαλλική
Κοινότητα

Δημόσια
επιχορηγούμενη
(επαρχιακή)
14,938
882

Σύνολο
61,691 12,072
Γεωργία
385
1,383
Αρχιτεκτονική
0
Καλλιτεχνικά
83
185
3,125
Οικονομικά
4,546
16,298 2,177
Ναυτιλιακά
40
Παραϊατρικά
3,488
10,444 693
Παιδαγωγικά
1,987
16,994 6,570
Κοινωνιολογία
671
1,833
6,426
Τεχνολογία
1,493
2,017
6,981
Πηγή: Βάση δεδομένων για την εκπαίδευση, Ευρυδίκη
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php
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Δημόσια
επιχορηγούμενη
( δημοτική)
5,038
-

Ιδιωτική
επιχορηγούμενη

557
1,212

2,300
8,363

892
1,661
716

5,371
6,776
3,922
2,755

29,603
116

Πίνακας 2.2: Συμβατικής διάρκειας τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κατηγορία

Σύνολο

Γαλλική
Κοινότητα

Δημόσια
επιχορηγούμενη
(επαρχιακή)

Δημόσια
επιχορηγούμενη
(δημοτική)

Ιδιωτική
επιχορηγούμενη

Σύνολο
Γεωργία
Αρχιτεκτονική
Καλλιτεχνικά
Οικονομικά
Ναυτιλιακά
Παραϊατρικά
Κοινωνιολογία
Τεχνολογία
Μετάφραση

18,899
331
2,250
3,516
3,499
93
2,730
1,083
3,460
1,937

4,985
223
314
1,714
93
504
784
1,353

2,044
108
-

2,390
1,021
944
320

9,480
915
858
3,179

1,076
860
-

105

1,150
1,083
1,816
479

Πηγή: Βάση δεδομένων για την εκπαίδευση, Ευρυδίκη (από τη γενική Υπηρεσία πληροφορικής και
στατιστικών)
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php

Πίνακας 3: Φλαμανδικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Εξ’ αιτίας της έλλειψης στοιχείων αυτός ο πίνακας δεν είναι πλήρως συμπληρωμένος
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Arteveldehogeschool
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Continental
Theological Καταχωρημένο
Seminary
ίδρυμα
EHSAL Europese Hogeschool Πανεπιστημιακό
Brussel
κολλέγιο
Erasmushogeschool Brussel
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Europa College Brugge
Evangelische
Theologische Νομικά
Faculteit Heverlee
καταχωρημένο
ίδρυμα
Faculteit voor Protestantse Νομικά
Godgeleerdheid Brussel
καταχωρημένο
ίδρυμα
Flanders Business School
Καταχωρημένο
ίδρυμα
Groep T - Leuven Hogeschool Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Hogere Zeevaartschool
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Hogeschool Antwerpen
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Hogeschool Gent
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Hogeschool
Sint-Lukas Πανεπιστημιακό
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ΔΗΜΟΣΙΑ/ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Ιδιωτικό

Δημόσιο

Δημόσιο

Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό

Brussels
Hogeschool voor Wetenschap
& Kunst
Hogeschool West Vlaanderen
Instituut
voor
Geneeskunde

Tropische

κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Νομικά
καταχωρημένο
ίδρυμα
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Πανεπιστήμιο

Karel de Grote-Hogeschool
Katholieke Hogeschool
Katholieke
Hogeschool
Brugge-Oostende
Katholieke
Hogeschool
Kempen
Katholieke
Hogeschool
Leuven
Katholieke
Hogeschool
Limburg
Katholieke
Hogeschool
Mechelen
Katholieke Hogeschool SintLieven
Katholieke Hogeschool ZuidWest-Vlaanderen
Katholieke
Universiteit
Brussel
Katholieke
Universiteit Πανεπιστήμιο
Leuven
Lessius Hogeschool
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο
Plantijn-Hogeschool van de Πανεπιστημιακό
Provincie Antwerpen
κολλέγιο
Provinciale
Hogeschool Πανεπιστημιακό
Limburg
κολλέγιο
Transnationale
Universiteit Πανεπιστήμιο
Limburg
Universiteit Antwerpen
Πανεπιστήμιο
Universiteit Gent
Πανεπιστήμιο
Universiteit Hasselt
Πανεπιστήμιο
Vesalius College
Καταχωρημένο
ίδρυμα
XIOS Hogeschool Limburg
Πανεπιστημιακό
κολλέγιο

Δημόσιο

Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο
Δημόσιο
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό

Πηγή: Ανώτατη εκπαίδευση στη Φλαμανδική Κοινότητα
http://www.highereducation.be/content.php?section=instelling&subsubaction=lijst&action=begin
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η εκπαίδευση είναι υπό την ευθύνη της κάθε μίας από τις τρεις περιφέρειες του
Βελγίου. Η Φλαμανδική Κοινότητα έχει ένα σύστημα παρόμοιο με το Ολλανδικό. Η
Γαλλική Κοινότητα έχει ένα σύστημα παρόμοιο με το Γαλλικό. Όσον αφορά στη
Γερμανική Κοινότητα, η ανώτατη εκπαίδευση περιορίζεται σε ένα δημόσιο ίδρυμα
και δεν υπάρχει προς το παρόν ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τις περισσότερες φορές οι
φοιτητές πηγαίνουν για σπουδές στη Γαλλική Κοινότητα ή στη Γερμανία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

1) Ανώτατη εκπαίδευση
Η Δανέζικη ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνει διαφορετικά είδη εκπαίδευσης:
-Ακαδημίες επαγγελματικής εκπαίδευσης: προσφέρουν διετή ακαδημαϊκά
επαγγελματικά προγράμματα σε διαφορετικά πεδία σπουδών όπως: διοίκηση
επιχειρήσεων, τεχνολογία και τεχνολογία πληροφορικής. Είναι ένας συνδυασμός
θεωρητικών και πρακτικών σπουδών (περίοδος άσκησης).
-Εξειδικευμένα κολλέγια και κέντρα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακά
κολλέγια): προσφέρουν προγράμματα σπουδών 3-4 ετών (πτυχιακά προγράμματα
σπουδών) στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση, στη μηχανολογία και στη
νοσηλευτική. Συνδυάζουν επίσης θεωρητικές σπουδές και περίοδο πρακτικής
άσκησης.
-Πανεπιστήμια: είναι ανεξάρτητα δημόσια ιδρύματα, 12 στο σύνολο, τα οποία
συντονίζει ο Πανεπιστημιακός Νόμος (2003). Είναι αυτοδιοικούμενα αλλά
χρηματοδοτούνται από το Κράτος. Προσφέρουν προγράμματα σπουδών
προσανατολισμένα στην έρευνα και την παραδοσιακή εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο,
μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Τις περισσότερες φορές, αυτά τα πανεπιστήμια είναι
ιδρύματα πολλαπλών κατευθύνσεων.
Η εγγραφή σε ένα από τα παραπάνω ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης απαιτεί τη
συμπλήρωση και το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάποια
προγράμματα έχουν επί πλέον προϋποθέσεις εισαγωγής. Σε κάποια Δανέζικα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν επιβληθεί δίδακτρα, αλλά πρόκειται για μία
συμβολική συμμετοχή των φοιτητών για την εγγραφή τους. Στους φοιτητές παρέχεται
κρατική βοήθεια, μόνο κάτω από ειδικές προϋποθέσεις.
Από το 1999, το Δανέζικο Ινστιτούτο Αξιολόγησης (EVA)26 είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση και την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι ένα
αυτοδιοικούμενο ινστιτούτο το οποίο εκτελεί αξιολόγηση με δική του πρωτοβουλία
σύμφωνα με τη ζήτηση από την κυβέρνηση. Αυτές οι αξιολογήσεις αφορούν τόσο
στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στους ιδιωτικούς φορείς. Η πιστοποίηση
εξελίσσεται σε 3 φάσεις: αυτό-αξιολόγηση, αξιολόγηση της κατάστασης των
αποφοίτων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και προσεκτική επιθεώρηση.

2) Κατάλογος ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Δανία. Ωστόσο, υπάρχει ένας μικρός
αριθμός ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία είναι πιστοποιημένα
από ανεξάρτητο σώμα πιστοποίησης. Βρήκαμε μόνο δύο από αυτά και ο κατάλογος
δεν είναι πλήρης.

26

Περισσότερα για το Δανέζικο Ινστιτούτο Αξιολόγησης (EVA) στο : http://www.eva.dk
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Aarhus School of Business πιστοποιημένο από το EQUIS
http://www.asb.dk/about.aspx
Lutherian School of Theology (Aarhus) (BA) επικυρωμένο από το University of
Wales http://www.ctsem.edu/

3) Νομοθεσία
Νόμος για τα πανεπιστήμια (Πανεπιστημιακός Νόμος Ν 403 της 28ης Μαΐου
2003)27:
«Τα πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα ιδρύματα υπό τη διεύθυνση του δημόσιου τομέα και
την επίβλεψη του Υπουργείου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.»
Nομοθεσία που να αφορά στους ιδιωτικούς φορείς ανώτατης εκπαίδευσης δεν
βρέθηκε.

27

Ο Πανεπιστημιακός Νόμος (2003) είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του CEPES: www.cepes.ro
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ

1) Παρουσίαση του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση στη Φινλανδία είναι δωρεάν σε όλα τα επίπεδα όταν οδηγεί σε επίσημα
αναγνωρισμένο τίτλο. Το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνει
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και πολυτεχνική εκπαίδευση:
-

Πανεπιστήμια : 20 στο σύνολο, διευθύνονται όλα από το κράτος. 10 από
αυτά είναι ιδρύματα πολλαπλών κατευθύνσεων και τα άλλα 10 είναι
εξειδικευμένα ιδρύματα (3 πανεπιστήμια τεχνολογίας, 3 σχολές οικονομικών
και διοίκησης επιχειρήσεων και 4 ακαδημίες τέχνης). Επιλέγουν τα ίδια τους
φοιτητές τους, συνεπώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων είναι πολύ
υψηλός. Οι προϋποθέσεις εγγραφής είναι η συμπλήρωση πιστοποιητικών και
εισαγωγικές εξετάσεις (με σύστημα προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων numerus clausus- σε όλα τα πεδία). Οι φοιτητές των πανεπιστημίων μπορούν
να αποκτήσουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ακαδημαϊκό τίτλο καθώς επίσης και
επί πλέον εκπαίδευση, που οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωμα.

-

Πολυτεχνεία: 28 στο σύνολο, διευθύνονται από τοπικές αρχές ή ιδιωτικά
ιδρύματα, εξουσιοδοτημένα από την Κυβέρνηση. Είναι προσανατολισμένα
στο επάγγελμα εστιάζοντας στις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Είναι
γενικά ιδρύματα πολλαπλών τομέων, τα οποία προσφέρουν συνδυαστικά
προγράμματα σπουδών όπως για παράδειγμα στην τεχνολογία και στις
μεταφορές, στις επιχειρήσεις και στη διοίκηση, στην υγεία και στις κοινωνικές
υπηρεσίες, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στην τροφοδοσία και στη
διοίκηση ιδρυμάτων, στους φυσικούς πόρους, στην ανθρωπολογία και στην
εκπαίδευση. Οι σπουδές δίνουν έμφαση στο επάγγελμα και διαρκούν 3 με 4
έτη. Πέρα από τις θεωρητικές σπουδές, τα πολυτεχνικά διπλώματα απαιτούν
επίσης πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία. Περίπου 130.000 φοιτητές
είναι εγγεγραμμένοι στα πολυτεχνεία.
Τα ιδιωτικά ιδρύματα είναι εγκεκριμένα από την Κυβέρνηση. Η έγκριση αυτή
καθορίζει την εκπαιδευτική τους αποστολή, τα πεδία εκπαίδευσης, τον αριθμό
των φοιτητών και την τοποθεσία. Τα Πολυτεχνεία έχουν αυτονομία στις
εσωτερικές τους υποθέσεις.
Τα Πολυτεχνεία τα οποία διευθύνονται από τοπικές αρχές, μοιράζονται τις
δαπάνες με την Κυβέρνηση.

-

7 πολυτεχνεία διευθύνονται από τοπικές αρχές
11 πολυτεχνεία διευθύνονται από δημοτικές εκπαιδευτικές κοινοπραξίες
10 πολυτεχνεία διευθύνονται από ιδιωτικά ιδρύματα

Το Φινλανδικό Συμβούλιο Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης (FINHEEC)28 είναι
ένα ανεξάρτητο ειδικό σώμα το οποίο βοηθά τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία και το
Υπουργείο Εκπαίδευσης στο θέμα της αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Τα καθήκοντά
του ρυθμίζονται από το Διάταγμα 1320/1995 για το Συμβούλιο Αξιολόγησης της
28

Περισσότερα για το FINHEEC στο : http://www.kka.fi
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Ανώτατης Εκπαίδευσης και την τροποποίησή του 465/1998. Καθήκον του μεταξύ
άλλων είναι να διεξάγει αξιολογήσεις για την πιστοποίηση των πολυτεχνείων.

2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Φινλανδία. Ωστόσο, υπάρχουν 28
πολυτεχνεία και 10 από αυτά διευθύνονται από ιδιωτικά ιδρύματα εγκεκριμένα από
την Κυβέρνηση.

2.1. Ιδιωτικά πολυτεχνεία
Είναι 10 στο σύνολο, και συντηρούνται από ιδιωτικά ιδρύματα ή εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης:
-

Πολυτεχνεία που συντηρούνται από ιδιωτικά ιδρύματα:

Arcada Polytechnic (Helsingfors) http://www.arcada.fi/
HAAGA-HELIA Polytechnic (Helsinki) http://www.haaga-helia.fi/en
- Πολυτεχνεία που συντηρούνται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (οι
ιδιοκτήτες των εταιρειών είναι ιδιωτικοί οργανισμοί):
Diaconia Polytechnic (Helsinki) http://english.diak.fi/
Humanities Polytechnic (Helsinki) http://www.humak.edu/english/index.php
Sydväst Polytechnic (Turku) http://www.sydvast.fi
- Πολυτεχνεία που συντηρούνται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (οι
ιδιοκτήτες των εταιρειών είναι τοπικές αρχές )
Central Ostrobothnia Polytechnic (Kokkola) http://www.cou.fi/eng/
Jyväskylä Polytechnic (Jyväskylä) http://www.jamk.fi/English/
Kymenlaakso Polytechnic (Kotka) http://www.kyamk.fi/Frontpage
Laurea Polytechnic http://www.laurea.fi/internet/fi/
Pirkanmaa Polytechnic (Tampere) http://www.piramk.fi/english

2.2 Άλλοι ιδιωτικοί φορείς ανώτατης εκπαίδευσης
Παραλλήλως, ένας μικρός αριθμός ιδιωτικών φορέων μετά-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης προσφέρουν προγράμματα σπουδών μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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και ανώτατης εκπαίδευσης στη Φινλανδία και τις περισσότερες φορές είναι
αναγνωρισμένοι από ανεξάρτητα ξένα σώματα πιστοποίησης. Βρήκαμε μόνο ένα.
Iso Kirja College (Keuruu) (MTH, BA), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.isokirja.fi/

3) Νομοθεσία
Πανεπιστημιακός Νόμος (27 Ιουνίου 1997/645): σχετικά με τα δημόσια
πανεπιστήμια. Το κείμενο του Νόμου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.cepes.ro/hed/policy/legislation/pdf/finland.pdf
Νομοθεσία που να αφορά στα ιδιωτικά πολυτεχνεία δεν βρέθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

1) Γενικός οργανισμός ανώτατης εκπαίδευσης
« amphis surchargés, bâtiments vétustes, budgets anémiés, professeurs démotivés,
étudiants déboussolés, redoublants déprimés par des échecs en cascade, filières
bouchées…. Rien ne va plus sur les bancs de la fac ». Le Figaro, ειδικός φάκελος για
την ανώτατη εκπαίδευση, 2007
Το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία είναι ελεύθερο, σε όλα τα επίπεδα
και η αρχή της ελευθερίας εγκαθιδρύθηκε από το Νόμο της 12ης Ιουλίου, 187529.
Το γαλλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης είναι αρκετά πολύπλοκο, συντηρούμενο
από μία σειρά συνυπαρχόντων ιδρυμάτων με διαφορετικές επιδιώξεις , διαφορετικές
δομές και διαφορετικές προϋποθέσεις εισαγωγής. Αυτά τα ιδρύματα μπορεί να είναι
δημόσια (χρηματοδοτούνται από το Κράτος, συνεπώς τα δίδακτρα είναι συμβολικά30)
ή ιδιωτικά. Οι θεμελιώδεις αρχές της εκπαίδευσης εξασφαλίζονται από τον Κώδικα
της Εκπαίδευσης, από την προσχολική μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα
δημόσια και τα ιδιωτικά ιδρύματα. Η ποσότητα, η ποικιλία και οι ειδικεύσεις αυτών
των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών,
κάνουν δύσκολη την ταξινόμησή τους. Ωστόσο, υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες:
-Τα Πανεπιστήμια (δημόσια και ιδιωτικά), προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία
προγραμμάτων σπουδών τα οποία μπορούν να είναι θεωρητικά και πρακτικά,
-Οι Ανώτατες σχολές (Grandes Écoles)31, (δημόσιες και ιδιωτικές), και οι
εξειδικευμένες σχολές32, (δημόσιες και ιδιωτικές), προσφέρουν επαγγελματική
εκπαίδευση και επιθεωρούνται από το αρμόδιο υπουργείο. Έχουν εισαγωγικές
εξετάσεις υψηλού επιπέδου, για τις οποίες γενικά λειτουργούν προκαταρκτικές
τάξεις για τις Ανώτατες σχολές (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles –
CPGE). Υπάρχουν τρία είδη CPGE: φιλολογικές, επιστημονικές, οικονομικές και
εμπορικές. Η επιλογή στα δύο τελευταία έτη είναι πολύ αυστηρή .
29

Νόμος 12ης Ιουλίου, 1875 εγκαθιστά την ελευθερία της εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα, στη
Γαλλία.
31
Από 120 ευρώ (το έτος για την προετοιμασία της Άδειας ), 200 ευρώ το έτος (για μεταπτυχιακό
τίτλο), 300 ευρώ για διδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο, γύρω στα 600 ευρώ το έτος σε δημόσια
σχολή μηχανολογίας .
32
Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, το οποίο προετοιμάζει τους φοιτητές για
εξειδικευμένη εκπαίδευση (δημοσιογραφία, διοίκηση επιχειρήσεων, μετάφραση, αρχιτεκτονική,
μηχανολογία…). Είναι πολύ επιλεκτικά, γενικά με υψηλά δίδακτρα, και έχουν ακλόνητη φήμη. Η
εκπαίδευση σε αυτά τα ιδρύματα διαρκεί 5 χρόνια, με 2 «προπαρασκευαστικά» χρόνια. Οι
εγγεγραμμένοι φοιτητές σε αυτά τα ιδρύματα είναι λίγοι και αποκτούν δίπλωμα ισοδύναμο του
μεταπτυχιακού τίτλου.
33
Οι εξειδικευμένες σχολές είναι επιλεκτικές στους φοιτητές που δέχονται και εγγράφουν πολύ
λιγότερους απ’ ότι τα πανεπιστήμια. Εκπαιδεύουν φοιτητές για σταδιοδρομίες στη μηχανολογία, στη
διοίκηση, στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική για να αναφέρουμε μόνο κάποιες. Οι εξειδικευμένες
σχολές προετοιμάζουν τους φοιτητές για επαγγελματική πρακτική.
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-Τεχνολογική εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική), με δύο κατηγορίες:
○ Ο Τομέας των Ανώτατων Τεχνικών (Section de Techniciens Supérieurs - STS)
όπου απονέμεται Πτυχίο Ανώτατου Τεχνικού (Brevet de Technicien Supérieur BTS). Τα STS βρίσκονται στα γυμνάσια.
○ Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Institut Universitaire
Technologique – IUT) το οποίο απονέμει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Τεχνολογίας
(Diplôme Universitaire de Technologie - DUT). Το IUT είναι μέρος πανεπιστημίου.
Τα τρία αυτά βασικά ιδρύματα προσφέρουν διαφορετικά είδη εκπαίδευσης:
-

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
Προπαρασκευαστικά τμήματα για τις Ανώτατες σχολές (classes préparatoires
aux grandes écoles CPGE),
Εκπαίδευση στις Grandes Ecoles ή στα εξειδικευμένα σχολεία,
Τεχνολογική εκπαίδευση

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης διαφέρουν:
Γενικά, το Bacchalauréat (δίπλωμα που προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κανείς
δεκτός σε οποιοδήποτε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
-Με το Bacchalauréat ή ισότιμο τίτλο, χωρίς προεισαγωγική διαδικασία
επιλογής, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
-Με προεισαγωγική διαδικασία επιλογής βασισμένη στην αίτηση εισαγωγής
για τα CPGE, STS, IUT ή τα εξειδικευμένα σχολεία,
-Με ανταγωνιστικές εξετάσεις για τις περισσότερες Ανώτατες Σχολές,
-Με διαδικασία επιλογής ύστερα από την απόκτηση άδειας στο Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Δασκάλων (Institute Universitaire de Formation
des Maîtres IUFM).
Επί προσθέτως σε αυτό το γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, συναντάμε παράλληλα,
σχολεία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Υπάρχουν 3 είδη
ιδρυμάτων:
-Δημόσιοι οργανισμοί υπό επιτήρηση (π.χ. δίκτυο Greta), υπό τον έλεγχο ενός από
τα Υπουργεία,
-Ιδιωτικοί οργανισμοί επιμόρφωσης,
-Άλλοι οργανισμοί υπό τον έλεγχο του Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας,
του Επιμελητηρίου Επαγγελμάτων, ή του Επιμελητηρίου Γεωργίας
Η πλειοψηφία των διπλωμάτων που προσφέρονται στα ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένα από το Κράτος, το οποίο καθορίζει την ποιότητα
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των εκπαιδευτικών κλάδων. Αυτό αφορά κυρίως στα διπλώματα τα οποία
προσφέρονται στα δημόσια ιδρύματα (σχολές και πανεπιστήμια). Ωστόσο, τα
διπλώματα που διανέμονται από ιδιωτικές Ανώτατες Σχολές και άλλα ιδιωτικά
εξειδικευμένα σχολεία υποβάλλονται σε μία αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης όταν
τα ιδρύματα αυτά είναι σε σύμβαση με το Κράτος (θα επανέλθουμε σε αυτή την
έννοια). Συνεπώς, τα διπλώματα που προσφέρονται στην ιδιωτική ανώτατη
εκπαίδευση με μια τέτοια σύμβαση με το Κράτος είναι πιστοποιημένα
(«αναγνωρισμένα» ή αποκαλούμενα “diplômé visé” από ένα εκ των Υπουργείων).
Τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία δεν έχουν την πιστοποίηση
του Κράτους διανέμουν διπλώματα τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα από το
Κράτος.
Από το 1982,το Κράτος, το οποίο έχει παραδοσιακά τον κύριο αποφασιστικό ρόλο
στην εκπαίδευση, έχει αρχίσει να υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα αποκέντρωσης
το οποίο έχει μετριάσει τις περιοχές ευθύνης του καθενός, δίνοντας στις τοπικές
αρχές (région, département, Commune) περισσότερη ελευθερία αποφάσεων και
ευθύνες33. Προκειμένου να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, το Κράτος έχει
εγκαθιδρύσει εξωτερικά διοικητικά τμήματα γνωστά ως ακαδημίες34. Ωστόσο, η
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα παραμένει μία δημόσια υπόθεση στη Γαλλία: το
Κράτος ορίζει το παιδαγωγικό πλαίσιο και την εκπαιδευτική διδακτέα ύλη,
στρατολογεί, εκπαιδεύει και διευθύνει καθηγητές και διοικητικό προσωπικό τόσο στα
δημόσια όσο και στα ιδιωτικά με σύμβαση ιδρύματα, επικυρώνει τα εθνικά
διπλώματα και καλύπτει τα κόστη λειτουργίας.
1.1 Δημόσιος τομέας
Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται κυρίως από:
1.1.1 Πανεπιστήμια
Τα πανεπιστήμια στη Γαλλία είναι κυρίως δημόσια ιδρύματα, εκτός από μερικές
εξαιρέσεις στις οποίες θα επανέλθουμε αργότερα. Η εγγραφή είναι ελεύθερη σε
οποιονδήποτε μαθητή κατέχει Γαλλικό baccalauréat ή ξένο ισότιμο τίτλο. Τα
πανεπιστήμια προσφέρουν ακαδημαϊκά, τεχνικά, και επαγγελματικά προγράμματα σε
όλους τους κλάδους , προετοιμάζοντας τους φοιτητές για σταδιοδρομίες στην έρευνα
και για επαγγελματική πρακτική σε όλα τα πεδία. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν μία
ποικιλία διαφορετικών κρατικών διπλωμάτων. Υπάρχουν 87 δημόσια πανεπιστήμια.
Διακρίνουμε διαφορετικές κατηγορίες:
-

Επιστημονικά, Πολιτιστικά και Επαγγελματικά Ιδρύματα (Etablissement
Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel EPCSCP):

34

Βλ. στον πίνακα 1, περίληψη των αρμοδιοτήτων κάθε παράγοντα στο Γαλλικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης στη Γαλλία και το ρόλο
διαφορετικών παραγόντων, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο από την βάση δεδομένων για την
εκπαίδευση της Ευρυδίκης:
http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/pdf/eurybase/Eurybase_FR_EN.pdf
34
Η ακαδημία είναι μία διοικητική περιφέρεια του Γαλλικού εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στην
οποία αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου συγκεντρώνονται υπό την ευθύνη ενός εφημέριου.
Υπάρχουν 30 ακαδημίες.
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-

-

υπάρχουν 84 EPCSCP στο σύνολο,3 από αυτά είναι κρατικά πολυτεχνικά
ιδρύματα (Institut National Polytechnique INP). Είναι οργανωμένα σε
εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες (Unité de Formation et de Recherche
UFR) και περιέχουν επίσης εσωτερικά ινστιτούτα τεχνολογίας (Institut
Universitaire de Technologie IUT and Institut Universitaire Professionnel
IUP) και σχολές. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των ιδρυμάτων είναι
πολλαπλών κατευθύνσεων.
Πρότυπη Ανώτατη Σχολή (Ecole Normale Supérieure): τέσσερις στο σύνολο
(Paris, Fontenay/Saint-Cloud, Lyon και Cachan). Θεωρούνται τα πιο έγκυρα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας (MNE), προσφέρουν στους φοιτητές τους την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου στην εκπαίδευση. Συνεπώς, οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι
σε τέτοια ιδρύματα πληρώνονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Ανώτατα Ιδρύματα: 8 στο σύνολο, έχουν ιδιαίτερο καθεστώς στον Κώδικα
της Εκπαίδευσης. Συλλέγουν τους φοιτητές τους με ανταγωνιστικές εξετάσεις
υψηλού επιπέδου από τα προπαρασκευαστικά τμήματα. (CPGE). Αυτά τα
Grands Etablissements είναι: Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Institut de Physique du Globe,
Observatoire de Paris, Institut National des Langues et Civilisations
Orientales, Ecole nationale Superieure des Sciences de l’Information et des
Bibliotheques, Institut d’Etudes Politiques de Paris, και Ecole Nationale des
Chartes.

Σχετικά με τη γενική οργάνωση του συστήματος δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, η
Γαλλία έχει επίσης υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό σύστημα LMD (Licence-MasterDoctorate).
1.1.2

Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles)

Δημιουργηθείσες στις αρχές του 19ου αιώνα, είναι εξαιρετικά επιλεκτικές και
προσφέρουν εκπαίδευση πολύ υψηλού επιπέδου. Οι Ανώτατες Σχολές είναι μοναδικά
Γαλλικά ιδρύματα τα οποία χρησιμοποιούν το κύρος τους για να συλλέξουν τους
καλύτερους φοιτητές με πολύ ανταγωνιστικές εξετάσεις. Γενικά, οι φοιτητές
εισάγονται μετά από δύο έτη CPGE. Οι Ανώτατες Σχολές είναι πολύ διαφορετικές
και επιθεωρούνται από ένα από τα αρμόδια υπουργεία.
Μεταξύ άλλων, εδώ είναι μερικά παραδείγματα:
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-

Επιστημονικές Ανώτατες Σχολές ( π.χ.. l’Ecole Centrale),

-

Ανώτατες Σχολές Μηχανολογίας35,

-

Ανώτατες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων,

-

Εθνικό Ίδρυμα Διοικητικών Σπουδών (η πολύ διάσημη Ecole Nationale
d’Administration – ENA- όπου έχουν εκπαιδευτεί όλοι σχεδόν οι υπουργοί
και οι Πρόεδροι της χώρας),

Είναι 240 στο σύνολο. 78% είναι δημόσιες, 22% ιδιωτικες.
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-

Ινστιτούτα Πολιτικών Επιστημών (Instituts d’Etudes Politiques IEP) στην
επαρχία,

-

Εξειδικευμένες σχολές (σχέδιο, μόδα, τουρισμός, παραϊατρικές υπηρεσίες ,
κοινωνικές υπηρεσίες …),

-

Σχολές Τέχνης (Ecoles Nationales Supérieures d’Art),

-

Σχολές Αρχιτεκτονικής (20 σχολές )
1.2 Ιδιωτικός τομέας

Στη Γαλλία, όταν αναφερόμαστε σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης,
εννοούμε ένα ιδιωτικό ίδρυμα το οποίο διέπεται από κανόνες αστικού δικαίου , του
οποίου ο προϋπολογισμός συντίθεται τουλάχιστον κατά 60% από ιδιωτική
χρηματοδότηση και το οποίο διοικείται από επιτροπή με τα μισά +1 μέλη να
υπόκεινται στο αστικό δίκαιο36.
Η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση διέπεται από την αρχή της ελευθερίας όπως στην
περίπτωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η γενική κατάσταση του τομέα αυτού
πολύ απέχει απ’ το να είναι ξεκάθαρη (έλλειψη επίσημων στοιχείων, ιδίως επίσημων
αριθμών σχετικά με τον αριθμό των ιδρυμάτων και των φοιτητών, πολυπλοκότητα
του νομικού τους καθεστώτος και των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Κράτος).
Βρήκαμε πολύ διαφορετικούς αριθμούς (αριθμό φοιτητών, ιδρυμάτων) στην ιδιωτική
ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, αν λάβουμε υπ’ όψη την Έκθεση του Γάλλου
βουλευτή Jerome Chartier (Παράρτημα 3) για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη
Γαλλία (2005), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω αριθμούς σαν
επίσημα στοιχεία για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία:
-

-

321 ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης: 68 σχολές μηχανολογίας, 234
σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και εξειδικευμένες σχολές και 19
πανεπιστημιακά ινστιτούτα.
58 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης επιχορηγούμενα από το Κράτος: 29
σχολές μηχανολογίας, 21 σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και εξειδικευμένες
σχολές και 8 πανεπιστημιακά ινστιτούτα.

Από το νηπιαγωγείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν
έναν ετήσιο μέσο όρο εγγεγραμμένων μαθητών/φοιτητών μεγαλύτερο των 2
εκατομμυρίων, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 17% του μαθητικού/φοιτητικού
πληθυσμού. Όσον αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση τώρα, το 14% του
φοιτητικού πληθυσμού (250.000 φοιτητές) ήταν εγγεγραμμένο στα ιδιωτικά
ιδρύματα το 2005. Τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιπροσωπεύουν
το 30% του συνολικού αριθμού των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στη νομική τους οργάνωση, υπάρχει μία ποικιλία διαφορετικών
μορφών οργάνωσης για τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης:

36

Αυτός ο ορισμός ενός ιδιωτικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος δίνεται στην έκθεση Chartier
για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία (2005). Μετάφραση της έκθεσης αυτής είναι
διαθέσιμη στο Παράρτημα 3.
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-

Ίδρυμα,
Εταιρεία δημοσίου συμφέροντος,
Απλή εταιρεία,
Κλασσική ανώνυμη εταιρεία,
Μεικτό συνδικάτο δημοσίου δικαίου

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
η Έκθεση Gautherin του 2003 έχει επισημάνει την αναγκαιότητα μίας καλύτερης και
πιο ευέλικτης δημόσιας οικονομικής υποστήριξης στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης. Ο κύριος Gautherin προτείνει διαφορετικά επίπεδα δημόσιας βοήθειας
στα ιδιωτικά ιδρύματα (από μία περιορισμένη στήριξη μέχρι την ενσωμάτωση του
ιδιωτικού ιδρύματος στο δημόσιο τομέα), ενισχύοντας την ιδέα του κρατικού ελέγχου
σε αυτά τα ιδρύματα. Οι δύο βασικές προτάσεις της έκθεσης αυτής προτείνουν δύο
σενάρια :
-

-

ένα πρώτο σενάριο συνεργασίας βασισμένο σε μία δημόσια οικονομική
βοήθεια προς τους φοιτητές (από 5000 έως 6000 ευρώ ανά φοιτητή για
επαγγελματικές σπουδές, 2.500 για γενικές σπουδές) εάν το ιδιωτικό ίδρυμα
σέβεται τα κριτήρια που ορίζει το Κράτος,
ένα δεύτερο σενάριο που προτείνει μία ελάχιστη οικονομική βοήθεια 2000
ευρώ ανά φοιτητή το έτος για τα προγράμματα επαγγελματικών σπουδών (σε
σχολές μηχανολογίας και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων), και 700 με 800
ευρώ ανά φοιτητή το έτος για άλλα προγράμματα σπουδών.

Ακολουθώντας αυτή τη μελέτη, τον Οκτώβριο του 2003 το Κράτος ίδρυσε μία
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ιδιωτική Ανώτατη Εκπαίδευση (Comité
Consultatif pour l’Enseignement Supérieur Privé). Η αποστολή της είναι να
διατυπώσει υποδείξεις όσον αφορά στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του Κράτους
και των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Εξετάζει τα προγράμματα
σπουδών που προσφέρονται σε αυτά τα ιδρύματα και το βαθμό συμμετοχής τους
στο έργο της δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή η Επιτροπή είναι υπό την επίβλεψη του
Υπουργείου Εθνικής Εκπαίδευσης37.
Το 2005, ο Υπουργός Παιδείας ανέθεσε στον βουλευτή Jerome Chartier τη διεξαγωγή
μίας μελέτης πάνω στο σύστημα της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία, με
μία περιληπτική σύνοψη του ιδιωτικού τομέα (ορισμός ιδιωτικού ιδρύματος, αριθμοί,
νομικό καθεστώς,…) καθώς και μία σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας
και των αποδόσεων της Γαλλικής ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης ώστε να γίνει πιο
δυναμική, πιο ορατή και πιο ελκυστική για τους φοιτητές.
Η εκπόνηση αυτής της Έκθεσης έχει δύο στόχους:
-

-

Πρώτον, την παρουσίαση της γενικής εικόνας της ιδιωτικής ανώτατης
εκπαίδευσης στη Γαλλία (ορισμός, αριθμοί, καθεστώς, προγράμματα
σπουδών, συμβόλαια με το Κράτος…),
Δεύτερον, τη χάραξη μίας στρατηγικής η οποία να ενδυναμώνει τη
συνεργασία που συνδέει τη ιδιωτικά ιδρύματα με το Κράτος

37

Η Επιτροπή ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα. Το σχετικό νομοθετικό κείμενο είναι διαθέσιμο
στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://admi.net/jo/20031104/MENS0302309A.html
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Το συμπέρασμα αυτής της έκθεσης είναι ότι η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία είναι
γενικά πολύ πολύπλοκη (πολλαπλότητα στο καθεστώς, στη διακυβέρνηση, στη
χρηματοδότηση, στην οργάνωση, στη στρατολόγηση φοιτητών και καθηγητών, στην
πιστοποίηση). Αυτό καθιστά αδύνατο τον ξεκάθαρο προσδιορισμό και παρουσίαση
του τομέα, αφού δεν υπάρχει πραγματική διάκριση μεταξύ των δημόσιων και των
ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, η ιδιωτική ανώτατη
εκπαίδευση παραμένει ομιχλώδης για τους δικαιούχους, δεν αποτιμάται σωστά και
δεν έχει ορατή θέση στο εθνικό και διεθνές σκηνικό. Σχετικά με το ουσιώδες
πρόβλημα της χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης, η έκθεση αναφέρει πως
το πρόβλημα αυτό δεν συνίσταται πραγματικά στην έλλειψη δημόσιας
χρηματοδότησης αλλά στη συστηματική άρνηση αποδοχής ιδιωτικής
χρηματοδότησης (όπως συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες)
εξ’ αιτίας ιδεολογικών προκαταλήψεων και κοινωνικής πίεσης από τα συνδικάτα.
Μόνο οι ιδιωτικές Ανώτατες Σχολές χρησιμοποιούν ιδιωτική χρηματοδότηση από
επιχειρήσεις ή ανεξάρτητα ιδρύματα.
Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης:
-

Ιδιωτικά ιδρύματα δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης: είναι 13 στο σύνολο
και συντονίζονται από το Νόμο της 12ης Ιουλίου 1875 για την ελευθερία της
ανώτατης εκπαίδευσης. Προσφέρουν γενικά πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά
προγράμματα. Αυτός ο νόμος δεν προέβλεψε την πιθανότητα συνεργασίας
αυτών των ιδρυμάτων με το Κράτος. Ωστόσο, έχουν την δυνατότητα να
υπογράψουν συμφωνία με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο έτσι ώστε να μπορούν
να προετοιμάσουν τους φοιτητές τους για κρατικό πτυχίο. Το Καθολικό
δίκτυο πανεπιστημίων ανήκει σε αυτήν την κατηγορία (5 στο σύνολο: Paris,
Angers, Lille, Lyon and Toulouse).

-

Ιδιωτικά τεχνικά και συμβουλευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
(Etablissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé – EESTP):
μπορούν να επωφεληθούν από την κρατική αναγνώριση και από την επίσημη
θεώρηση των διπλωμάτων τους. Αυτό είναι το μόνο νομοθετικό πλαίσιο που
τους επιτρέπει να διανέμουν επίσημα διπλώματα. Ονομάζονται «ιδρύματα με
σύμβαση» (θα επανέλθουμε σε αυτή την έννοια στην επόμενη ενότητα), π.χ.,
υπόκεινται σε συνεταιριστική σύμβαση με το Κράτος. Είναι 134 στο σύνολο
και διακρίνονται σε:
○ Σχολές μηχανολογίας (44): έχουν το δικαίωμα διανομής πτυχίου
μηχανικού από την Επιτροπή Διπλωμάτων Μηχανολογίας
(Commission des Titres d’Ingénieurs CTI)
○ Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και συμβουλευτικά ινστιτούτα
διοίκησης και επιχειρήσεων (24)
○ Εξειδικευμένες σχολές όπως σχολές δημοσιογραφίας, σχολές
αρχιτεκτονικής, σχολές μετάφρασης.

Αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν γενικά ακλόνητη φήμη επειδή είναι γνωστά ως
πάροχοι καινοτομικής μόρφωσης και μεθόδου διδασκαλίας και τα περισσότερα από
αυτά έχουν διεθνή προσανατολισμό, γεγονός που προσφέρει ευκαιρίες στους
φοιτητές τους. Είναι η περίπτωση των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και των
εξειδικευμένων σχολών. Οι 10 καλύτερες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και οι 2
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καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας στη Γαλλία είναι ιδιωτικές. Το ένα τρίτο των
σχολών μηχανολογίας είναι ιδιωτικές και η πλειοψηφία των IUT έχουν συνεργασίες
για έρευνα με δημόσια πανεπιστήμια.
Διανέμουν διπλώματα τα οποία είναι “visé” ή “homologué” (επικυρωμένα). Τις
περισσότερες φορές, λειτουργούν σε συνεργασία με επιστημονικά, πολιτιστικά και
τεχνικά δημόσια ιδρύματα.
Τα δίδακτρα σε αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα μπορούν να κυμαίνονται από 4.000 σε
8.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η σύγκριση
μεταξύ των διδάκτρων στο ESSEC (διάσημη Γαλλική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων)
(8.000 ευρώ το έτος) και των διδάκτρων στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του
Harvard (24.000 ευρώ το έτος).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα CPGE προετοιμάζουν για τις εισαγωγικές
εξετάσεις στις Ανώτατες Σχολές. Υπάρχουν 37 ιδιωτικά CPGE38 στη Γαλλία.
-

Ιδιωτικές Σχολές χωρίς την αναγνώριση του Κράτους (établissement hors
contrat): Προσφέρουν διπλώματα χωρίς επίσημη αξία. Τις περισσότερες
φορές, είναι ιδιωτικά κολλέγια διοίκησης επιχειρήσεων, θρησκευτικά
ιδρύματα (Ιουδαϊκές, Ισλαμικές σχολές) ή σχολές με εναλλακτικές
παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης. Δεν έχουν καμία νομική σχέση με το
Κράτος. Ωστόσο, υπόκεινται στη γενική νομοθεσία που ισχύει για όλα τα είδη
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: τα ιδρύματα αυτά πρέπει να σέβονται τους κανόνες
της δημόσιας τάξης, ηθικές αξίες και κανόνες ασφαλείας στην υγιεινή, όσον
αφορά στα κτίρια. Λόγω έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με αυτή την
κατηγορία ιδρυμάτων, είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιορίσουμε τον αριθμό
τους.
1.3 Ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με σύμβαση και η
διαδικασία δημιουργίας ενός τέτοιου ιδρύματος
1.3.1 Ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης με σύμβαση

Κάθε ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει
κρατική αναγνώριση, τίτλος ποιότητας που απονέμεται σε ιδιωτικές σχολές οι οποίες
έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας και πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο ως
κοινής ωφέλειας. Η αναγνώριση αυτή είναι μία διαδικασία ελέγχου της γενικής
λειτουργίας του ιδρύματος, του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, του
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.
Από τη στιγμή της αναγνώρισης, υπάρχουν δύο τύποι συμβάσεων που μπορούν να
συνδέσουν ένα ιδιωτικό ίδρυμα με το Κράτος:
- Απλή σύμβαση (contrat simple): αυτός ο τύπος σύμβασης αφορά μόνο στην
πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σημαίνει ότι σε αυτά τα
ιδρύματα οι αποδοχές των καθηγητών αναλαμβάνονται από το Κράτος.

38

Ο κατάλογος των 37 ιδιωτικών CPGE είναι διαθέσιμος στο:
http://www.sup.adc.education.fr/cpgelst/cpgeCrp_gnPr.htm
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-

Σύμβαση συνεταιρισμού (contrat d’association): αυτός ο τύπος σύμβασης
αφορά στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Με τη σύμβαση αυτή, το Κράτος
αναλαμβάνει να πληρώνει τους καθηγητές και τις λειτουργίες της σχολής
(προγράμματα διδασκαλίας, υποδομές και εξοπλισμό) σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα
ανώτατης εκπαίδευσης. Παραμένουν υποχρέωση του ιδιωτικού ιδρύματος
δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι μέρος του επίσημου παιδαγωγικού
προγράμματος (όπως θρησκευτικές δραστηριότητες, οι εστίες -αν υπάρχουνπρόσθετες δαπάνες προσωπικού και πρόσθετες κτιριακές δαπάνες).

Και στις δύο περιπτώσεις, η σύμβαση με το Κράτος σημαίνει:
-

Την αναγνώριση των εκπαιδευτικών κλάδων,
Την αναγνώριση του ιδιωτικού ιδρύματος στο εκπαιδευτικό πανόραμα,
Την εξουσιοδότηση διανομής τίτλων/ διπλωμάτων εκ μέρους του Κράτους,
Την δυνατότητα αίτησης για δημόσιες επιχορηγήσεις
Τον καθορισμό μέγιστης τιμής για τα δίδακτρα

Στην περίπτωση συνεταιριστικής σύμβασης, οι καθηγητές μπορούν να έχουν την
ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου (επιλεγμένοι από εθνικές εξετάσεις, αποκαλούμενες
concours) ή μπορούν να είναι συμβασιούχοι (στρατολογημένοι μόνο για μία χρονική
περίοδο, για ένα σύντομο και περιορισμένο έργο). Τις περισσότερες φορές στα
ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, οι καθηγητές είναι συμβασιούχοι. Αυτό
αποκαλείται «σύμβαση διδασκαλίας» και ρυθμίζεται από το αστικό δίκαιο.
Από την πλευρά των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις
τους απέναντι στο Κράτος είναι:
- πρέπει να προσφέρουν επίσημα προγράμματα σπουδών ανάλογα των
προγραμμάτων σπουδών στα δημόσια ιδρύματα. Η βασική αξίωση σχετικά με
τα προγράμματα σπουδών τους είναι το να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου
ενδιαφέροντος και να έχει αποδειχθεί ότι καλύπτουν αναγνωρισμένη
εκπαιδευτική ανάγκη,
- Πρέπει να υποβάλλουν ετήσια οικονομική και διαχειριστική αναφορά στις
αρχές,
- Επιθεωρούνται από δημόσιες αρχές για την παιδαγωγική τους οργάνωση.
Από τη στιγμή της σύμβασης, το Κράτος μπορεί να παρέχει δημόσιες επιχορηγήσεις
στα ιδιωτικά ιδρύματα. Σαν παράδειγμα, το 2006, 58 ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης έλαβαν δημόσιες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εθνικής
Εκπαίδευσης: 13 «ελεύθερα» ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 32 ιδιωτικές σχολές
μηχανολογίας και 13 ιδιωτικές σχολές διοίκησης και επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι
δημόσιες επιχορηγήσεις δεν παρέχονται αυτόματα.
Ανάλογα με το πεδίο του προγράμματος σπουδών, το κάθε ιδιωτικό ίδρυμα τίθεται
υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Υπουργείου ή Επιμελητηρίου (π.χ. Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισιού, Γεωργικό Επιμελητήριο).
Με σύμβαση ή μη αναγνωρισμένο, κάθε ιδιωτικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
υποβάλλεται σε τακτική δημόσια επιθεώρηση. Για τα ιδρύματα που δεν είναι σε
σύμβαση, αυτή η επιθεώρηση ενισχύθηκε με το Νόμο υπ’αριθμ. 98-1165, 18
Δεκεμβρίου 1998. Η δημόσια επιθεώρηση, η οποία παραμένει μάλλον περιορισμένη
46

συγκριτικά με αυτή στα ιδρύματα με σύμβαση, εξετάζει το σεβασμό των ηθικών
αξιών και της δημόσιας τάξης, της υγείας και της κοινωνικής πρόληψης, της
υποχρέωσης για εκπαίδευση και της αρχής της μη διάκρισης. Ωστόσο, το Κράτος δεν
απαιτεί οικονομική και διαχειριστική αναφορά από αυτά.
Όσον αφορά στα ιδρύματα με σύμβαση, η επιθεώρηση είναι πιο αυστηρή: εξετάζει
τα ίδια όπως παραπάνω και κυρίως το σεβασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(ώρες, περιεχόμενο...) καθώς και τους καθηγητές (παιδαγωγική μέθοδος). Το Κράτος
απαιτεί επίσης οικονομική και διαχειριστική αναφορά.
1.3.2 Η διαδικασία δημιουργίας ενός ιδιωτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης
Η δημιουργία ενός ιδιωτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης διέπεται από την αρχή
της ελευθερίας, όπου αναφέρεται η διαδικασία στον Κώδικα της Εκπαίδευσης. Οι
Γάλλοι και οι πολίτες μίας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ζώνης έχουν το δικαίωμα ίδρυσης ενός ιδιωτικού ιδρύματος ανώτατης
εκπαίδευσης στη Γαλλία με την υποχρέωση να παραδώσουν μία ανακοίνωση
έναρξης στην Πρυτανεία ή στον εκπρόσωπο του Κράτους στο αντίστοιχο τμήμα,
καθώς και ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου στον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους
(Attorney General). Οι πολίτες που προέρχονται από χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, θα πρέπει να αποκτήσουν μία ειδική
εξουσιοδότηση από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εθνικής Εκπαίδευσης.
Ως τοπικός εκπρόσωπος του Κράτους, ο Πρύτανης έχει ποικίλες αρμοδιότητες
σχετικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων, όπως: προϋποθέσεις εγγραφής
φοιτητών, γενική οργάνωση προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση κρατικού
διπλώματος, τους διαφορετικούς κλάδους που προσφέρονται στους φοιτητές και την
αξιολόγηση των φοιτητών.

2) Κατάλογος ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Συντομογραφίες:
Τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το
Κράτος είναι πιστοποιημένα (στα Γαλλικά “Habilité”) από το Υπουργείο Εθνικής
Εκπαίδευση (MNE) να διανέμουν επίσημους τίτλους εκ μέρους του Κράτους.
Υπάρχει επίσης ένα ειδικό ανεξάρτητο σώμα πιστοποίησης (Επιτροπή Τίτλων
Μηχανικών) / Commission des Titres d’Ingenieurs CTI) για τις σχολές μηχανολογίας.
Ο οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος, εκ μέρους του Κράτους, της αξιολόγησης της
διασφάλισης ποιότητας στις σχολές μηχανολογίας (δημόσιες και ιδιωτικές).
Κάποια από τα παρακάτω ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί επίσης να
είναι μέλη των:
- CCIP ( Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισιού)39
- CGE ( Συνέδριο Ανώτατης Σχολής)40
- UGEI (Ένωση Ανεξάρτητων Ανώτατων Σχολών)41
39

Περισσότερες πληροφορίες για το CCIP στο: http://www.orientation-formation.ccip.fr
Περισσότερες πληροφορίες για το CGE στο: http://www.cge.asso.fr/
41
Περισσότερες πληροφορίες για την UGEI στο: http://www.ugei.org/home.html
40
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2.1 Ιδιωτικά ιδρύματα δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης
- Ιδιωτικά μη θρησκευτικά πανεπιστήμια
CEPHI Centres d’Etudes Philosophiques (Paris) www.cephi.org
FACO Faculté Libre de Droit, d’Economie et de Gestion (κερδοσκοπικό) (Paris)
www.facultefaco.org
FLPC Faculté Libre de Philosophie Comparée (Paris) www.ipc-asso.com
Pôle Universitaire Leonard-de-Vinci (Paris) www.devinci.fr/esilv/
-

Ιδιωτικά καθολικά πανεπιστήμια

ICES Institut Catholique d’Etudes Supérieures (μη κερδοσκοπικό) (La Roche sur
Yon) πιστοποιημένο από το MNE www.ices.fr
ICP Institut Catholique de Paris (μη κερδοσκοπικό) (Paris) πιστοποιημένο από το
MNE www.icp.fr
ICT Institut Catholique de Toulouse (μη κερδοσκοπικό) (Toulouse) πιστοποιημένο
από το MNE
http://www.ict-toulouse.asso.fr/
IUSM Institut universitaire Saint Melaine (Rennes) www.icrennes.com
Université Catholique de Lille (μη κερδοσκοπικό) (Lille) πιστοποιημένο από το
MNE
http://www.univ-catholille.fr/
Université Catholique de Lyon (μη κερδοσκοπικό) (Lyon) πιστοποιημένο από το
MNE
http://www.univ-catholyon.fr/
Université Catholique de l’Ouest (μη κερδοσκοπικό) (Angers) πιστοποιημένο από
το MNE
http://www.uco.fr/
-

Ιδιωτικά διαμαρτυρόμενα πανεπιστήμια

FLTR Faculté Libre de Théologie Réformée (μη κερδοσκοπικό) (Aix-en-Provence)
www.fltr.free.fr/
IPT Institut Protestant de Théologie (μη κερδοσκοπικό) (Paris, Montpellier)
www.iptheologie.asso.fr
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2.2 Σχολές Μηχανολογίας
Ο παρακάτω κατάλογος σχολών μηχανολογίας μάλλον δεν είναι πλήρης:
CESI Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (Paris, Montpellier, Toulouse),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 6ης Δεκεμβρίου 2006)42 http://www.cesi.fr/
EBI Ecole de Biologie Industrielle (μη κερδοσκοπικό) (Cergy Pontoise),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.ebi-edu.com/
ECAM Ecole Catholique d’Arts et Métiers (Lyon) πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.ecam.fr/
ECE Ecole Centrale d’Electronique (μη κερδοσκοπικό) (Paris), πιστοποιημένο από
το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE www.ece.fr
EFEI Ecole Française d’Electronique et d’Informatique (Villejuif), πιστοποιημένο
από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006
EFPG Ecole Française de Papeterie et des Industries Graphiques (Grenoble),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.efpg.inpg.fr
EFREI Ecole d’Ingénieurs des Technologies de l’Information et du Management
(Villejuif) πιστοποιημένο από το MNE, μέλος του UGEI http://www.efrei.fr/
Ecole d’Ingénieurs Généralistes Automatiques, Electronique, Informatique,
Télécoms, Génie Electronique (μη κερδοσκοπικό) (Ivry sur Seine), πιστοποιημένο
από το MNE http://www.esme.fr/
EIGSI Ecole d’Ingénieurs en Gènie des Systèmes Industriels (La Rochelle)
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού-Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE και του UGEI
http://www.eigsi.fr
Ecole d’Ingénieurs Louis de Broglie (Bruz), πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.ecole-debroglie.fr/

42

Υπουργικό Διάταγμα 6ης Δεκεμβρίου, 2006, δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας (14 Ιανουαρίου, 2007), καταρτίζοντας τον κατάλογο των δημόσιων, ιδιωτικών και
συμβουλευτικών σχολών μηχανολογίας εξουσιοδοτημένων από το Υπουργείο Εθνικής Εκπαίδευσης,
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας να απονέμουν δίπλωμα μηχανικού. Περισσότερα στο:
http://www.legifrance.gouv.fr/
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EIPC Ecole d’Ingénieurs du Pas-de-Calais (Longeuneux), πιστοποιημένο από το
CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του UGEI http://www.eipc.fr
Ecole d’Ingénieurs en Plasturgie Industrielle (Alençon) πιστοποιημένο από το CTI
και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.ispa.asso.fr
EISTI Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information (Cergy
Pontoise, Pau), πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE και του
UGEI http://www.eisti.fr
EPF Ecole Polytechnique Féminine (μη κερδοσκοπικό) (Sceaux) πιστοποιημένο
από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE και του UGEI www.epf.fr
EPMI Ecole d’Electricité, de Production et des Méthodes Industrielles (Cergy
Pontoise), πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.epmi.fr
Ecole des Hautes Etudes d’Ingénieurs (Lille) πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.hei.fr/
ESA Ecole Supérieure d’Agriculture (Angers) πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.groupe-esa.com
Ecole Supérieure d’Agriculture de Lille (μη κερδοσκοπικό) (Lille) πιστοποιημένο
από το MNE και το Υπουργείο Γεωργίας και μέλος του CGE http://www.isa-lille.fr
Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan (Toulouse) πιστοποιημένο από το CTI
και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 www.purpan.fr
ESAIP Ecole Supérieure Angevine d’Informatique et de Productique (Saint
Barthelemy d’Anjou), πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE
να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE
http://www.esaip.org/
ESCOM Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale (Cergy Pontoise),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.escom.fr/
Ecole Supérieure de Chimie, Physique et Electronique (μη κερδοσκοπικό)
(Lyon), πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.cpe.fr
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Ecole Supérieure d’Electricité (Gif-sur-Yvette), πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.supelec.fr/
ESEO Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (Angers), πιστοποιημένο από
το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.eseo.fr/
ESFF Ecole Supérieure de Fonderie et de Forge (Paris), πιστοποιημένο από το CTI
και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.devinci.fr
ESIEA Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique (Paris),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE και του UGEI
http://www.esiea.fr/
Ecole Supérieur d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique (Amiens,
Noisy-le-Grand) ίδρυμα πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το
MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του
CGE http://www.esiee.fr
ESIGELEC Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electronique (μη
κερδοσκοπικό) (Saint-Etienne-du-Rouvray) ίδρυμα πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.esigelec.fr
ESIGETEL Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Informatique et en Génie des
Télécommunications (Avon-Fontainebleau) ίδρυμα πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.esigetel.fr
Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (Paris-la-Défense) πιστοποιημένο
από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.devinci.fr/esilv/
ESITA Ecole Supérieure d’Ingénieurs et de Techniciens pour l’Agriculture (Valde-Reuil) πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE
http://www.esitpa.org/
ESITC Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (Cachan,
Metz, Caen) πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του UGEI
http://www.esitc-caen.fr/accueil.do
ESME SUDRIA Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité (Ivry-sur-Seine),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE και του UGEI
http://www.esme.fr/
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ESO Ecole Supérieure d’Optique (Orsay) πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.institutoptique.fr/
ESSA Ecole Supérieure de Soudage et ses Applications (Yutz), πιστοποιημένο από
το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE http://www.essa-isgroupe.com/
ESTACA Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de la Construction
Automobile (Levallois-Perret, Laval), πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006, μέλος του CGE και του UGEI http://www.estaca.fr/
ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie (Paris),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του UGEI http://www.estp.fr/fr/
Groupe ESB Ecole Supérieure du Bois (Nantes), πιστοποιημένο από το MNE και
μέλος του CGE και του UGEI http://www.ecolesuperieuredubois.com
Groupe ESEO Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (μη κερδοσκοπικό)
(Angers), πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.eseo.fr
Groupe ESIEE Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et
Electrotechnique (Amiens), πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το
MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE
και του CCIP http://www.esiee-amiens.fr
HEI Ecole des Hautes Etudes Industrielles (Lille) πιστοποιημένο από το MNE
http://www.hei.fr/
ICAM Institut Catholique des Arts et Métiers (Lille, Nantes, Paris, Toulouse)
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://groupe-icam.fr/index.html
Institut Géologique Albert de Lapparent (Cergy-Pontoise) πιστοποιημένο από το
CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.igal.fr/
Institut d’Ingénierie Informatique (Limoges) ίδρυμα πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 t http://www.3il.fr/
IMT Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics (Marseille) ίδρυμα
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.isba.fr
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INSIA Institut Supérieur d’Informatique Appliquée (Paris) πιστοποιημένο από το
MNE http://www.insia.org/
INT Institut National des Télécommunications (Lille), πιστοποιημένο από το CTI
και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.telecomint.eu
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (Beauvais), πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006
http://www.groupe-esa.com/
ISA Institut Supérieur d’Agriculture (Lille), πιστοποιημένο από το CTI και
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό
Διάταγμα 2006 http://www.isa-lille.fr/
ISARA ISA Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agro-alimentaire RhônesAlpes (np) (Lyon) πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει δίπλωμα Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE
http://www.isara.fr/
ISEN Institut Supérieur d’Electronique et du Numérique (Lille, Brest, Toulon),
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE http://www.isen.fr
ISEP Institut Supérieur d’Electronique (μη κερδοσκοπικό) (Paris) πιστοποιημένο
από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE http://www.isep.fr/
ISMANS Institut Supérieur des Matériaux (Le Mans), ίδρυμα πιστοποιημένο από
το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του CGE, http://ismans.univ-lemans.fr
ISO Institut Supérieur d’Optique (Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Nancy and
Marseille), πιστοποιημένο από το MNE http://www.iso.fr
ISTOM Ecole d’Ingénieur d’Agro-développement International (Cergy Pontoise)
πιστοποιημένο από το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα
Μηχανικού – Υπουργικό Διάταγμα 2006 http://www.istom.net/
ITECH Institut Textile et Chimique (μη κερδοσκοπικό) (Lyon) πιστοποιημένο από
το CTI και εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει δίπλωμα Μηχανικού –
Υπουργικό Διάταγμα 2006, μέλος του UGEI http://www.itech.fr
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2.3 Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων
Το ίδιο σχόλιο που κάναμε για τις ιδιωτικές σχολές μηχανολογίας ισχύει επίσης εδώ
για τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.
ABS American Business School (Paris)
http://www.absparis.org

πιστοποιημένο από το

IACBE

Advancia Ecole de Management et d’Entrepreunariat (Paris), ίδρυμα μέλος του
CCIP http://www.advancia.fr/
AIM Académie Internationale de Management (Paris) http://www.academy.fr/
Audencia-Ecole de Management (Nantes), εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους43, πιστοποιημένο από το AACSB
και το EQUIS, μέλος του CGE http://www.audencia.com
Bordeaux Ecole de Management (Bordeaux), ίδρυμα πιστοποιημένο από το MNE
και το EQUIS http://www.bordeaux-bs.edu
CERAM Centre d’Enseignement et de Recherche Appliquée au Management
(Sophia Antipolis) ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους www.ceram.edu
CEPHIRE Centre de Formation et d’Interrecrutement des Entreprises (Groupe
INSEEC) (Paris) http://www.cefire-paris.com
CESEC Centre d’Etudes Supérieures de Caen (Caen) ίδρυμα
http://www.supeurope-cesec.fr/
ECE Ecole de Commerce Européenne (Groupe INSEEC) (Bordeaux, Lyon)
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
http://www.ece-france.com
EAP Ecole Européenne des Affaires (Paris), πιστοποιημένο από το MNE
http://www.eap.fr
Ecole de Commerce Grandjean (Strasbourg), εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
http://www.ecoledecommerce.com
EDC Ecole des Dirigeants
http://www.edcparis.edu

et

Créateurs

d’Entreprise

(Courbevoie)

EDHEC Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (Lille, Nice),
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
και πιστοποιημένο από το AACSB και το EQUIS http://www.edhec.com
43

Υπουργικό Διάταγμα 18ης Ιουνίου, 2004, δημοσιευμένο στο Επίσημο Ανακοινωθέν της Δημοκρατίας
(2 Μαρτίου, 2006), καταρτίζοντας τον κατάλογο των ιδιωτικών και συμβουλευτικών ιδρυμάτων
τεχνικής ανώτατης εκπαίδευσης εξουσιοδοτημένων από το MNE να απονέμουν κρατικό δίπλωμα εκ
μέρους του Κράτους.
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EGC Ecole de Gestion et de Commerce Bretagne (Saint-Malo) ίδρυμα
http://www.egc-bretagne.com
EGC Ecole de Gestion et de Commerce (Lille) ίδρυμα
http://www.formations-lille-cci.com
Ecole de Management (Lyon) εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
EMP Ecole de Management (Paris), αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής http://www.emp-efap.com/
Ecole de Management de Normandie (μη κερδοσκοπικό) (Le Havre, Caen,
Deauville, Cherbourg), πιστοποιημένο από το MNE http://www.ecole-managementnormandie.fr/
ENACO Ecole Nationale Privée de Commerce (Paris) μέλος του FEDE44
http://www.enaco.fr/
EPSCI Ecole de Management International du Groupe ESSEC (Cergy-Pontoise)
http://www.epsci.com
ESAM Ecole Européenne de Management Opérationnel (Paris, Toulouse, Lyon)
(πτυχίο/ μεταπτυχιακό), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα
εκ μέρους του Κράτους http://www.esam-ecoles.com/
ESC (Ecole Supérieure de Commerce) Amiens (Amiens), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο
από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
ESC Bordeaux (Bordeaux), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.bordeaux-bs.edu/
ESC Brest (Brest), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ
μέρους του Κράτους http://www.esc-brest.fr/
ESC Chambéry (Le Bourget du lac) ίδρυμα http://www.esc-chambery.fr
ESC Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE
να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και πιστοποιημένο από το
AACSB http://www.esc-clermont.fr/
ESC Dijon (μη κερδοσκοπικό) (Dijon), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
http://www.escdijon.eu
ESC Grenoble (Grenoble), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους, πιστοποιημένο από το EQUIS
44

FEDE: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολών. Περισσότερα στο : www.fede.org
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ESC La Rochelle (La Rochelle), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.esc-larochelle.fr
ESC Le Havre (Le Havre), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.esc-lehavre.fr
ESC Lille (Lille), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ
μέρους του Κράτους http://www.esc-lille.fr/
ESC Lyon (Lyon), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ
μέρους του Κράτους και πιστοποιημένο από το AACSB http://www.em-lyon.com/
ESC Montpellier (Montpellier), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.supdeco-montpellier.com
ESC Pau (Pau), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.esc-pau.fr/
ESC Reims (Reims), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα
εκ μέρους του Κράτους
ESC Rennes (Rennes), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.esc-rennes.fr
ESC Rouen (Rouen), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.groupe-esc-rouen.fr/
ESC Saint-Etienne (Saint-Etienne), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.esc-saint-etienne.fr
ESC Toulouse (Toulouse), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και πιστοποιημένο από το AACSB και το
EQUIS
http://www.esc-toulouse.fr/
ESC Troyes (Troyes) ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.esc-troyes.fr
ESCE Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (Paris, Lyon, Pékin)
http://www.devinci.fr/esce
ESCIP Ecole Supérieure de Commerce International du Pas-de-Calais
(Longuenesse), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ
μέρους του Κράτους http://www.escip.fr/fr/
ESCP-EAP (Paris, London, Berlin, Madrid and Torino), εξουσιοδοτημένο από το
MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους, και πιστοποιημένο από
τα AMBA, AACSB, ABS και HRK, μέλος του CGE http://www.escp-eap.net
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ESDES Ecole Supérieure de Commerce et de Management (Lyon)
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους,
πιστοποιημένο από το EQUIS http://www.esdes.org
ESG Ecole Supérieure de Gestion (Paris) εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και πιστοποιημένο από το EFMD
και το AACSB http://www.esg.fr
ESLSCA Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquees (Paris),
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους,
πιστοποιημένο από το EFMD και το AACSB, μέλος του UGEI http://www.eslsca.fr/
ESSCA Ecole Supérieure des Sciences Commerciales (μη κερδοσκοπικό) (Angers)
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους,
μέλος του CGE http://www.essca.fr/
ESSEC Business School (Paris), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους and accredited by AACSB and EQUIS
http://www.essec.fr
Euromed Marseille (Marseille) ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.euromed-marseille.com/
Grenoble Ecole de Management (μη κερδοσκοπικό) (Grenoble), εξουσιοδοτημένο
από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους, πιστοποιημένο
από τα EQUIS, AMBA and AACSB http://www.grenobleem.com
Groupe ESCE Ecole Supérieure de Commerce Extérieur (Paris, Lyon),
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους,
πιστοποιημένο από τα CTI, AACSB and EFMB, μέλος του UGEI http://www.esce.fr
Groupe HEC Hautes Etudes de Commerce (Paris, Province), ίδρυμα
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους,
πιστοποιημένο από τα EQUIS, AACSB και AMBA, μέλος του CGE
http://www.hec.fr
Groups ICN (μη κερδοσκοπικό) (Nancy, Metz), εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και πιστοποιημένο από τα EFMD
και EQUIS http://www.icn-nancy.com/
Groupe IGS Institut en Gestion Sociale (Paris, Lyon, Toulouse), εξουσιοδοτημένο
από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.igsecoles.com/
Groupe Sup de Co Montpellier (Montpellier) εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους State http://www.supdecomontpellier.com
Groupe Sup de Co Picardie (Amiens) εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει
κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.supco-amiens.fr/fr/
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ICD Institut International de Commerce et Distribution (Paris), εξουσιοδοτημένο
από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
http://www.icdparis.com
IEA Institut Européen des Affaires (μη κερδοσκοπικό) (Paris)
http://www.ieaparis.com/
IECS (Strasbourg) εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ
μέρους του Κράτους
IESEG Business school (Lille), εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και μέλος του CGE http://www.ieseg.fr/
IFAG Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion IFAG (Paris, επαρχία),
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
http://www.ifag.com
INSEEC Business school (Paris, Bordeaux, Lyon), εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και πιστοποιημένο από το EFMD
και το AACSB, μέλος του UGEI http://www.inseec-france.com/
INT Management (Versailles) εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό
δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
IMIS εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του
Κράτους
IMSI εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του
Κράτους
IPAG Institut de Préparation à l’Administration et à la Gestion (Paris, Nice)
http://www.ipag.fr
ISA Institut Supérieur des Affaires (Jouy-en-Josas), εξουσιοδοτημένο από το MNE
να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους
ISC Institut Supérieur de Commerce (Paris), εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους, μέλος του CGE και του UGEI
http://www.iscparis.fr/
ISTM Institut Supérieur de Technologie et de Management (Noisy-le-Grand),
εξουσιοδοτημένο από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του
Κράτους, μέλος του CGE http://www.istm.fr/
Negocia (Paris), ίδρυμα μέλος του CCIP
http://www.negocia.fr
Reims Management School (μη κερδοσκοπικό) (Reims), ίδρυμα εξουσιοδοτημένο
από το MNE να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους και
πιστοποιημένο από το EQUIS και τοAMBA http://www.reims-ms.fr/
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Sup de Pub (Paris) http://www.supdepub.com

2.4 Εξειδικευμένες σχολές ή άλλοι τύποι ιδιωτικών ιδρυμάτων
Alternance Academy (SARL) (BTS και prépa) (Paris) πιστοποιημένο από το MNE
http://www.alternance-academy.com
AUP American University of Paris (μη κεδοσκοπικό) (Paris), αναγνωρισμένο από
το Κράτος ως ιδιωτικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα http://www.aup.fr/
CFPJ Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (μη
κερδοσκοπικό) (Paris, Lyon) πιστοποιημένο από το MNE http://www.cfpj.com/home/
Ciné Creatis (EESTP)
http://www.cinecreatis.net/

(Nantes),

αναγνωρισμένο

από

το

Κράτος

CLCF Conservatoire Libre du Cinéma Français (Paris), αναγνωρισμένο από το
Κράτος http://www.clcf.com
CEEA Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle (μη κερδοσκοπικό)
(Paris) http://www.ceea.edu
EDTA Ecole Privée de Dessin Technique et Artistique Sornas (Paris)
http://www.edta-sornas.com/
EICAR Group International Film School (Paris), εξουσιοδοτημένο από το Κράτος
να απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους www.eicar.fr
ENASS Association pour l’Enseignement de l’Assurance (Paris), χωρίς σύμβαση
με το Κράτος http://www.enass.fr
ESEC Ecole Supérieure Libre d’Etudes Cinématographiques (Paris), διπλώματα
πιστοποιημένα από το Κράτος http://www.esec.edu
ESIV Ecole Supérieure des Industries du Vêtement (Paris), πιστοποιημένο από το
Υπουργείο Βιομηχανίας http://www.esiv.fr/
ESPI Ecole Supérieure des Professions Immobilières
αναγνωρισμένο από το Κράτος http://www.espi.asso.fr/

(Paris,

Nantes),

Groupe ESRA (EESTP) (Paris, province), πιστοποιημένο http://www.esra.edu/
ICART Institut Supérieur des Carrières Artistiques (Paris), πιστοποιημένο
Υπουργείο Πολιτισμού http://www.icartparis.com/
IIS Institut International de l’Image et du Son (EESTP) (Paris), αναγνωρισμένο
από το Κράτος
http://www.iiis.fr/
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IMIS Institut de Management des Industries de la Santé (Lyon), αναγνωρισμένο
από το Κράτος
http://www.imislyon.com/
IMSI Institut de Management des Services Immobiliers (Paris), διπλώματα
πιστοποιημένα από το MNE http://www.imsi-formation.com/
Institut et Centre d’Optométrie (μη κερδοσκοπικό)
πιστοποιημένο από το MNE http://www.ico.asso.fr

(Bures-sur-Yvette),

ISCPA Institut des Médias (Paris, Lyon) εξουσιοδοτημένο από το MNE να
απονέμει κρατικό δίπλωμα εκ μέρους του Κράτους http://www.iscpa-paris.com/
http://www.iscpa-lyon.com/
Les Gobelins (Paris), μέλος του CCIP http://www.gobelins.fr/index-flash.htm
Paris Graduate School of Management (Paris) πιστοποιημένο από το IACBE45
http://www.bba-esgci.com/paris-school-business-bba-mba-dba.html
Saleve Adventist University (Collonges-sous-Saleve), μη αναγνωρισμένο από το
Κράτος
http://www.campusadventiste.edu
Schiller International University of Paris (Paris) πιστοποιημένο από το ACICS46
http://www.schiller.edu/
University of London Institute in Paris (συνδεδεμένο με το British Council) (Paris),
πιστοποιημένο από το MNE http://www.ulip.lon.ac.uk/about/index.html
3) Νομοθεσία
Από τον Κώδικα της Εκπαίδευσης (νομοθετικό μέρος47).
ΒιβλίοI: Γενικές αρχές της εκπαίδευσης
 Τμήμα V : Ελευθερία της εκπαίδευσης
Κεφάλαιο μόνο :
- Άρθρο 151-1: Το Κράτος διακηρύσσει και σέβεται την ελευθερία της
εκπαίδευσης και εγγυάται στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που
ανοίγουν ανελλιπώς την ελεύθερη άσκηση.
- Άρθρο 151-5: Τα τεχνικά ιδρύματα εκπαίδευσης είναι είτε δημόσια
είτε ιδιωτικά
45

IACBE : Διεθνές Νομοθετικό Σώμα για την Κολλεγιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση στις ΗΠΑ
Περισσότερα στο: http://www.iacbe.org/
46
ACICS: Συμβούλιο Πιστοποίησης για Ανεξάρτητα Κολλέγια και Σχολές στις ΗΠΑ. Περισσότερα
στο: http://www.acics.org/
47
Ο Κώδικας της Εκπαίδευσης συγκεντρώνει όλες τις διατάξεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση
στη Γαλλία (διοίκηση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προσωπικό).
Το Παράρτημα 2 περιλαμβάνει όλο τον Κώδικα:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=CEDUCA&code=CEDUCATL.rcv
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- Άρθρο 151-6: Η ανώτατη εκπαίδευση είναι ελεύθερη.
Βιβλίο VI: Ανώτατη εκπαίδευση
 Τμήμα I : Γενική οργάνωση
Κεφάλαιο III: Κανόνες σχετικοί με την απονομή των διπλωμάτων
- Άρθρο L 613-1: Το Κράτος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την
αναγνώριση και την απονομή των διπλωμάτων
- Άρθρο L 613-7: Απονομή κρατικών διπλωμάτων στους φοιτητές
που είναι εγγεγραμμένοι στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση
Βιβλίο VII: Ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα





Τμήμα III : Ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Κεφάλαιο μόνο: Άρθρο L 731 ( από 1 έως 18)
Τμήμα V: Εξειδικευμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( δημόσια
και ιδιωτικά)
Κεφάλαιο I: Εξειδικευμένα ιδιωτικά ιδρύματα στη γεωργία και στην
κτηνιατρική ( Άρθρο L 751-2)
Κεφάλαιο I: Οικονομική βοήθεια στους φοιτητές
Άρθρο 821-1&2 στα ιδιωτικά ιδρύματα
Τμήμα VIII : Πανεπιστημιακή ζωή
Κεφάλαιο I: Φοιτητική βοήθεια ( Άρθρο L 821-1&2)

Βιβλίο IX: Προσωπικό στην ανώτατη εκπαίδευση
 Τμήμα I : Γενικές διατάξεις
Κεφάλαιο IV:
Γενικές διατάξεις για τα ιδιωτικά ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα
Άρθρο L 914 (1-6)
Οι διαφορετικοί νόμοι για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση είναι:
Νόμος Wallon, 12 Ιουλίου, 1875, εγκαθίδρυσε την ελευθερία της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Άρθρο 1: « Η ανώτατη εκπαίδευση είναι ελεύθερη».
Ο νόμος αυτός προσδιορίζει τους όρους δημιουργίας ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης και ορίζει τις προϋποθέσεις εισαγωγής για τους φοιτητές σε αυτά τα
ιδρύματα. Ο νόμος αυτός είναι μία απάντηση στην τότε συζήτηση εναντίον του
μονοπωλίου του δημόσιου τομέα ανώτατης εκπαίδευσης που εγκαθιδρύθηκε από τον
Ναπολέοντα.
Νόμος της 10ης Ιουλίου, 1934, καθορίζει τις προϋποθέσεις για τις ανώτατες
μηχανολογικές σχολές, δημόσιες και ιδιωτικές, ώστε να απονέμουν δίπλωμα
μηχανικού. Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στο:
http://www.cefi.org/CEFINET/GLOBAL/CTI/TITRE_2/LOI.HTM
Νόμος Debré (n° 59-1557), 31 Δεκεμβρίου, 1959, εγκαθιστά την πραγματική σχέση
μεταξύ του Κράτους και των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Αυτός ο νόμος δεν αναγνωρίζει την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σαν τέτοια, αλλά
αναγνωρίζει μόνο την πλειοψηφία των ιδρυμάτων. Επίσης εγκαθιδρύει το συμβατικό
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σύστημα (απλό ή εταιρεία) μεταξύ του Κράτους και των ιδιωτικών ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης. Με αυτό το Νόμο, το Κράτος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος
να διανέμει διπλώματα, να αναγνωρίζει ιδρύματα και πανεπιστημιακές βαθμολογίες.
Κανονισμοί για την αξιολόγηση των φοιτητών οργανώνονται από το Κράτος σε
εθνική κλίμακα.
Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στο:
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/loidebre/sommaire.asp
Νόμος Savary (n° 84-52), 26 Ιανουαρίου, 1984. Αυτός ο νόμος οργανώνει την
ανώτατη εκπαίδευση σε τρεις κύκλους και επανεξετάζει την αυτονομία των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Αυτός ο Νόμος προσδιορίζει τις βασικές αρχές της σύγχρονης οργάνωσης των
προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης υπό την ευθύνη του MNE και τις
αρχές που διέπουν την οργάνωση και τις λειτουργίες των ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, σχολών, πανεπιστημιακών
ινστιτούτων, Ecoles Normales Supérieures, κολλεγίων εκπαίδευσης καθηγητών, και
Γαλλικών σχολών του εξωτερικού). Ο Νόμος αναδιοργανώνει το πανεπιστημιακό
σύστημα το οποίο ελέγχονταν άλλοτε από το Νόμο πλαίσιο του 1968, παραχωρώντας
μεγαλύτερη αυτονομία στα πανεπιστήμια σε διοικητικά, οικονομικά, διδακτικά και
επιστημονικά ζητήματα.
Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στο:
http://www.luttes-etudiantes.com/droitsetudiants/contenu/loigenerale/savary84.html
Διάταγμα 21 Οκτωβρίου, 2003 για τη δημιουργία μίας Συμβουλευτικής Επιτροπής
για την Ιδιωτική Ανώτατη Εκπαίδευση.
http://admi.net/jo/20031104/MENS0302309A.html
4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Αρμοδιότητες κάθε παράγοντα στο Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα

Επενδύσεις
(κατασκευή,
ανοικοδόμηση)
και λειτουργία
εξοπλισμού
Παιδαγωγική
λειτουργία
Καθηγητές
(στρατολόγηση,
επιμόρφωση,
αποδοχές …)
Διοικητικό,
τεχνικό
προσωπικό και

Αρμοδιότητες
Δημοτικά
σχολεία

Σχολεία
Βασικής
Εκπαίδευσης
Κοινότητα

Υπουργείο

Περιφέρεια

Κράτος και
συνεργασία

Κοινότητα

Κράτος

Κράτος

Κράτος

Κράτος

Κράτος

Κράτος και
συνεργασία
Κράτος

Κοινότητα

Κράτος

Περιφέρεια

Κράτος
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Γυμνάσια

Πανεπιστήμιο

προσωπικό
υγείας
Άλλο
προσωπικό
Εκπαιδευτικά
προγράμματα
Αναγνώριση
διπλωμάτων

Κοινότητα

Περιφέρεια

Υπουργείο

Περιφέρεια

Κράτος

Κράτος

Κράτος

Κράτος

-

Κράτος

Κράτος

Κράτος

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας www.education.gouv.fr

Πίνακας 2: Κατανομές του εκπαιδευτικού συστήματος στη Γαλλία (2003)
Κατανομές του εκπαιδευτικού συστήματος στη Γαλλία , 2004
Συμμετοχή στις
% συμμετοχή στην
παγκόσμιες δαπάνες για
παγκόσμια δαπάνη για
εκπαίδευση το 2003 ( σε
εκπαίδευση το 2003
εκατομμύρια €)
63 148
54,3
Από το Υπουργείο
Εθνικής Εκπαίδευσης
6 395
5,5
Από άλλα Υπουργεία
951
0,8
Από άλλες διοικήσεις
25 271
21,7
Από τοπικές κοινότητες
7 503
6,5
Από εταιρείες
13 009
11,2
Από οικογένειες
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, στατιστικά, 2006

Πίνακας 3: Κατανομές δαπανών (2004)
Δαπάνες από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας το 2004
% επί της συνολικής δαπάνης
Πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση
21
Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση
36
Δημόσια ανώτατη εκπαίδευση
12
Επιχορηγούμενη ιδιωτική εκπαίδευση
14
Διοικήσεις
7
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας , στατιστικά, 2006

Πίνακας 4: Εγγραφές φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση (2006-2007)
Τύποι ιδρυμάτων
Πανεπιστήμια (χωρίς τα IUT)
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Τεχνολογίας
(IUT)
CPGE
STS
Άλλα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα
(IUFM, Σχολές μηχανολογίας, σχολές
διοίκησης επιχειρήσεων, εξειδικευμένες
σχολές )
ΣΥΝΟΛΟ
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Αριθμός φοιτητών
1,357,000
113,500
76,000
238,500
501,500

2,287,000

Πηγή: Βάση δεδομένων για την εκπαίδευση στην Ευρυδίκη
http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/pdf/eurybase/Eurybase_FR_EN.pdf

Σχόλιο: Το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 υπήρχαν 2,287,000 φοιτητές σε περισσότερα από 3,500
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά (84 πανεπιστήμια ή ισότιμα ιδρύματα, 226
σχολές μηχανολογίας, 230 σχολές διοίκησης και επιχειρήσεων και περισσότερα από 3,000 άλλα
ιδρύματα, ιδίως γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένων STS και CPGE).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Λέγεται συχνά ότι στη Γαλλία το σύστημα ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης δεν
υπάρχει ως τέτοιο αλλά ως υποτελής συνεργάτης της δημόσιας εκπαίδευσης. Το
γεγονός αυτό συνδέεται με το δημόσιο έλεγχο στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να αποδείξουν το
έργο τους ως δημόσιες υπηρεσίες για να αναγνωριστούν από το Κράτος και μετά
εξουσιοδοτούνται να απονέμουν κρατικά διπλώματα ανώτατης εκπαίδευσης εκ
μέρους του Κράτους. Είναι συνεπώς πιο σωστό να μιλάμε για μία συνεργασία μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απ’ ότι για ένα γνήσιο ιδιωτικό τομέα στην ανώτατη
εκπαίδευση.
Εκτός από κάποιες Ανώτατες Σχολές ή σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν ιδιαίτερο κύρος, το υπόλοιπο πανόραμα της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης
παραμένει αθέατο ή τουλάχιστον όχι καθαρά ορατό. Οι βασικοί λόγοι για αυτή την
έλλειψη ορατότητας στο εκπαιδευτικό σκηνικό είναι μεταξύ άλλων:
-

-

-

Τα ιδρύματα είναι πολυάριθμα χωρίς να έχουν πραγματική εθνική ισχύ ( 321
ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, κάποια είναι αναγνωρισμένα και σε
σύμβαση με το Κράτος αλλά όχι η πλειοψηφία).
Έχουν λίγες υποχρεώσεις απέναντι στο Κράτος (μόνο μία δήλωση έναρξης και
μία αναφορά σχετικά με τη γενική λειτουργία, σχεδόν καμία συνεχής
υποχρέωση).
Έχουν πολύ διαφορετική νομική οργάνωση (ανώνυμες εταιρείες, ιδρύματα,
εταιρείες, συνδικάτα)
Υποφέρουν από πραγματική έλλειψη αυτονομίας σε σχέση με το Κράτος.

Η βασική πρόκληση για τη Γαλλική ανώτατη εκπαίδευση γενικά είναι να επιτρέψει
τον ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, κάτι δύσκολο σε μία
χώρα όπου η εκπαίδευση παραμένει ολοκληρωτικά στα χέρια του Κράτους. Για
ιδεολογικούς λόγους και πίεση από τα ισχυρά συνδικάτα, η συζήτηση για ελεύθερο
ανταγωνισμό μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι στη Γαλλία θέμα
ταμπού. Αν και τα πανεπιστήμια κέρδισαν σε αυτονομία, τα ζητήματα επιβολής
διδάκτρων, περιορισμένου αριθμού εισακτέων -numerus clausus- επιλογής φοιτητών
και καθηγητών από τα πανεπιστήμια και την ιδιωτική χρηματοδότηση δεν αποτελούν
ακόμη πεδίο δραστηριοποίησης για την κυβέρνηση. Πρόσφατα (το 2006), ένας νόμος
πλαίσιο τέθηκε σε επεξεργασία από τον François Fillon, τότε Υπουργό Παιδείας. Το
εγχείρημα αυτό ανέδειξε την ιδέα δυνητικών μεταρρυθμίσεων στον χώρο της
ανώτατης εκπαίδευσης: προτάσεις έγιναν για να επιτρέψουν στα πανεπιστήμια να
επιλέξουν το ακαδημαϊκό τους προσωπικό. Ωστόσο, το εγχείρημα εξασφάλισε ότι η
επιλογή των φοιτητών (μόνο μέσω απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η
εισαγωγή διδάκτρων δεν θα μεταβληθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης
Οι τελευταίες δεκαετίες στη Γερμανία έχουν δει δυναμικές εξελίξεις όσον αφορά στο
σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης. Η παραδοσιακή, προσανατολισμένη στο κράτος,
οργάνωση δεν θεωρείται πλέον ο μόνος τρόπος προσφοράς ανώτατης εκπαίδευσης.
Η δημόσια εκπαίδευση έχει προχωρήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η επέκταση
της αυτονομίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Λιγότερη κρατική επιρροή
και περισσότερη αποτελεσματικότητα στις οργανωτικές δομές χαρακτηρίζουν
σήμερα την τάση της ανώτατης εκπαίδευσης στη Γερμανία.
Από την επανένωση της Γερμανίας και κυρίως από την τροποποίηση του Νόμου
Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση το 1998 και το 2002, η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη νομοθεσία που αφορά στην ανώτατη
εκπαίδευση. Ασχολείται με την προώθηση της έρευνας, την οικονομική βοήθεια
στους φοιτητές, την επαγγελματική συμβουλευτική και εκπαίδευση. Συνεπώς, τα
ομόσπονδα κρατίδια έχουν τη δυνατότητα λήψης των δικών τους αποφάσεων σχετικά
με την ανώτατη εκπαίδευση και έχουν ήδη επιτύχει κάποιες μεταρρυθμίσεις δίνοντας
έμφαση στη μεγαλύτερη αυτονομία και αποδοτικότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, τα ιδρύματα αυτά έχουν κερδίσει
ανεξάρτητο ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
Το 2004-2005, υπήρχαν στη Γερμανία 384 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
αναγνωρισμένα από το κράτος, δημόσια και ιδιωτικά, κατανεμημένα σε
διαφορετικούς τύπους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα περισσότερα από
αυτά είναι υπό το θεσμικό έλεγχο του κάθε κρατιδίου. Γύρω στα 100 είναι ιδιωτικά
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
-

95 πανεπιστήμια (Universität) και ισότιμα ιδρύματα (technische universität/
τεχνικά πανεπιστήμια, pädagogische hochschule/κολλέγια εκπαίδευσης
καθηγητών),

-

152 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών (Fachhochschule)48

-

47
κολλέγια
τέχνης
(musikhochschule),

-

36 Κολλέγια ιατρικής,

-

15 ανεξάρτητα κολλέγια θεολογίας

(Kunsthochschule),

κολλέγια

μουσικής

Επιπλέον των δημοσίων και ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
υπάρχουν σε κάποια κρατίδια τα Berufsakademien - κολλέγια προχωρημένων
επαγγελματικών σπουδών. Είναι 35 και μπορούν να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.

48

Fachhochschule ή Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών (σε Αυστρία, Γερμανία, Λιχνενστάιν και
Ελβετία) είναι ένα επαγγελματικό πανεπιστήμιο, το οποίο καμιά φορά ειδικεύεται σε συγκεκριμένα
θέματα (π.χ. τεχνολογία, επιχειρήσεις) και δεν διαθέτει διδακτορικά προγράμματα.
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Αυτά τα ιδρύματα συνδυάζουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα με πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας.
Η εισαγωγή στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά,
πανεπιστήμια ή τεχνολογικά ινστιτούτα, απαιτεί τη συμπλήρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Allgemeine Hochschulreife). Για την πλειοψηφία των προγραμμάτων,
δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εισακτέων. Γενικά, στους φοιτητές που
εγγράφονται σε ένα από τα προαναφερθέντα δημόσια ιδρύματα, δεν επιβάλλονται
δίδακτρα. Κάποιες φορές, οι φοιτητές πρέπει να καταβάλλουν μία πολύ μικρή
συμβολική οικονομική εισφορά για διοικητικά τέλη. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν
αίτηση για κοινωνική οικονομική υποστήριξη ή για υποτροφίες.
1.1 Δημόσιος τομέας
Εν πρώτοις, τα δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν χαρακτήρα εταιρείας
δημοσίου δικαίου και τίθενται υπό την εξουσία κάθε κρατιδίου, το οποίο ουσιαστικά
αποφασίζει για την κατανομή των πόρων. Κάθε κρατίδιο προμηθεύει αυτά τα
ιδρύματα με τα κεφάλαια που χρειάζονται για να εκτελέσουν τις εκπαιδευτικές τους
δραστηριότητες από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτιστικών
Υποθέσεων ή του Υπουργείου Επιστήμης και Έρευνας.
Η τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση περικλείει ιδρύματα τα οποία προσφέρουν
προγράμματα σπουδών που προετοιμάζουν για είσοδο σε κάποιο επάγγελμα,
φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν
αποκτήσει πιστοποιητικό εισαγωγής στη ανώτατη εκπαίδευση (Allgemeine
Hochschulreife) ή πιστοποιητικό εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση περιορισμένο
σε ένα ορισμένο πεδίο σπουδών (Fachgebundene Hochschulreife).
1.1.1 Πανεπιστήμια ή ισότιμα ιδρύματα
Τα πανεπιστήμια είναι τα μόνα ιδρύματα που έχουν το δικαίωμα να απονέμουν
διδακτορικά και μετά-διδακτορικά πτυχία και να μεταβιβάζουν το δικαίωμα σε
όποιον επιθυμεί να διδάξει σαν καθηγητής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά
τα δημόσια πανεπιστήμια εστιάζουν κυρίως στη θεωρητική μόρφωση και στην
έρευνα.
1.1.2 Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschule)
Από την ίδρυσή τους το 1970-1971, τα Fachhochschule αποτελούν ένα νέο τύπο
ιδρύματος στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης. Προσφέρουν προγράμματα σπουδών
προσανατολισμένα στην εφαρμογή κυρίως στη Μηχανολογία, στα Οικονομικά, στην
Κοινωνική Εργασία, στη Δημόσια και Νομική Διοίκηση και στην Υγεία και
Θεραπεία. Γενικά, ένα πτυχιακό πρόγραμμα σε αυτό τον τύπο ιδρύματος
συμπληρώνεται σε 8 εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη), συμπεριλαμβανομένων ενός ή δύο
πρακτικών εξαμήνων. Με το τέλος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές είναι
προετοιμασμένοι για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.
Κάποια έχουν υιοθετήσει μία παρόμοια προσέγγιση με τα Berufsakademien
(αναφέρθηκαν στην εισαγωγή): έχουν εισάγει προγράμματα τα οποία συνδυάζουν
ακαδημαϊκές σπουδές με πρακτική άσκηση. Τα Fachhochschulen διανέμουν επίσης
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Πτυχία και Μεταπτυχιακά, γενικά για ακαδημαϊκά προγράμματα με προσανατολισμό
περισσότερο θεωρητικό.
1.1.3 Κολλέγια τέχνης και μουσικής
Τα κολλέγια τέχνης και μουσικής προετοιμάζουν τους φοιτητές για καλλιτεχνικά
επαγγέλματα και διδασκαλία μουσικής και τέχνης.
Όσον αφορά στους τρεις αυτούς τύπους ιδρυμάτων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα
περισσότερα δεν χρεώνουν δίδακτρα. Ωστόσο, με τον αυξανόμενο αριθμό των
ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Γερμανία, είναι
καιρός για τρεχούμενες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα. Μέσα στα επόμενα
χρόνια, προβλέπεται ότι το σύστημα της καταβολής διδάκτρων θα εφαρμοστεί στα
δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ιδιωτικό μοντέλο, καθώς
και η διαδικασία επιλογής φοιτητών, ώστε να ανταγωνιστούν με τα ιδιωτικά
ιδρύματα.

1.2 Ιδιωτικός τομέας
Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στη Γερμανία, υπάρχουν ιδιωτικά ιδρύματα
(προσχολικό επίπεδο, σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης
ενηλίκων). Το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας και τα ιδρύματα που συντηρούνται από
ιδιώτες συνυπάρχουν και συνεργάζονται μεταξύ τους, εγγυάται ελεύθερη επιλογή
όσον αφορά στα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά επίσης επιλογή μεταξύ
των σωμάτων συντήρησης ( κράτος, ιδιωτικοί φορείς, εκκλησιαστικός φορέας) κάτι
το οποίο προωθεί τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα σχεδόν πρόσφατο φαινόμενο στη
Γερμανία, της τελευταίας δεκαετίας κυρίως. Ιστορικά, τα ιδιωτικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη Γερμανία κι έτσι ο τομέας
παραμένει σχετικά μικρός σε όρους αριθμών (λίγα ιδρύματα και χαμηλός αριθμός
εγγεγραμμένων φοιτητών). Αυτός ο ανερχόμενος τομέας, για άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αναπτύσσεται ραγδαία: τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης φαίνεται
να καταλαμβάνουν σταδιακά ανταγωνιστική θέση στο εκπαιδευτικό σκηνικό και
χαίρουν άριστης φήμης στη χώρα.
Με αριθμητικούς όρους, σήμερα υπάρχουν περίπου 100 ιδιωτικά ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα: 66 είναι ιδιωτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, πανεπιστήμια
εφαρμοσμένων επιστημών και κολλέγια) και 44 ιδρύματα που διευθύνονται από την
εκκλησία.
11.000 φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι το 1992-1993 στα ιδιωτικά ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και περισσότεροι από 71.580 φοιτητές το 2003-200449 (το
οποίο αντιστοιχεί στο 3% του φοιτητικού πληθυσμού). Τα ιδιωτικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τους φοιτητές τους με
διαφορετικούς τρόπους στρατολόγησης και μπορούν να επιβάλλουν δίδακτρα, κάτι το
οποίο δεν συμβαίνει στο δημόσιο τομέα.
49
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Τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν καλή φήμη στη Γερμανία κάτι που μπορεί να εξηγηθεί
από τους ακόλουθους λόγους:
-

Η εστίασή τους σε καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης
(εργασία σε μικρές φοιτητικές ομάδες με εναλλακτικές αρχές διδασκαλίας,
καινοτομικές μορφές διαγωνισμάτων αξιολόγησης).

-

Η συνεργασία τους με ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες κάτι το οποίο
αντιπροσωπεύει ευκαιρίες θητείας και μελλοντικών εργασιών για τους
φοιτητές.

-

Προγράμματα σπουδών μικρής διάρκειας, με διεθνή προσανατολισμό (τις
περισσότερες φορές λαμβάνουν πιστοποίηση από ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες
πιστοποίησης) και προσδοκίες για διεθνή σταδιοδρομία υψηλού επιπέδου.

-

Το γεγονός ότι χρεώνουν στους φοιτητές τους υψηλά δίδακτρα σημαίνει ότι
συμπεριφέρονται στους φοιτητές τους σαν σε πελάτες και πρέπει να
προσφέρουν υψηλό επίπεδο σπουδών. Διενεργούν επίσης εξετάσεις
αξιολόγησης για να κατατάξουν τους φοιτητές ανάλογα με το επίπεδο και τις
προσδοκίες τους (κάποιες
περιλαμβάνουν ξένη κολλεγιακή εξέταση,
εξετάσεις
εισαγωγής
που
αξιολογούν
το
επίπεδο
των
ξένων γλωσσών, συνεντεύξεις). Η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στη
Γερμανία θεωρείται ελιτίστικη εκπαίδευση.

Μία νέα τάση της ανάπτυξης των ιδιωτικών ιδρυμάτων είναι ότι τα ιδρύματα
αυτά απασχολούνται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες διδασκαλίας από
απόσταση και e-learning.
Σχετικά με το νομικό τους καθεστώς, τα περισσότερα από τα ιδιωτικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης είναι μη κερδοσκοπικά και μπορεί να έχουν διαφορετικές
μορφές νομικού καθεστώτος όπως:
-

ιδρύματα (Stiftung),
μη κερδοσκοπικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (gGmbH)
(τα περισσότερα έχουν αυτή τη μορφή),
μη κερδοσκοπικές συνεργασίες μετοχικού κεφαλαίου από κοινού (gAG),
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (GmbH),
από κοινού εταιρείες μετοχικού κεφαλαίου (AG),
νόμιμες εταιρείες (e.v.),
ιδρύματα δημοσίου δικαίου (KdöR).

Αυτά τα ιδρύματα έχουν πλήρη αυτονομία όσον αφορά στην πολιτική
χρηματοδότησής τους. Έχουν επίσης την ελευθερία να δημοσιεύσουν την οικονομική
τους έκθεση εάν το επιθυμούν. Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης αυτών των
ιδρυμάτων είναι:
-

δίδακτρα,
χρηματοδότηση έρευνας (κάποια από αυτά τα ιδρύματα είναι εγγεγραμμένα
στο Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών και μπορούν να κάνουν αίτηση για
οικονομική υποστήριξη για ερευνητικά προγράμματα)
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-

συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίδακτρα
συνεργάτες–συνεταίρους,
δωρεές και χορηγίες
τραπεζικά δάνεια και επιτόκια

εργαστηρίων,

εκπαίδευση

για

Οι φοιτητές στα ιδιωτικά ιδρύματα δικαιούνται δημόσια επιδόματα και δάνεια αν το
πανεπιστήμιο είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Κράτος. Ωστόσο, τα ιδρύματα
αυτά παρέχουν ειδικές ρυθμίσεις στους φοιτητές τους: σύμφωνα με το Αμερικάνικο
μοντέλο (πολιτική «υψηλά δίδακτρα-υψηλή στήριξη»), ερωτήσεις σχετικά με την
οικονομική κατάσταση του φοιτητή τίθενται μόνο αφού η αίτηση γίνει δεκτή, καθώς
βασίζεται στην υπεροχή και στην προσωπικότητα του μελλοντικού φοιτητή.
1.2.1 Πανεπιστήμια ή ισότιμα ιδρύματα
Σήμερα υπάρχουν στη Γερμανία 66 περίπου ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
αναγνωρισμένα από το κράτος50, τα περισσότερα από αυτά είναι καταχωρημένα στο
Γερμανικό Συνέδριο Εφημέριων (HRK)51:
○ 13 ιδιωτικά πανεπιστήμια, με εστίαση στην έρευνα και στη ακαδημαϊκή
εκπαίδευση, με το δικαίωμα να απονέμουν διδακτορικά διπλώματα,
○ 51 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνών (αριθμός κατά προσέγγιση)
○ 2 ιδιωτικές σχολές τέχνης και μουσικής με πανεπιστημιακό κύρος.
Το 2003-2004, υπήρχαν εγγεγραμμένοι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια 45.690 φοιτητές,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2% του φοιτητικού πληθυσμού.
Παρουσιάζεται εδώ η εξέλιξη της εικόνας των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης:
-

3 ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδρύθηκαν πριν από το 1900,
3 μεταξύ 1945 και 1949,
1 μεταξύ 1950 και 1959,
2 μεταξύ 1960 και 1969,
3 μεταξύ 1970 και 1979,
6 μεταξύ 1980 και 1989,
21 μεταξύ 1990 και 1999,
περισσότερα από 15 μετά το 200052.
1.2.2 Εκκλησιαστικά ιδρύματα

Υπάρχουν 44 εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία ιδρύθηκαν και διευθύνονται από
εκκλησίες, και κατανέμονται σε:
50

Οι αριθμοί που δίνονται είναι προσεγγιστικοί εξαιτίας της ποικιλίας των μη επίσημων στοιχείων. Το
γεγονός αυτό ισχύει γενικά για όλες τις χώρες αυτής της μελέτης.
51
Το Γερμανικό Συνέδριο Εφημέριων / Hochschulrektorenkonferenz (HRK) είναι ο οικειοθελής
συνεταιρισμός του κράτους και των κρατικά αναγνωρισμένων πανεπιστημίων και άλλων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γερμανία. Έχει αυτή τη στιγμή 259 ιδρύματα μέλη στα οποία είναι
εγγεγραμμένο περίπου το 98% όλων των φοιτητών της Γερμανίας. Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.hrk.de/index_eng.php
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○ 16 τμήματα Θεολογίας
○ 10 κολλέγια εκκλησιαστικής μουσικής
○ 18 εκκλησιαστικά ιδρύματα
Το 2003-2004, 25.890 φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι σε εκκλησιαστικό ίδρυμα (1%
του φοιτητικού πληθυσμού).
Ο γερμανικός νόμος προσδιόρισε τα εκκλησιαστικά ιδρύματα ως ένα τρίτο τύπο
ιδρύματος πέρα από τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, ενώ στις περισσότερες άλλες
χώρες, θα θεωρούνταν ιδιωτικά πανεπιστήμια αφού το ίδρυμα λειτουργεί χωρίς τον
έλεγχο κρατικής οντότητας. Τα ιδρύματα αυτά είναι σε γενικές γραμμές
εξειδικευμένα στην εκκλησιαστική μουσική, στη νοσηλευτική, στην εκκλησιαστική
εκπαίδευση, στην κοινωνική εργασία, στην εκπαίδευση για ειδικές ανάγκες, στην
ιαματική/θεραπευτική εκπαίδευση και στη θεολογία.
Αν ο αριθμός των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει αυξηθεί
σημαντικά την τελευταία δεκαετία, τα εκκλησιαστικά ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης έχουν μακροχρόνια παράδοση στη Γερμανία. Τα περισσότερα από αυτά
έχουν ιδρυθεί πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1.2.3 Άλλα ανεξάρτητα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Υπήρξαν τελευταία πρωτοβουλίες ίδρυσης Γερμανικών ιδιωτικών ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό (π.χ. Γερμανικό Πανεπιστήμιο του Κάιρο
που ιδρύθηκε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Ulm και της Στουτγάρδης , το
Γερμανικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τη Σιγκαπούρη που
ιδρύθηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μούνχεν και το Εθνικό Πανεπιστήμιο
της Σιγκαπούρης).
Επί πλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, παραρτήματα ξένων
ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία προσφέρουν προγράμματα
σπουδών στη Γερμανία, ιδρύονται, σε συνεργασία με τοπικά ιδρύματα. Τα
προγράμματα αυτά δεν είναι όλα πιστοποιημένα από το Γερμανικό Κράτος. Ωστόσο,
ρυθμίζονται από τα Άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αναφέρεται στο δικαίωμα της ίδρυσης και της ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών
στην εκπαίδευση. Επομένως, κάθε ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης άλλου
κράτους Ευρωπαϊκής εθνικότητας έχει το δικαίωμα να προσφέρει προγράμματα
σπουδών στη Γερμανία.
Μερικά παραδείγματα αυτού του τύπου είναι:
-

-

Το University of Hertfordshire (UK) που ίδρυσε το Cologne Business School,
Το πρόγραμμα MBA που ιδρύθηκε μεταξύ του University of Applied
Sciences in Economics and Management στο Essen και του Hogeschool
Zeeland από τα Netherlands,
Το Graduate School of Management and Administration (GISMA) στο
Hanover που συνεργάζεται με το International Department of the Krannert
Graduate School of Management για να προσφέρουν πτυχία MBA του Purdue
University, Indiana (USA),
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-

Το private Japanese Teikyo University που συνεργάζεται με το Berlin
University για προ-πανεπιστημιακά προγράμματα σε γιαπωνέζους φοιτητές,
Το Free Ukrainian University in Munich που εργάζεται σε συνεργασία με το
Munich University,
Το European Business College (EBC) του Munich που προσφέρει πτυχία από
άλλα Ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς Γερμανική
αναγνώριση προς το παρόν (π.χ. φοιτητές στο EBC παίρνουν Ολλανδικό
Πτυχίο ή δίπλωμα από το European Management Academy του Παρισιού)53.

Ένα άλλο είδος ανεξάρτητων ξένων ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
είναι τα κολλέγια πολυμέσων, τα οποία συνδυάζουν προχωρημένη εκπαίδευση στις
επαγγελματικές σπουδές, με πτυχία στα Ψηφιακά Μέσα, Τέχνες Ηχοληψίας, ή
Τεχνολογία Κινουμένων Σχεδίων. Τέτοιο είναι για παράδειγμα το Digital Media SAE
σε συνεργασία με το Middlesex University του Λονδίνου.
Ένα άλλο είδος ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης είναι τα εταιρικά πανεπιστήμια. Τα
ιδρύματα αυτά παρέχουν ένα είδος εσωτερικής εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους
τους και προσφέρουν προπτυχιακά διδακτικά προγράμματα προσανατολισμένα στις
επιχειρήσεις. Είναι γύρω στα 80 στη Γερμανία54. Κάποια από αυτά τα ιδρύματα
προσφέρουν διεθνή ή εθνικά πτυχιακά προγράμματα (παράδειγμα: ABB University
of Germany, Bayer Academy, Deutsche Bank University, Merck University…).
Τέλος στη Γερμανία, υπάρχει επίσης ένα είδος δημόσιας - ιδιωτικής συνεργασίας το
οποίο αποτελεί ένα νέο τύπο ιδρύματος στη Γερμανία. Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν
σε διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας με δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα και επιζητούν
γενικά την πιστοποίηση από Ευρωπαϊκά πρακτορεία πιστοποίησης. Για παράδειγμα,
υπάρχει το Northern Institute of Technology (NIT) το οποίο σε συνεργασία με το
Hambourg Technical University (TUHH) προσφέρουν προγράμματα MBA στη
Διοίκηση Τεχνολογίας.
1.3 Διαδικασία πιστοποίησης για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Το Γερμανικό σύστημα πιστοποίησης, όπως αναπτύσσεται στη Διαδικασία της
Μπολόνια, αποτελείται από πιστοποίηση δύο πτυχών: η πρώτη αφορά στα
προγράμματα σπουδών και η δεύτερη στα ιδρύματα. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται
με τον ίδιο τρόπο τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ιδρύματα.
Η πιστοποίηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλα τα πτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα στα δημόσια ιδρύματα και στα αναγνωρισμένα από το
κράτος ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

1.3.1. Ακαδημαϊκή πιστοποίηση για δημόσια ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης
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Αριθμός από έκθεση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Πηγή: έκδοση
CEPES 2007. Περισσότερα για τα εταιρικά πανεπιστήμια:
www.bmbf.de/pub/corporate_universities_in_deutschland.pdf
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Για να εγγυηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο όσον αφορά στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο των
νέων Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών τίτλων εντός της Διαδικασίας της Μπολόνια,
καθώς και για να συνεργαστεί στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Καθιερωμένο Συνέδριο των Υπουργών Εκπαίδευσης
και Πολιτιστικών Υποθέσεων (Kultusministerkonferenz KMK) υιοθέτησε το 1998 την
εφαρμογή μίας διαδικασίας πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών επί πλέον
της κρατικής έγκρισης. Το KMK είναι το συντονιστικό σώμα για την εκπαιδευτική
πολιτική του κάθε Γερμανικού κρατιδίου. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, η
πιστοποίηση εκτελείται από τοπικά πρακτορεία τα οποία έχουν εντολή για ένα
χρονικό διάστημα από το Συμβούλιο Πιστοποίησης55, ανεξάρτητο σώμα κεντρικών
αποφάσεων υπεύθυνο για τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.
Συνεπώς, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στη Γερμανία είναι
αποκεντρωτικά οργανωμένη.
1.3.2. Θεσμική και ακαδημαϊκή πιστοποίηση για τα ιδιωτικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης
Τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να πιστοποιηθούν εάν
επιθυμούν να αναγνωριστούν σαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γερμανία. Η
ακαδημαϊκή πιστοποίηση είναι η πρώτη επίσημη κρατική αναγνώριση για αυτόν τον
τύπο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Υπό την επίβλεψη της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης πρέπει να λάβουν άδεια από το κρατίδιο για να λάβουν θεσμική
πιστοποίηση. Η Ομοσπονδία και το κρατίδιο έχουν συμφωνήσει ότι τα μη δημόσια
ιδρύματα θα πρέπει να πιστοποιούνται από το Συμβούλιο Επιστήμης
(Wissenschaftsrat)56.
Αφού το κρατίδιο έχει την κυριαρχία γενικά στην εκπαίδευση, κάθε Επαρχία έχει το
δικό της Πανεπιστημιακό Νόμο, νομοθεσία αναφοράς στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε
κάποια κρατίδια, τα πανεπιστήμια ζητούν μία ειδική άδεια από το κράτος πριν από
την επίσημη ίδρυση ενός ιδιωτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. Μόλις ένα
ιδιωτικό ίδρυμα εγκριθεί και αναγνωριστεί από το Κράτος, αποκτά πρόσβαση στη
δημόσια χρηματοδότηση.
Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μία απόδειξη εγγυημένης ποιότητας η οποία καθορίζει
το αν ένα ίδρυμα είναι ικανό να παρέχει προγράμματα σπουδών τα οποία, σύμφωνα
με τη νομοθεσία, ανήκουν στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επομένως,
υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος θεμάτων τα οποία θα πρέπει να σεβαστούν τα μη
δημόσια ιδρύματα σύμφωνα με τα πρότυπα και τις επιδόσεις του ισότιμου δημόσιου
ιδρύματος. Η αναγνώριση περιλαμβάνει την ποιότητα της οργάνωσης του ιδρύματος,
την ποιότητα του ιδρύματος, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών του καθώς
και τα τεστ αξιολόγησης των φοιτητών του.
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Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Πιστοποίησης στο: http://www.akkreditierungsrat.de
Το Συμβούλιο Επιστήμης είναι ένα συμβουλευτικό σώμα στις ομοσπονδιακές και κρατικές
κυβερνήσεις για την αναθεώρηση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και των προγραμμάτων σπουδών.
Η λειτουργία του είναι να κάνει συστάσεις για την ανάπτυξη των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας όσον αφορά στο περιεχόμενο και στη δομή, καθώς και στην
κατασκευή νέων πανεπιστημίων. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wissenschaftsrat.de/
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Σχετικά τώρα με την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης, υπεύθυνο είναι το Ίδρυμα για την Πιστοποίηση της Διεθνούς
Διοίκησης Επιχειρήσεων (FIBAA)57. Το Ίδρυμα αυτό πιστοποιεί Πτυχιακά,
Μεταπτυχιακά και, από το 2003, διπλωματικά προγράμματα σε διαφορετικά πεδία
σπουδών όπως: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Πληροφορική Επιχειρήσεων,
Μηχανολογία, και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Η
πιστοποίηση από το FIBAA περιλαμβάνει ταυτόχρονα την πιστοποίηση ποιότητας
του Γερμανικού Συμβουλίου Πιστοποίησης.
Μόλις πιστοποιηθεί, το ιδιωτικό ίδρυμα μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποια δημόσια
χρηματοδότηση (για ερευνητικό έργο για παράδειγμα).
2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 100 ιδιωτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το
κράτος κατανεμημένα σε διαφορετικές κατηγορίες: 66 ιδιωτικά πανεπιστήμια(13
πανεπιστήμια, περίπου 53 πανεπιστήμια εφαρμοσμένης επιστήμης και 2 κολλέγια
τέχνης και μουσικής) και 44 εκκλησιαστικά ιδρύματα.
2.1 Ιδιωτικά πανεπιστήμια
2.1.1. Πανεπιστήμια
1) Bucerius Law School (μη κερδοσκοπικό) (Hamburg) www.law-school.de
2) ESCP-EAP European School of Management (Berlin), πιστοποιημένο από το
HRK
www.escp-eap.de/
3) European Business School, International University (Oestrich-Winkel)
(Stiftung)
www.ebs.de/index.php
4) Gustav Siewerth Akademie (Weilheim-Bierbronnen) http://www.siewerthakademie.de/
5) HFB Business School of Finance and Management (μη κερδοσκοπικό)
(Frankfurt, Main) www.bankakademie.de
6) HHL Handelshochschule School of Management (Leipzig) http://www.hhl.de/
7) International
http://www.i-u.de/

University

in

Germany

Bruchsal

(GmbH)

(Bruchsal)

8) IUB International University of Bremen (Bremen) http://www.jacobsuniversity.de/
9) Steinbeis Hochschule (Berlin,Stuttgart) www.stw.de
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Περισσότερες πληροφορίες για το FIBAA στο: www.fibaa.de
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10) Wissenschaftliche Hochschule Lahr-staatlich anerkannt
http://www.akad.de/Wissenschaftliche-Hochschule-Lahr.157.0.html
11) Witten-Herdecke Private University (μη κερδοσκοπικό) (gGmbH) (WittenHerdecke)
http://www.uni-wh.de/
12) WHU Otto Beisheim School of Management (Stiftung) (Vallendar)
http://www.whu.edu/cms/
13) Zeppelin University – Hochschule zwischen Wirtschft, Kultur und Politik
http://www.zeppelin-university.de/index_eng.php

2.1.2. Fachhochschulen/Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
1) Accadis Hochschule (Bad Homburg) http://www.accadis.com/
2, 3, 4) AKAD Fachhochschule (κερδοσκοπικό) (Stuttgart, Pinneberg, Leipzig)
www.akad.de
5) Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft (GmbH) (Bremen)
http://www.apollon-hochschule.de/
6) Baltic College (Gustrom) http://www.baltic-college.de/
7) BiTS Business and Information Technology School (gGmbH) (Iserlohn)
www.bits-iserlohn.de/
8) Deutsche Telekom Fachhochschule (Leipzig)
http://www.hft-leipzig.de/deutsch/index.php
9) Diploma Fachhochschule Nordhessen (Bad Sooden-Allendorf)
http://www.diploma.de/
10) ESMT - European School of Management and Technology (Berlin),
πιστοποιημένο από το FIBAA www.esmt.org/en/home
11) Europa Fachhochschule Fresenius (Idstein) www.fh-fresenius.de/
12) Europäische Fachhochschule Rhein/Erft (Brühl) http://www.eufh.de/english/
13) Europäische Fernfachhochschule (Hamburg) http://www.euro-fh.de/
14) Fachhochschule und Berufskollegs NTA (GmbH) (Isny/Allgau) http://www.fhisny.de/
15) Fachhochschule Heidelberg (Heiderberg), (gGmbH)
http://web.fh-heidelberg.de/cps/rde/xchg/srh_dir/hs.xsl/336_DEU_HTML.html
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16) Fachhochschule Freie Kunst-Studienstatte (Ottersberg)
http://www.fh-ottersberg.de/hochschule/index.php
17) Fachhochschule fur angewandtes Management (Erding)
http://www.myfham.de/
18) Fachhochschule für Kunsttherapie (Stiftung) (Nürtingen)
www.fhkt.de/templates/
19) Fachhochschule im DRK (Gottingen) http://www.drk-fachhochschule.de/home/
20) Fachhochschule Wedel (Wedel) www.fh-wedel.de/
21) Fernfachhochschule Rietlingen
http://www.srh.de/cps/rde/xchg/srh_dir/hs.xsl/341_DEU_HTML.html
22, 23) FHDW Fachhochschule
www.bib.de/fhdw/default.aspx

der

Wirtschaft

(Hanover,

Paderborn)

24) FHM Fachhochschule des Mittelstands (gGmbH) (Bielefeld)
http://www.fhm-bielefeld.de/index.php?id=693
25)
FHSH
Fachhochschule
http://www.fhsh.de/

Schwäbisch

Hall

(Schwäbisch

Hall)

26) FHWT Fachhochschule fur Wirtschaft und Technik (Vechta, Diepholz,
Oldenburg) http://www.fhwt.de/front_content.php
27) FOM Fachhochschule für Ökonomie und Management (Essen) www.fom.de/
28) Hochschule 21 (Buxtehude) http://www.hs21.de/de
29) Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe (Bonn) http://www.shochschule.de/
30) HSBA Hamburg School of Business Administration (Hamburg)
http://www.hsba.de/de/start/index.php
31) IFH Villa Elisabeth Internationale Fachhochschule für Wirtschaft und
Politik i. G. (Eichwalde) www.ifh-villa-elisabeth.de
32) Internationale Fachhochschule Bad Honnef (Bad Honnef)
www.fh-bad-honnef.de/
33) ISM International School of Management (Dortmund)
www.ism-dortmund.de/index.php
34) ISNM International School of New Media (Lübeck) www.isnm.de/
35) Macromedia Fachhochschule der Medien (Munich)
http://www.macromedia-fachhochschule.de
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36) MCI Management Center Innsbruck (GmbH) für Internationale Bildung,
Wissenschaft und Know-how Transfer (Innsbruck) www.mci.edu
37) Mediadesign Hochschule fur Design und Informatik (GmbH) (Berlin)
http://www.mediadesign.de/
38) Merkur Internationale Fachhochschule (gGmbH) (Karlsruhe)
http://www.merkur-fh.org/
39) Merz Akademie Hochschule für Gestaltung (Stuttgart)
http://www.merz-akademie.de/cms/
40) Munich Business School (Munich)
http://www.munich-business-school.de/
41) NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft (gAG) (Elmshorn)
www.nordakademie.de/
42) OTA-Hochschule (Berlin) (Stiftung) www.otahochschule.de/
43) Private Fachhochschule Göttingen (Göttingen) www.pfh-goettingen.de/
44) Private FernFachhochschule (Darmstadt) www.privatfh-da.de
45) Private FernFachhochschule Sachsen (gGmbH) (Chemnitz)
http://www.ffh-sachsen.com/
46) Provadis school of International Management and Technology (AG)
(Frankfurt)
http://www.provadis-hochschule.de/
47) Rheinische Fachhochschule (e.V.) (Köln) www.rfh-koeln.de/de/
48) SRH Fachhochschule Hamm (gGmbH) Hochschule Calw
http://www.srh.de/cps/rde/xchg/srh_dir/
49) Technisch Fachhochschule Georg Agricola fur Rohstoff, Energie und
Umwelt zu Bochum (Bochum) http://www.tfh-bochum.de/
50) UMC University of Management and Communication (FH) (Postdam)
http://www.umc-potsdam.de/
51) Volkswagen AutoUni (Wolfsburg)
http://www.autouni.de/autouni_publish/master/de.html
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2.1.3. Κολλέγια τέχνης και μουσικής
1) Alanus Hochschule (Alfter) http://www.alanus.edu/
2) Hochschule fur digitale Medienproduktion (Berlin) http://www.filmschool.de/
2.2 Εκκλησιαστικά ιδρύματα
44 στο σύνολο, δεν υπάρχει κατάλογος.
2.3 Άλλα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Βρήκαμε κάποια ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (κολλέγια) αλλά ο
κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης:
NIT Northern Institute of
πιστοποιημένο από το ASIIN
http://nithh.tu-harburg.de/

Technology

(μη

κερδοσκοπικό)

(Hamburg),

SIMT – Stuttgart Institute of Management and Technology (Stuttgart), μέλος του
EFMD
www.uni-simt.de
SIU Schiller International University (Heidelberg), πιστοποιημένο από το ACICS58
http://www.schiller.edu
3) Νομοθεσία
Για τα δημόσια και τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οργανώνονται και ρυθμίζονται από το Νόμο
Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση της 6ης Ιανουαρίου, 1976
(Hochschulrahmengesetz/R106) της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Νόμος αυτός
ορίζει ότι σαν επιχείρηση δημοσίου δικαίου, τα δημόσια ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος αυτός θέτει τους
γενικούς στόχους της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και τις γενικές αρχές που διέπουν
το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης (σπουδές, μέθοδος διδασκαλίας και έρευνα,
εισαγωγή, μέλη και συμμετοχή καθώς και προσωπικό). Σαν γενικός νόμος για την
ανώτατη εκπαίδευση, το περιεχόμενο του πλαισίου απευθύνεται σε όλα τα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών. Συνεπώς,
όλοι οι γενικοί ορισμοί και τα χαρακτηριστικά (στόχοι, έρευνα, ηθική,
προϋποθέσεις εισαγωγής για τους φοιτητές, προσόντα των διδασκόντων…)
αφορούν με τον ίδιο τρόπο τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά ιδρύματα.
Ωστόσο, μέσα σε αυτόν το Νόμο, δύο Κεφάλαια μας ενδιαφέρουν αφού αφορούν
ακριβώς στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που δεν είναι κρατικά αλλά είναι
αναγνωρισμένα από το κράτος.

58

ACICS: Συμβούλιο πιστοποίησης για Ανεξάρτητα Κολλέγια και Σχολές. Περισσότερες πληροφορίες
στο: http://www.acics.org/
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● Κεφάλαιο 4 «Νομικό καθεστώς των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης»,
τμήμα 58 «Νομική μορφή και αυτοδιοίκηση»:
1) Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει κανονικά να
είναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ταυτόχρονα κρατικά
ιδρύματα. Μπορούν επίσης να ιδρύονται με άλλη νομική
μορφή. Μέσα στα πλαίσια του νόμου, θα πρέπει να έχουν το
δικαίωμα της αυτοδιοίκησης.
2) Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να δίνουν
στον εαυτό τους βασική δομή, η οποία θα πρέπει να
υποβάλλεται για έγκριση στη αρμόδια Επαρχία. Η βάση
πάνω στην οποία η έγκριση αυτή μπορεί να μη δοθεί θα
πρέπει να καθορίζεται με νόμο.
● Κεφάλαιο 5 «Κρατική αναγνώριση», τμήμα 70 «Αναγνώριση ιδρυμάτων»:
(1) Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο δεν είναι κρατικό ίδρυμα συμμορφούμενο
με τον νόμο της Επαρχίας μπορεί να πάρει τη μορφή ενός ιδρύματος
ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το κράτος σε συμφωνία με τις
διατάξεις του νόμου της Επαρχίας εάν επιβεβαιωθεί ότι:
α. Τα προγράμματα σπουδών του είναι σχεδιασμένα να επιτύχουν το σκοπό
που καθορίζεται στο τμήμα 7 του παρόντος Νόμου [Σκοπός των σπουδών:
O σκοπός της διδασκαλίας και των σπουδών είναι να προετοιμάσουν τους
φοιτητές για κάποιο πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας και να τους
μεταδώσει την απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και μεθόδους
με τον κατάλληλο τρόπο σε κάθε πρόγραμμα ώστε να τους καταστήσει
ικανούς να εκτελέσουν επιστημονική ή καλλιτεχνική εργασία και να δράσουν
υπεύθυνα σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό και κοινωνικό κράτος που διέπεται
από την αρχή του νόμου]
β. Μία ποικιλία παράλληλων ή διαδοχικών προγραμμάτων σπουδών
προσφέρονται στο ίδρυμα ή σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα ή εμπεριέχονται σε σχέδια μελλοντικής επέκτασης αυτός ο όρος
δεν θα πρέπει να ισχύει όταν η εισαγωγή μίας ποικιλίας προγραμμάτων
σπουδών σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, δεν είναι εγγυημένη από
επιστημονική ανάπτυξη ή από την κατάσταση στο σχετικό πεδίο
επαγγελματικής δραστηριότητας
γ. Οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε ένα αντίστοιχο
κρατικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης
δ. Το διδακτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης πληροί τις προϋποθέσεις
διορισμού σε μία αντίστοιχη θέση σε ένα κρατικό ίδρυμα ανώτατης
εκπαίδευσης, και
ε. Τα μέλη του ιδρύματος συμμετέχουν στην οργάνωση των σπουδών
σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόζονται στα κρατικά ιδρύματα,
τηρουμένων των αναλογιών.
(2) Για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου της Επαρχίας εάν τα προγράμματα σπουδών τους
είναι προφανώς ισότιμα με τα προγράμματα σε ένα κρατικό ίδρυμα ανώτατης
εκπαίδευσης.
(3) Ένα ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος μπορεί να διεξάγει ακαδημαϊκές
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εξετάσεις και να απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου της Επαρχίας. Οι απόφοιτοι ενός ιδρύματος αναγνωρισμένου από
το κράτος θα πρέπει να αποφοιτούν μέσα στο πνεύμα του Νόμου αυτού.
(4) Τα μέλη των αναγνωρισμένων από το κράτος ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης μπορούν να εμπλέκονται στο συντονισμό των κανονισμών που
αφορούν στις σπουδές και στις εξετάσεις (τμήμα 9 αυτού του Νόμου).
Ύστερα από αίτηση, ένα ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος θα πρέπει να
εμπεριέχεται στη συγκεντρωτική διαδικασία για τη διανομή των τοποθεσιών
των προγραμμάτων σπουδών (τμήμα 31).
(5) Τα τμήματα 57a έως 57f θα πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, στα αναγνωρισμένα από το κράτος ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης.
Το πλαίσιο έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, ενισχύοντας κάθε φορά την αυτονομία
και την αποδοτικότητα των ιδρυμάτων.
Αφού το κάθε κρατίδιο έχει τον έλεγχο των πολιτιστικών υποθέσεων στη Γερμανία,
κάθε Επαρχία έχει το δικό της Πανεπιστημιακό Νόμο. Κάποια κρατίδια ορίζουν μία
διαδικασία έγκρισης μέσω του Κράτους πριν την ίδρυση ενός ιδιωτικού ιδρύματος
ανώτατης εκπαίδευσης. Επομένως, το νομικό υπόβαθρο για τα ιδιωτικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης ορίζεται ανάλογα με την Επαρχία στην οποία βρίσκονται.
4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Γερμανικός τομέας ανώτατης εκπαίδευσης - δημόσιος και ιδιωτικός- ανά
είδος ιδρύματος (2001-2002)
Είδη Ιδρυμάτων
Πανεπιστήμια
Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών,
διοίκηση
Κολλέγια θεολογίας
Κολλέγια τέχνης και μουσικής
Κολλέγια εκπαίδευσης καθηγητών
Ιατρικές Σχολές

Αριθμός ιδρυμάτων
95
152
33
15
47
6
36

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.134 (από την Ομοσπονδιακή
Στατιστική Υπηρεσία (2003, σελ.21)

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών ανά είδος ιδρύματος και ανά κρατίδιο (2003-2004)
Κρατίδιο

Κρατικά
ιδρύματα

227,177

Ιδιωτικά
ιδρύματα
αναγνωρισμένα
από το κράτος
5,923

Εκκλησιαστικά Σύνολο
ιδρύματα
αναγνωρισμένα
από το κράτος
3,060
236,160

BadenWürttemberg
Bavaria
Berlin

237,024
128,864

227
1,464

7,891
1,832
79

245,142
132,160

Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
MecklenburgWest
Pomerania
Lower Saxony
North RhineWestphalia

40,161
33,134
64,817
147,375
33,617

108
804
5,917
6,927
0

0
0
279
1,516
0

40,269
33,938
71,013
155,818
33,617

145,146
431,279

1,445
16,209

2,084
6,309

148,675
453,797

RhinelandPalatinate
Saarland
Saxony
Saxony-Anhalt
SchleswigHolstein
Thuringia
Σύνολο

94,794

447

1,758

96,999

18,911
101,265
51,677
39,785

0
1,950
0
4,269

287
610
264
0

19,198
103,825
51,941
44,054

48,025
1,843,051

0
45,690

0
25,890

48,025
1,914,631

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.139 (από την Περιοχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης www.higher-education-compass.de)

Πίνακας 3: Αριθμός φοιτητών στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από το
ακαδημαϊκό έτος 1992/1993 έως το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004
Ακαδημα
ϊκό έτος

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Αριθμός 11,0 14,0 15,0 15,5 16,0 18,0 20,5 21,0 25,0 30,0 34,0 39,0
φοιτητών 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Πηγή: έκδοση CEPES για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση (Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία)

Πίνακας 4: Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης ανά είδος πιστοποιητικού
Πιστοποιητικό
Χωρίς εξετάσεις
Certificate
Κρατικές εξετάσεις
Magister
Κρατικές εξετάσεις για καθηγητές
Πρώτο πτυχίο
Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Δίπλωμα Fachhoschulen
Σύνολο

Αριθμός προγραμμάτων
23
14
4
12
42
92
310
127
624

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ. 158
(από Hochschulrektorenkonferenz)

Σχόλιο: Από τα 624 προπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στα ιδιωτικά ιδρύματα,
μόνο τα 92 προετοιμάζουν για Πτυχίο, γενικά σε κάποιο από τα ακόλουθα αντικείμενα:
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διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση υγείας, πολιτισμικές σπουδές, τεχνολογίες πληροφορικής,
τέχνες, οπτικές τέχνες και σχέδιο, οικονομία και τραπεζική και τεχνολογία τηλεπικοινωνιών.

Πίνακας 5: Αριθμός πτυχιακών προγραμμάτων στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης ανά είδος πιστοποιητικού
Πιστοποιητικό
Αριθμός προγραμμάτων
Εξέταση οπτικών τεχνών
6
Δίπλωμα οπτικών τεχνών
10
Μεταπτυχιακό στην τραπεζική και 7
οικονομία
Δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων
1
Δίπλωμα Fachhoschulen στη διοίκηση 19
επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακό
στη
διοίκηση 37
επιχειρήσεων
Δίπλωμα στη διοίκηση πολιτισμού
2
Μεταπτυχιακό στη μηχανολογία
4
Μεταπτυχιακό στη διοίκηση υγείας
8
Μεταπτυχιακό
στην
τεχνολογία 8
πληροφορικής
Εξέταση μουσικής
73
Δίπλωμα μουσικής
81
Konzertexamen μουσικής (εξέταση που 41
προετοιμάζει για είσοδο σε Γερμανική
κρατική ορχήστρα )
Magister σύνθεσης
1
Διάφορα
22
Κρατική εξέταση δράματος
2
Μεταπτυχιακό στο media design και 6
τεχνολογία πληροφορικής
Σύνολο
332
Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.161
(από Hochschulrektorenkonferenz)

Σχόλιο: Τα μισά από τα πτυχιακά προγράμματα στα ιδιωτικά ιδρύματα είναι Μεταπτυχιακά
προγράμματα και το 60% των πτυχιακών προγραμμάτων είναι στο πεδίο των τεχνών και της
μουσικής. Είναι η άμεση επίπτωση της εφαρμογής της Διαδικασίας της Μπολόνια στο
Γερμανικό σύστημα ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης, που θα ωφεληθεί από την
προτυποποίηση των Ευρωπαϊκών πτυχίων.

Πίνακας 6: Αριθμός φοιτητών ανά θέμα στα δημόσια και στα ιδιωτικά ιδρύματα
(2003)
Θέματα
Γλώσσες,
Πολιτισμικές
σπουδές
Αθλητισμός
Δίκαιο,
Οικονομικά,

Δημόσια
ιδρύματα
440,223

%

%

23

Ιδιωτικά
ιδρύματα
778

28,555
587,160

1.5
30.3

27,047

69

81

2

Κοινωνικές
Επιστήμες
Μαθηματικά,
Επιστήμη
Ιατρική
Υγεία
των
ζώων
Γεωργία,
Δασοκομία,
Διαιτολογία
Μηχανολογία
Τέχνη
Χωρίς δομή
Σύνολο

351,359

18.1

5,662

15

93,748
7,688

4.8
0.3

477
-

1
-

39,249

2

-

-

312,402

16

3,902

10

81,970
436
1,942,790

4
0.02
100

1,186
39,052

3
100

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.170 (από την Ομοσπονδιακή
Στατιστική Υπηρεσία 2004)

Σχόλιο: Ενώ οι φοιτητές των δημόσιων ιδρυμάτων επιζητούν μία ποικιλία ακαδημαϊκών
θεμάτων, οι φοιτητές των ιδιωτικών ρέπουν προς νομικές, οικονομικές, και κοινωνικές
επιστήμες (69%). Είναι γεγονός ότι ενώ τα ιδιωτικά ιδρύματα έχουν επιτυχία σε τέτοια πεδία
(διοίκηση επιχειρήσεων και τεχνολογία πληροφορικής), άλλα ακαδημαϊκά αντικείμενα, όπως
οι Ανθρωπιστικές Σπουδές, σπάνια προσφέρονται.

Πίνακας
7:
Σύνθεση
δομής
εισοδήματος
στα
ιδιωτικά
ιδρύματα,
συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, σε εκατομμύρια Ευρώ
(2001)
Πηγή χρηματοδότησης
Δίδακτρα
Άλλη
πηγή
εισοδήματος
καθορισμένη)
Δημόσια χρηματοδότηση
Κεφάλαια τρίτων

Ποσό σε εκατομμύρια €
90,1
(μη 86
79
41,4

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.176 (από την Ομοσπονδιακή
Στατιστική Υπηρεσία 2003)

Σχόλιο: Αν και τα ιδιωτικά ιδρύματα καλύπτουν τις περισσότερες από τις δαπάνες τους με
δικά τους μέσα, δεν χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδιωτικό χρήμα. Όπως αναφέραμε
προηγουμένως στο τμήμα που αφορούσε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα περισσότερα
ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν δημόσια οικονομική υποστήριξη, μόλις
πιστοποιηθούν και αναγνωριστούν από την Επαρχία. Προφανώς αυτό αφορά στα μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα. Το 2001, 79 εκατομμύρια ευρώ πήγαν από δημόσιες πηγές σε
ιδιωτικά ιδρύματα (7.8 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, 2.7 εκατομμύρια ευρώ
σε κολλέγια θεολογίας, 0.6 εκατομμύρια ευρώ σε κολλέγια τέχνης και μουσικής, 67.9
εκατομμύρια ευρώ σε Fachhoschulen).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε τον τομέα ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στη
Γερμανία σαν ένα τομέα που είναι:
-

Νέος (τα περισσότερα ιδρύματα έχουν ιδρυθεί τη δεκαετία του 1990),

-

Μικρός (μόνο το 3% του φοιτητικού πληθυσμού είναι εγγεγραμμένο σε
ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και
εκκλησιαστικά ιδρύματα). Τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
εγγράφουν κατά μέσο όρο 846 φοιτητές ανά ίδρυμα,

- Πρωτοποριακός (κυρίως όσον αφορά στις μεθόδους διδασκαλίας και
εκμάθησης, και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών),
-

-

-

Ετερογενής (υπάρχουν σε όλα τα τμήματα των πανεπιστημίων της ανώτατης
εκπαίδευσης και έχουν διαφορετικό νομικό καθεστώς),
Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων (με ιδιαίτερη επίδοση σε
κάποια από αυτά όπως διοίκηση επιχειρήσεων και τεχνολογία πληροφορικής).
Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία διπλωμάτων, μόλις τα ιδιωτικά ιδρύματα
αναγνωριστούν από το κράτος.

Όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η εμφάνιση του ιδιωτικού τομέα ανώτατης
εκπαίδευσης στη Γερμανία φαίνεται να είναι η απάντηση σε συγκεκριμένα
προβλήματα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης (ανελαστικά προγράμματα
σπουδών, έλλειψη προγραμμάτων). Φαίνεται πως ο ιδιωτικός τομέας επηρεάζει το
δημόσιο: όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σύντομα θα εφαρμοστούν κάποιες
γενικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα πάνω στο μοντέλο του ιδιωτικού
τομέα, όπως η επιβολή διδάκτρων, και η επιλογή των φοιτητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1) Ελληνικό πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης
1.1 Γενική παρουσίαση
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από το κράτος και είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένη από το Άρθρο 1659. Ωστόσο, η Παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου
επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών Επαγγελματικών Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Τέτοια ιδρύματα λειτούργησαν έως το 1982 όπου απορροφήθηκαν από
Ανώτατα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (τους προγόνους των ΤΕΙ). Τα μόνα
ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτά για θέατρο και χορό, τα οποία
επιβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Συνεπώς, τα Ελληνικά πανεπιστήμια υπάγονται στη διεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Η κυβέρνηση καθορίζει τη
δημιουργία τους, τη δομή και τις λειτουργίες τους. Η κρατική νομοθεσία καθορίζει
τον προϋπολογισμό, την προμήθεια, την οικονομική επίβλεψη και την απασχόληση
των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από το
κράτος, μέσω προϋπολογισμών ή προγραμμάτων (π.χ. συγκεκριμένα ερευνητικά
προγράμματα) και έχουν γενικά μόνο αμελητέα κεφάλαια αφού δεν χρεώνονται
δίδακτρα στους φοιτητές.60
Όσον αφορά στη συμμετοχή στην εκπαίδευση, η Ελλάδα έχει ευνοϊκή θέση στις
διεθνείς στατιστικές. Σύμφωνα με τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ευρυδίκη (αριθμοί του 2002), το 77,8% των ατόμων 22 ετών έχουν συμπληρώσει τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 18% του πληθυσμού είναι στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση61.
- Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: δημόσια και δωρεάν, παίρνει μία από τις παρακάτω
μορφές:
- Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) / Πανεπιστήμια, που προσφέρουν
προγράμματα διάρκειας 4 ετών (εκτός από τη Σχολή Μηχανολογίας όπου τα
προγράμματα διαρκούν 5 έτη και την Ιατρική Σχολή όπου τα προγράμματα
διαρκούν 6 έτη).
- Πολυτεχνείο
- Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Υπάρχουν σήμερα 22 κρατικά πανεπιστήμια.
Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα, που ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, υπάγονται επίσης στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.
59

Το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1975 ορίζει ότι « Η εκπαίδευση αποτελεί βασική αποστολή του
Κράτους…και ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία σε κάθε βαθμίδα των
δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
60
Από το άρθρο «Συστήματα αξιολόγησης πανεπιστημίων στην Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Οικονομικών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Αθήνας» των Δ.Μπουραντά, Σ.Λιουκά, και Β.Παπαδάκη.
61
Από το άρθρο «Μορφές καταπάτησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές δομές της
σύγχρονης Ελλάδας» του Α. Σταμούλα
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Βρίσκουμε επίσης το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Είναι η οργανωτική
διαφοροποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που σκοπεύει στην παροχή
εκμάθησης από απόσταση (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή) καθώς και άσκησης.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός
ιδιωτικών ιδρυμάτων με την ονομασία Κολλέγια τα οποία λειτουργούν ως ΕΕΣ που
συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια σαν ξένους οργανισμούς πιστοποίησης
ανώτατης εκπαίδευσης και προσφέρουν μία ποικιλία προγραμμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης και οδηγούν σε Πτυχία ή Μεταπτυχιακά διπλώματα. Τα περισσότερα
από αυτά συνεργάζονται με Αγγλικά Πανεπιστήμια και κάποια με Αμερικανικά
πανεπιστήμια ή οργανισμούς πιστοποίησης.
- Τεχνολογική εκπαίδευση: έχει δύο βασικές μορφές:
-

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Προσφέρουν μικρό κύκλο
σπουδών, διάρκειας 3,5 ετών.
ΑΣΠΑΙΤΕ/ Ανώτατη Σχολή για Καθηγητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η εισαγωγή των μαθητών στα παραπάνω ιδρύματα εξαρτάται από την απόδοσή τους
στις πανελλήνιες εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην 3η τάξη του λυκείου.
- Εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση: η ανώτατη εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση
περιλαμβάνει σχολές που παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση στις
οποίες η διάρκεια των σπουδών δεν υπερβαίνει τα 3 χρόνια. Παίρνει τις ακόλουθες
μορφές:
- Ανώτατες Αστυνομικές Σχολές: (ελέγχονται από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης)
- Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: (ελέγχονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας)
- Ανώτατες Εκκλησιαστικές Σχολές: ( ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων)
- Ανώτατες σχολές Θεάτρου και Χορού: (ελέγχονται από το Υπουργείο
Πολιτισμού)
- Ανώτατες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων: (ελέγχονται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης)

1.2 Η τρέχουσα διαμάχη για την αναθεώρηση του Άρθρου 16
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία γενική διαμάχη σχετικά με την ιδιωτική ανώτατη
εκπαίδευση στην Ελλάδα και κυρίως με το θέμα της «αναγνώρισης» των ιδιωτικών
πανεπιστημίων απαγορευμένης από το σύνταγμα του 1975. Περισσότερο από μία
συζήτηση μεταξύ των Ελλήνων πολιτικών, έχει γίνει αυτό το χρόνο κοινό θέμα
συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος για να αναγνωριστεί ή όχι η
ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σαν ίση με τη δημόσια και για να τεθούν κοινοί
κανονισμοί και για τις δύο. Αυτή η περίοδος έχει σημαδευτεί από μήνες διαδηλώσεων
και φοιτητικών απεργιών.
Ξεκίνησε με τη νέα συνταγματική τροποποίηση που προτάθηκε το Δεκέμβριο του
2005 η οποία αναμενόταν να λήξει τη διαμάχη επιτρέποντας τη λειτουργία των
ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το Ελληνικό συντηρητικό δεξιό πολιτικό κόμμα Νέα
Δημοκρατία υποστήριξε στις πιο πρόσφατες εκλογές ότι θα αλλάξει το νόμο ώστε να
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αναγνωριστούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό κόμμα του
κέντρου από την πλευρά του, έκανε κάποιες κινήσεις όπως η δημιουργία μίας ειδικής
αντιπροσωπείας στην κυβέρνηση η οποία πιστοποιεί το επαγγελματικό κύρος
κάποιων ΕΕΣ (εργαστήρια ελευθέρων σπουδών) αλλά όχι το ακαδημαϊκό κύρος.
Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει πρόσφατα μία μεταρρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει μία
σειρά σημαντικών μέτρων τα οποία θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση των
πανεπιστημίων, εξασφαλίζουν την ανεξάρτητη αξιολόγηση, βάζουν όριο στη
διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών και αυξάνουν τη μέριμνα για φοιτητικά δάνεια.
Σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, το πρώτο συνταγματικό εμπόδιο
ξεπεράστηκε, με βάση την πλειοψηφία της κυβέρνησης στη βουλή, αλλά μία
αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται ακόμη μετά τις εκλογές62.
Τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα
λειτουργούν με διαφορετικά νομικά καθεστώτα (π.χ. σαν Εκπαιδευτικά Κέντρα,
ιδιωτικά κολλέγια σαν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων ή με τη μέθοδο του
franchising (παραχώρηση αποκλειστικής αντιπροσωπείας). Σε κάθε περίπτωση, τα
πτυχία που παρέχονται από τέτοια ιδιωτικά ιδρύματα, όποιο κι αν είναι το καθεστώς,
δεν αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος σαν πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης.
Χωρίς αυτή την επίσημη αναγνώριση, οι φοιτητές που έχουν πτυχίο από ΕΕΣ δεν
μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο τομέα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (48/1989 και
36/2005), τα πτυχία που διανέμονται σε φοιτητές κολλεγίων τα οποία συνεργάζονται
με Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται όσον αφορά στα
επαγγελματικά δικαιώματα. Υπάρχουν επομένως ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ένα επακόλουθο της οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ότι
ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών επιζητούν την ανώτατη εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ηνωμένες
Πολιτείες, αποτελούν επιλογές προτεραιότητας για τους μαθητές που απέτυχαν να
εισαχθούν σε Πανεπιστήμια. Ακόμη, η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τα τριετή
πανεπιστημιακά πτυχία. Οι φοιτητές που συμπληρώνουν ένα Πτυχίο σε μία ξένη
χώρα βρίσκουν δύσκολα εργασία στο δημόσιο τομέα, εκτός και αν μετά αποκτήσουν
Μεταπτυχιακό.
1.3 Προτάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Η τελευταία Οικονομική Επιθεώρηση της Ελλάδας63,η οποία εκδόθηκε το Μάιο του
2007 από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ),
εστιάζει κυρίως σε πέντε θεσμικές προτεραιότητες όπου περιλαμβάνεται μία που
αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα θα πρέπει να προσπαθήσει να μεταρρυθμίσει το
σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής της, ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και
λιγότερο ευέλικτα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό αντανακλάται στην ποιότητα των
62

Από την Οικονομική Επιθεώρηση της Ελλάδας 2007, του ΟΟΣΑ. Περισσότερα στo:
http://www.oecd.org/dataoecd/57/24/38665552.pdf
63
Ολόκληρο το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο: http://www.oecd.org/dataoecd/57/24/38665552.pdf
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αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τα ποσοστά αποφοίτησης είναι
χαμηλά, οι σπουδές διαρκούν πολύ, και τα ποσοστά παραίτησης φοιτητών είναι
υψηλά.
Αν η Ελλάδα κινείται αργά προς τη μεταρρύθμιση του συστήματός της ανώτατης
εκπαίδευσης, η έκθεση ανέφερε ότι θα μπορούσε να βάλει τη βάση για επί πλέον
μεταρρυθμίσεις, όπως την παροχή στα πανεπιστήμια μεγαλύτερης αυτονομίας
αποφάσεων όσον αφορά στο προσωπικό τους και στην εκπαιδευτική τους απόδοση
καθώς και καλύτερη διεύθυνση. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων θα πρέπει να
συνδέεται με αξιολογήσεις αποδοτικότητας. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η
πιθανότητα εισαγωγής διδάκτρων, τα οποία προς το παρόν επιτρέπονται μόνο στις
μεταπτυχιακές σπουδές, σε μέτριο επίπεδο. Η εισαγωγή διδάκτρων, θα αύξανε την
υπευθυνότητα των πανεπιστημίων και θα εισήγαγε περισσότερους πόρους στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση64, με πολύ πιθανά κέρδη στην ποιότητα των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων. Η εισαγωγή των διδάκτρων θα πρέπει να συνοδευτεί από δάνεια
ανάλογα του εισοδήματος για να διευκολυνθούν προβλήματα ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν φοιτητές φτωχότερων οικογενειών.
Στο διεθνές σκηνικό, η έκθεση λέει πως η Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστική σε όρους
αποτελεσμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών
αποφοίτησης, τον υψηλό αριθμό των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό και
μίας χαμηλής απόδοσης όσον αφορά στις ακαδημαϊκές εκδόσεις. Η τριτοβάθμια
εκπαίδευση παρέχεται και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το δημόσιο, κάτι το
οποίο γεννά ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της δημόσιας
δαπάνης. Νέοι δείκτες του ΟΟΣΑ υποδηλώνουν ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση υστερεί της καλύτερης πρακτικής κατά πολύ. Αυτό το
κεφάλαιο ρίχνει φως στις ατέλειες του ισχύοντος σκηνικού και αποτιμά την
πρόσφατη μεταρρύθμιση του πανεπιστημιακού συστήματος. Αυτά τα σχέδια
παρέχουν ένα απαραίτητο βήμα με εστίαση στη βελτίωση της διακυβέρνησης και
στην οργάνωση ενός συστήματος αξιολόγησης. Ωστόσο, επί πλέον βήματα θα
χρειαστούν, για να διορθώσουν όλες τις αδυναμίες, κυρίως να επιτρέψουν τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια και να συνδέσουν τη χρηματοδότηση με την απόδοση. Σε ένα μετέπειτα
στάδιο βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στα οικονομικά των φοιτητών θα πρέπει να τεθούν
υπό σκέψη.
2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα
από 25 ιδιωτικά κολλέγια που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση, πιστοποιημένα από
ανεξάρτητους οργανισμούς ή επικυρωμένα από ξένα πανεπιστήμια.
A.A.S (Θεσσαλονίκη), επικυρωμένο από το University of Central Lancashire
www.aas.gr
ACT-Anatolia (Θεσσαλονίκη) πιστοποιημένο από το NEACS65 www.anatolia.edu.gr
Aegean College (Αθήνα), επικυρωμένο από το University of Huddersfield)
www.aegeancollege.com
64

Η δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση αντιπροσωπεύει γενικά στην Ελλάδα το 3,8% του
ΑΕΠ σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο του 5%. (Σταμούλας,2006)
65
NEACS:Νέα Αγγλική Ένωση Σχολών και Κολλεγίων. Περισσότερα στο: http://www.neasc.org/
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AKTO (Αθήνα) επικυρωμένο από το University of Middlesex www.akto.gr
American University of Athens (Αθήνα) πιστοποιημένο από το
www.aua.edu.gr

NEACS

Athens GSM (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) επικυρωμένο από το Nottingham Trent
University www.agsm.gr
Athens Metropolitan College (Αθήνα), επικυρωμένο από τα Queen Margaret
University College, Roehampton University, University of Wales, Cyprus College,
International University (AU)
www.athensmetropolitancollege.gr
BCA Business Studies (Αθήνα) επικυρωμένο από το London Metropolitan
University
www.bca.edu.gr
British–Hellenic College (Αθήνα) επικυρωμένο από το University of Wales
www.bhc.gr
City Liberal Studies (Θεσσαλονίκη), επικυρωμένο από το University of Sheffield
www.city.academic.gr
CITY University (Αθήνα)
www.cityu.gr

επικυρωμένο

από

το

City University (USA)

CMA (Αθήνα) επικυρωμένο από το University of Wales www.cma.gr
DEREE (Αθήνα) πιστοποιημένο από το NEACS www.acg.gr
DPCAS Dimitris Perrotis College of Agricultural Studies (Θεσσαλονίκη)
επικυρωμένο από τα Writtle College (συνεργαζόμενο ίδρυμα με το University of
Essex, UK), Harper Adams College (UK), Royal Agricultural College (UK)
www.afs.edu.gr
Hellenic American
www.hau.edu.gr

University

(Αθήνα)

πιστοποιημένο

από

το

NEACS

ICBS - Business School (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα) επικυρωμένο από το
Kinston University www.icbs.gr
ICON International Training (Αθήνα) επικυρωμένο από τα University of Leicester,
University of Surrey, University of Heriot – Watt www.icon.gr
IDEF Institution d’Etudes Francophones (Αθήνα) επικυρωμένο από το University
of Paris XIII
www.idef.gr
I.S.T. Studies (Αθήνα) επικυρωμένο από το University of Hertfordshire
www.ist.edu.gr
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Mediterranean (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), επικυρωμένο από τα University of Teesside
και University of Greenwhich www.medecs.gr
New York College (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) επικυρωμένο από τα University of
Sunderland Institut Universitaire Kurt Bosch, Switzerland, University of Louisville,
USA, LaSalle University, USA, University of New Haven, USA www.nyc.gr
SBE (Αθήνα), επικυρωμένο από το Liverpool John Moores University www.sbe.gr
South European College/Ellanion (Αθήνα), επικυρωμένο από το University of
Central Lancashire www.corelco.gr
University of Indianapolis (Αθήνα) επικυρωμένο από το University of Indianapolis
(USA)
www.uindy.gr
Vakalo (Αθήνα), επικυρωμένο από το University of Derby www.vakalo.gr

3) Νομοθεσία
-

Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας (1837, 1975, άρθ. 16)

-Ν1268/1982
Σημαντικός Νόμος σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση ο οποίος έθεσε
το
πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των δομών και των λειτουργιών στην ανώτατη
εκπαίδευση. Αυτό τροποποιήθηκε από μία σειρά σημαντικών νόμων, όπως ο
Ν1404/1983 ο οποίος κατοχυρώνει την ίδρυση των ΤΕΙ και ο Ν2083/1992 ο οποίος
διατυπώνει την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τον
εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ίδρυση του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου
(ΕΑΠ).
Αυτός ο συγκεκριμένος Νόμος πρόκειται να τροποποιηθεί στο κοντινό μέλλον ώστε
να ανοίξει δρόμο στους ιδιώτες Έλληνες χορηγούς ανώτατης εκπαίδευσης και τους
διεθνείς ισότιμους συλλόγους.
-Ν2916/2001
Δομές της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στο
τεχνικό της πεδίο. Τα ΤΕΙ ενσωματώνονται στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και ελέγχονται από τις ίδιες συνταγματικές διατάξεις που ισχύουν για τα
Πανεπιστήμια καθόσον αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους.
-Ν3374/2005 (ΕτΚ 189/2005)
Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα Κατοχύρωσης
Διδακτικών Μονάδων (ECTS) και συμπλήρωση διπλώματος.
Αυτός ο θεμελιώδης Νόμος διασαφηνίζει το θέμα της αξιολόγησης των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ορίζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης για τη
διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτές οι διαδικασίες συντονίζονται
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και υποστηρίζονται σε εθνικό επίπεδο από μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή που
ονομάζεται «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ADIP),
που ελέγχεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
-Ν3404/2005 (ΕτΚ 260/2005)
Κανονισμός διαφόρων θεμάτων στον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα και
άλλες διατάξεις.

4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Ποσοστά αποφοίτησης στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη
Νέοι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας σαν μερίδιο του πληθυσμού (20-29 ετών), 2004(1)

1.Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας καλύπτουν όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι πάνω
από 29 ετών. Ο ΟΟΣΑ είναι ένας αστάθμητος μέσος όρος
Πηγή: Oliveira-Martins, J. et al. (2007), « Οι Καθοριστικοί Παράγοντες της Πολιτικής των
Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», ΟΟΣΑ Επίσημα Έγγραφα Υπουργείου Οικονομικών,
διαθέσιμα.
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από την Οικονομική Επιθεώρηση της Ελλάδας
2007 εγγεγραμμένη από τον ΟΟΣΑ

Πίνακας 2: Δημόσιες δαπάνες για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
2000
2001
2002
2003
2004

602.000

637.767

639.806

668.000

703.375

Διαφορές
2000-2004
(%)
16,8

223.000

222.398

231.398

233.000

239.103

7,2

119.580

148.772

163.256

173.000

178.000

48,8

65.566

87.797

108.781

123.000

133.000

102,8

AEI

5.034

4.286

3.919

3.859

3.951

-21,5

TEI

3.401

3.532

2.127

1.896

1.797

-47,2

AEI
Δημόσιες
δαπάνες
(σε
TEI
χιλιάδες
ευρώ)
Αριθμός AEI
φοιτητών
TEI

Δαπάνες
ανά
φοιτητή
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών (2004), Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (1993,1998). Από το άρθρο« La
mise en oeuvre des objectifs du processus de Bologne : des financements étatiques en Grèce »του A.
Σταμούλα, Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη, ΟΥΝΕΣΚΟ-CEPES, Μάρτιος 2005

Πίνακας 3: Ετήσιες δαπάνες από οικογένειες/ γονείς για ανώτατη εκπαίδευση στα
δημόσια πανεπιστήμια σε σύγκριση με τις δημόσιες δαπάνες ανά φοιτητή (σε ευρώ)
Χώρες
Γερμανία
Γαλλία
Αυστρία
Αγγλία
Ελλάδα

Οικογενειακές
(1)
4.283
4.157
3.433
4.601
7.000

δαπάνες

Δημόσιες δαπάνες (2)
10.183
7.618
10.003
8.737
3.168

Πηγές:(1) Buffalo University (2000-2003), (2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003).Από: ίδια πηγή με του
Πίνακα 2.

Σχόλια στους πίνακες 2 και 3: Στο άρθρο του (που αναφέρθηκε προηγουμένως), ο Κ.
Σταμούλας φωτίζει το γεγονός ότι παρόλο που η ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετείται σαν
δημόσιο αγαθό στην Ελλάδα, στην πράξη απαιτεί ωστόσο ιδιωτικές δαπάνες που
αναπόφευκτα ευνοούν εκείνους με υψηλότερη κοινωνικό-οικονομική θέση. Ακόμα και σε
ένα αποφασιστικά δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα σαν αυτό της Ελλάδας, η έγνοια
για δικαιοσύνη παραμένει. Ο συγγραφέας εξετάζει τα κρατικά κονδύλια χρηματοδότησης των
πανεπιστημίων και συμπεραίνει ότι η χρηματοδότηση που διανέμεται σε κάθε ίδρυμα θα
πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται και το
κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο του φοιτητικού σώματος. Συμπεραίνοντας ότι η προσοχή
στην κοινωνική διάσταση είναι ανεπαρκής στο Ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα
όσον αφορά στη χρηματοδότηση, σημειώνει ότι η ελεύθερη ανώτατη εκπαίδευση είναι απλά
ένας ουτοπικός στόχος, ότι το ισχύον Ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα είναι μόνο
φαινομενικά ελεύθερο για τους φοιτητές και δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαγορευτούν τα
ιδιωτικά ιδρύματα, εφόσον θα πιστοποιούνται από το Κράτος.

Πίνακας 4: Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό (2001)
Γεωγραφική κατανομή
στους 15-ΕΕ
στην Ευρώπη
έξω από την Ευρώπη

Αριθμός Ελλήνων φοιτητών
49, 820
55, 588
2, 488

Πηγή: ΟΟΣΑ από τη βάση δεδομένων για την εκπαίδευση Ευρυδίκη
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php

Σχόλιο στον Πίνακα 4: Για το ακαδημαϊκό έτος 200-2004, 828 ξένοι φοιτητές
εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας για προπτυχιακές
σπουδές. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ο συνολικός αριθμός των ξένων φοιτητών εκτιμάται γύρω στους 3.500.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης
Η Ιταλική ανώτατη εκπαίδευση είναι δομημένη σε ένα δυαδικό σύστημα, που
συντίθεται από δύο βασικές αρθρώσεις: τον πανεπιστημιακό τομέα και τον έξωπανεπιστημιακό τομέα.
Τώρα, ο πανεπιστημιακός τομέας αποτελείται από 89 πανεπιστημιακά ιδρύματα:
- 58 κρατικά πανεπιστήμια,
- 17 μη κρατικά πανεπιστήμια (ιδιωτικά) επίσημα αναγνωρισμένα από το
κράτος
- 2 πανεπιστήμια για ξένους,
- 6 ανώτατες σχολές εξειδικευμένες στις μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές
σπουδές,
- 6 πανεπιστήμια τηλεματικής66
Τα πτυχία που προσφέρονται στα αναγνωρισμένα και μη αναγνωρισμένα από το
κράτος πανεπιστήμια είναι νομιμοποιημένα με την ίδια εγκυρότητα στην Ιταλία.
Ακόμα και αν και οι δύο τύποι πανεπιστημίων έχουν κερδίσει αυτονομία, πρέπει να
συμμορφώνονται με κυβερνητικούς κανόνες όσον αφορά στη δομή της διδακτέας
ύλης. Καθώς σχεδιάζουν τη διδακτέα ύλη, πρέπει να επιλέξουν ποια πορεία θα
ακολουθήσουν και τα θέματα που θα διδάξουν. Άλλη κυβερνητική συνθήκη, που
ισχύει και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά, αφορά στη σύνθεση του τομέα
(αναλογίες φοιτητών/ καθηγητών, ελάχιστος αριθμός τακτικών καθηγητών).
Η εγγραφή στον πανεπιστημιακό τομέα απαιτεί τη συμπλήρωση και το πιστοποιητικό
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Diploma de Istruzione scondaria Superiore) ή
ισότιμο (ισότιμο τίτλο που αποκτήθηκε στο εξωτερικό). Από το Νόμο για τη
μεταρρύθμιση του πανεπιστημιακού συστήματος (1999), η εισαγωγή σε κάποια
προγράμματα σπουδών περιορίζεται με εξετάσεις εισαγωγής (για την ιατρική, τη
χειρουργική, την κτηνιατρική και τις αρχιτεκτονικές σπουδές).
Τα διπλώματα στον πανεπιστημιακό τομέα έχουν μεταρρυθμιστεί από το Νόμο
Νο509, 3 Νοεμβρίου1999, ο οποίος αναδιοργανώνει το σύστημα των διπλωμάτων ως
εξής:
-

Πρώτος Κύκλος: 3 έτη για την απόκτηση του Laurea

-

Δεύτερος Κύκλος:
○ 2 έτη για την απόκτηση του Laurea specialistica (To laurea
απαιτείται για εισαγωγή)
○ Diploma di specializzazione, σε 2-5 έτη (πρώτο επίπεδο) (To
Laurea απαιτείται για εισαγωγή)

66

Τα πανεπιστήμια τηλεματικής είναι μη κρατικά πανεπιστήμια εξειδικευμένα στο e-learning.
Παρέχουν προγράμματα από απόσταση πιστοποιημένα από το Κράτος όταν είναι επίσημα
αναγνωρισμένα.
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○ Master universitariο, σε ένα έτος (Το laurea απαιτείται για
εισαγωγή)
-

Μεταπτυχιακό επίπεδο: 3-4 έτη Dottorato di Ricerca

Η Ιταλία, εν συνεχεία, εφάρμοσε τη Διαδικασία της Μπολόνια στην οργάνωση της
ανώτατης εκπαίδευσής της.
Παράλληλα, υπάρχει ο εξω-πανεπιστημιακός τομέας ο οποίος είναι αφιερωμένος
στην επαγγελματική εκπαίδευση και περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά πεδία
σπουδών:
-

Τέχνες: ανώτατες σχολές σχεδίου, πολυτεχνεία τεχνών, ακαδημίες καλών
τεχνών, ανώτατα ινστιτούτα εφαρμοσμένων τεχνών, μουσικά ωδεία, ανώτατα
ινστιτούτα για μουσικές και χορογραφικές σπουδές,

-

Γλωσσική Εκπαίδευση : ανώτατες σχολές για καθηγητές γλώσσας,

-

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση (Istruzione e Formazione Tecnica Superioir
IFTS): προγράμματα ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης και άσκησης,

-

Ειδικά πεδία: αρχειοθέτηση, διπλωματία, αναπαλαίωση, στρατιωτικές
σπουδές, τα οποία μαζί με τα αντίστοιχα ιδρύματα, βρίσκονται υπό την
επίβλεψη των υπουργείων που σχετίζονται με το αντικείμενό τους.

Η εγγραφή στον εξω-πανεπιστημιακό τομέα προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων τα
οποία διαφέρουν από το ένα ίδρυμα στο άλλο. Υπάρχουν διαφορετικά είδη
διπλωμάτων στην εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με ένα έως τρία χρόνια
προετοιμασίας ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών (diploma accademico di primo
livelllo, di secondo livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di
perfezionamento o Master).
1.1 Δημόσιος τομέας
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν 58 κρατικά πανεπιστήμια στην Ιταλία:
55 πανεπιστήμια και 3 πολυτεχνικά ινστιτούτα. Τα περισσότερα από αυτά χρεώνουν
πολύ χαμηλά δίδακτρα. Ένα ελάχιστο ποσό διδάκτρων για την εγγραφή προβλέπεται
από το νόμο και αλλάζει ελάχιστα κάθε χρόνο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007,
τα ελάχιστα δίδακτρα σε δημόσιο πανεπιστήμιο παγιώθηκαν στα 174,91 ευρώ από
Υπουργικό Διάταγμα.
1.2 Ιδιωτικός τομέας
1.2.1 Ιδιωτικά πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το Κράτος
Υπάρχουν σήμερα 17 ιδιωτικά πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το κράτος στην
Ιταλία, πλήρως ενσωματωμένα στο Ιταλικό σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης: 15
πανεπιστήμια και 2 πανεπιστήμια τηλεματικής.
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Τα περισσότερα από τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ιδρύθηκαν τη
δεκαετία του 1990 και προσφέρουν μαθήματα που σχετίζονται με όλους τους
κλάδους εκτός από την αρχιτεκτονική, τη στατιστική και την κτηνιατρική. Τα
περισσότερα από αυτά προσφέρουν προγράμματα Οικονομικών, Νομικής, Τεχνών,
Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών, και Πολιτικών Επιστημών. Τα περισσότερα από αυτά
προσφέρουν λιγότερα από δέκα πτυχιακά προγράμματα.
Όσον αφορά στο ακαδημαϊκό προσωπικό, είναι συνηθισμένο καθηγητές εργαζόμενοι
σε δημόσια πανεπιστήμια να παραδίδουν επίσης μαθήματα σε ιδιωτικά, συνήθως σε
βάση ημι-απασχόλησης. Η πιο σημαντική ομάδα καθηγητών είναι οι προσωρινοί
καθηγητές μη συγκεκριμένης διάρκειας (professori a contratto). Αυτοί οι καθηγητές
είναι μη ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά μπορούν να είναι για παράδειγμα διευθύνοντες
σύμβουλοι, διευθυντές ιδιωτικών κέντρων έρευνας ή δικηγόροι.
Όσον αφορά στους φοιτητές, τα περισσότερα ιδιωτικά ιδρύματα επιβάλλουν
εξετάσεις εισαγωγής με συνεντεύξεις για να επιλέξουν τους φοιτητές τους για
προπτυχιακές σπουδές. Κάποια άλλα επιλέγουν με τη μέθοδο «όποιος έρχεται
πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος». Σε όρους αριθμών, για το ακαδημαϊκό έτος 19901991, εγγράφηκαν 66.103 φοιτητές στα ιδιωτικά ιδρύματα και ήταν 110.624 για το
ακαδημαϊκό έτος 2003-200467. Σήμερα, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου
συγκεντρώνει από μόνο του το ένα τρίτο του φοιτητικού σώματος που είναι
εγγεγραμμένο στα ιδιωτικά ιδρύματα. Σχετικά τώρα με το κοινωνικό και
εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα ιδιωτικά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ιταλία είναι γενικά φοιτητές με καλύτερο
υπόβαθρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από ανώτερες κοινωνικές τάξεις68 .
Όσον αφορά στις ακαδημαϊκές μονάδες που κερδίζονται από φοιτητές και των δύο
ιδρυμάτων, μία έκθεση του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας
(MIUR) αποκαλύπτει το γεγονός ότι, στα ιδιωτικά ιδρύματα, ο μέσος αριθμός των
μονάδων που αποκτήθηκαν από φοιτητές είναι 20% υψηλότερος από τα δημόσια
πανεπιστήμια. Η ίδια έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συμβάλλουν
πολύ περισσότερο στους στόχους που παρατέθηκαν στη Διαδικασία της Μπολόνια
από τα δημόσια πανεπιστήμια.
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
λαμβάνουν και τα δύο:
-

Δημόσιους πόρους: Μπορούν να αποκτήσουν δημόσια χρηματοδότηση (από
το Κράτος, περιφερειακό και τοπικό συνέδριο, και δημόσιες επιχειρήσεις)
ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, τον τύπο των
προγραμμάτων σπουδών, τον αριθμό των καθηγητών και του διοικητικού
προσωπικού,

-

Ιδιωτικούς πόρους: από κληροδοτήματα, επιχειρήσεις, δωρεές, δίδακτρα.

67

Αριθμοί από το Εθνικό Συμβούλιο για την Αποτίμηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (CNVSU) :
www.cnvsu.it
68
Από την έκδοση CEPES-UNESCO για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την Ιταλία,
σελ.216
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Αφού ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις με τα δημόσια, δεν υπάρχει
συνεπώς ιδιωτικός τομέας ανώτατης εκπαίδευσης σαν τέτοιος, όπως σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης και οι μεθοδολογίες στα
προγράμματα σπουδών κάνουν γενικά τη διαφορά μεταξύ των δημόσιων και
ιδιωτικών πανεπιστημίων, άλλο κοινό σημείο με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Κοινά
χαρακτηριστικά μεταξύ ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ωστόσο πιθανά.
Τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι γνωστά για:
-

Έχουν υψηλό επίπεδο μεθόδου διδασκαλίας (καλύτερη οργάνωση των
προγραμμάτων με πιο αφοσιωμένους καθηγητές),

-

Έχουν καλύτερα κτίρια και υπηρεσίες (βιβλιοθήκες, πρόσβαση σε
υπολογιστές),

-

Έχουν διεθνή προσανατολισμό με διασυνδέσεις με ξένες χώρες και
περισσότερες πιθανότητες για τοποθετήσεις για άσκηση
1.2.2 Ιδιωτικά αναγνωρισμένα
πανεπιστημιακά ιδρύματα

από

το

Κράτος

εξω-

Αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα εκδίδουν διπλώματα εξω-πανεπιστημιακής ανώτατης
εκπαίδευσης για εξειδικευμένα επαγγέλματα στον τομέα των τεχνών. Δημιουργούνται
και διευθύνονται από δημόσια διοίκηση ή σώματα με νόμιμο καθεστώς. Προσφέρουν
πιστοποιητικά που μπορούν να αναγνωριστούν νόμιμα εάν συμμορφώνονται με τα
προγράμματα και τα περιεχόμενα ανάλογων Κρατικών σχολών ή εάν η εκπαιδευτική
τους προσφορά είναι δημόσιου ενδιαφέροντος. Επιβλέπονται από το Υπουργείο
Πανεπιστημίου και Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.
1.2.3 Ανεξάρτητα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα
από τις Ιταλικές αρχές επιτρέπεται εν τούτοις να εκτελούν τις δραστηριότητές τους
υπό τον όρο να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας, ηθικής, υγιεινής και
δημόσιας τάξης. Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν δεν μπορούν να έχουν την αξία των
νόμιμων τίτλων. Εξ’ αιτίας της έλλειψης επίσημων στοιχείων, δεν γνωρίζουμε τον
αριθμό αυτών των ιδρυμάτων.
1.3 Πρόγραμμα αξιολόγησης και διαδικασία πιστοποίησης
Η κρατική αξιολόγηση του ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος ξεκίνησε το 1993
με την ίδρυση των Πανεπιστημιακών Μονάδων Αξιολόγησης. Το 1999, μία γενική
μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία και ένα
κεντρικό σώμα, η Κρατική Επιτροπή για την Αποτίμηση στης Ανώτατης
Εκπαίδευσης (CNVSU), ιδρύθηκε για να εκτελέσει διαδικασίες αξιολόγησης στην
ανώτατη εκπαίδευση γενικά.
Τα μη-κρατικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να αναγνωριστούν
από διάταγμα του Υπουργού Παιδείας. Η νόμιμη αναγνώριση πραγματοποιείται μετά
από μία διαδικασία αξιολόγησης που αφορά στο πανεπιστημιακό καθεστώς, στο
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μοντέλο οργάνωσής του, προϋπολογισμό, προγράμματα σπουδών κ.α. Τα πτυχία που
απονέμονται από μη-κρατικά πανεπιστήμια και είναι νόμιμα αναγνωρισμένα έχουν
την ίδια αξία με αυτά που απονέμονται από κρατικά πανεπιστήμια. Τα μη-κρατικά
πανεπιστήμια πρέπει να συμμορφωθούν με τις ίδιες γενικές αρχές και κριτήρια που
ορίζονται από κρατική πανεπιστημιακή νομοθεσία για τα κρατικά πανεπιστήμια. Οι
διαφορές μεταξύ κρατικών και μη κρατικών πανεπιστημίων αφορούν την πηγή
χρηματοδότησης και τη διακυβέρνηση.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνηθίζεται να λέγεται ότι η ιδιωτική ανώτατη
εκπαίδευση στην Ιταλία δεν υπάρχει όντως με την έννοια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών
γιατί τα ιδιωτικά είναι πανομοιότυπα με τα δημόσια πανεπιστήμια.

2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
2.1 Αναγνωρισμένα από το Κράτος ιδιωτικά πανεπιστήμια
Υπάρχουν 17 αναγνωρισμένα από το κράτος ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ιταλία,
πλήρως ενσωματωμένα στο Ιταλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης: 15
πανεπιστήμια και 2 πανεπιστήμια τηλεματικής.
1) IUM Istituto Universitario di Magistero Suor Orsola Benincasa (μη
κερδοσκοπικό) (Naples) www.unisob.na.it
2) IULM Libera Universita di Lingue e Comunicazione (μη κερδοσκοπικό)
(Milan) www.iulm.it
3) Libera Universita di Bolzano (μη κερδοσκοπικό) (Bolzano) www.unibz.it
4) Libero Istituto Universitario – Campus Biomedico (μη κερδοσκοπικό) (Rome)
www.unicampus.it
5) Libero Istituto Universitario S.Pio V (μη κερδοσκοπικό) (Rome) www.luspio.it
6) LIUC Libero Istituto Universitario “C. Cattaneo” (μη κερδοσκοπικό)
(Castellanza)
7) LUISS Libera Universita Internazionale Studi
(κερδοσκοπικό) (Roma)
www.luiss.it

Sociali

“G.

Carli”

8) LUM Libera Universita Mediterranea Jean Monnet (Bari) http://www.lum.it/
9) LUMSSA Libera Universita Maria SS. Assunta (μη κερδοσκοπικό) (Roma)
www.lumsa.it
10) Universita Cattolica del Sacro Cuore (κερδοσκοπικό) (Milan και Roma)
www.unicatt.it
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11) Universita Comerciale “Bocconi” (μη κερδοσκοπικό) (Milan) www.unibocconi.it
12) Universita degli Studi della Valle d’Aosta (Aosta)
http://www.univda.it/univda/univda.nsf/home?OpenForm
13) Universita degli Studi di Scienze Gastronomiche (μη κερδοσκοπικό) (Cuneo)
http://www.unisg.it
14) Universita degli Studi di Urbino (Urbino)
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=0&lang=IT&tipo=IST&page=0
15) Universita Vita-Salute San Raffaele (μη κερδοσκοπικό) (Milan) www.unisr.it
Επί πλέον στα 15 ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχουν 2 πανεπιστήμια τηλεματικής:
16) Universita Telematica “Guglielmo Marconi” (Roma)
http://www.unimarconi.it/uni/v20/indexa1.php?id=05124
17) Universita Telematica TELMA (Roma) http://www.unitelma.it/web/index.php
2.2 Άλλα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Επί πλέον στα κρατικώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, υπάρχει μία ποικιλία μη
αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, γενικά πιστοποιημένων από
ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης και/ή επικυρωμένα από ξένα πανεπιστήμια.
Ο αριθμός αυτών των ιδρυμάτων είναι τεράστιος και καταφέραμε να βρούμε λίγα
από αυτά:
Accademia Italia (Firenze), επικυρωμένο από το
http://www.accademiaitaliana.com/scelta_sede_eng.html

University

Bertrand Russell campus of Milan (Milan), επικυρωμένο από το
Wales
Domus Academy (Milan),
http://www.domusacademy.it/

επικυρωμένο

από

το

University

of

Wales

University of

of

Wales

Istituto Formazione Operatori Aziendali (Regio Emilia), επικυρωμένο από το
University of Wales http://www.ifoa.it/
Istituto Superior di Osteopatia (Milan), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.isoi.it/
John Cabot University (Rome), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.johncabot.edu/
PFTRS Pentecostal Faculty of Theology and Religious Studies (Napoli)
επικυρωμένο από το University of Wales
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3) Νομοθεσία
Οι γενικές αρχές που ρυθμίζουν την ανώτατη εκπαίδευση στην Ιταλία
εγκαθιδρύθηκαν από το Σύνταγμα της Ιταλικής Δημοκρατίας της 22ης Δεκεμβρίου
1947, και κυρίως το Άρθρο 33, το οποίο ρυθμίζει την αρχή της ελευθερίας των
Τεχνών, της Επιστήμης και της Διδασκαλίας:
- (1) Οι τέχνες και οι επιστήμες καθώς και η διδασκαλία τους είναι ελεύθερες.
- (2) Η Δημοκρατία υιοθετεί γενικά πρότυπα για την εκπαίδευση και ιδρύει
δημόσια σχολεία όλων των ειδών και των βαθμίδων.
- (3) Δημόσια και ιδιωτικά σώματα έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν σχολεία και
εκπαιδευτικά ινστιτούτα χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις προς το Κράτος.
- (4) Ο Νόμος που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών των
ιδιωτικών σχολείων που ζητούν αναγνώριση θα πρέπει να εγγυηθεί πλήρη
ελευθερία σε αυτά και ίση μεταχείριση με τους μαθητές των δημόσιων
σχολείων.
- (5) Εξετάσεις ορίζονται για την εισαγωγή σε διαφορετικούς τύπους και
βαθμίδες σχολείων, όπως τελικές
εξετάσεις και για επαγγελματική
πιστοποίηση.
- (6) Ιδρύματα ανώτατης εκμάθησης, πανεπιστήμια, και ακαδημίες έχουν το
δικαίωμα να ιδρυθούν με νόμους μέσα στα όρια της κρατικής νομοθεσίας.
Νόμος Νο243 της 29ης Ιουλίου, 1991: παραδέχεται το γεγονός ότι τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια, νομίμως αναγνωρισμένα, εγκαθιδρυμένα από ιδιώτες που τους έχουν
χορηγήσει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για τις λειτουργίες τους και από τοπικά
σώματα, ενώσεις ή ιδρύματα που παρέχουν σε αυτά τα ιδρύματα τους απαραίτητους
πόρους, υπάρχουν πολύ καιρό στην Ιταλία. Αυτός ο Νόμος ορίζει ότι τα μη-κρατικά
πανεπιστήμια λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ιταλικού Συντάγματος
καθώς επίσης και τη σχετική νομοθεσία για τα πανεπιστήμια.
Διάταγμα Νο509 της 3ης Νοεμβρίου, 1999: ρυθμίζει τη μεταρρύθμιση του
πανεπιστημίου για να εφαρμόσει τη Διαδικασία της Μπολόνια. Επιτρέπει την
αυτονομία του πανεπιστημίου στη δομή της διδακτέας ύλης, δίνει έμφαση σε μία
φοιτητική προσέγγιση στη διδασκαλία και την εκμάθηση, εστιάζει στη δυνατότητα
απασχόλησης των αποφοίτων και εισάγει ευκαιρίες διεθνοποίησης. Τα βασικά σημεία
αυτού του Διατάγματος είναι:
-

Να επανασχεδιάσει τη δομή του πτυχίου σύμφωνα με τη Διαδικασία της
Μπολόνια,
Να επιτρέψει την αυτονομία του πανεπιστημίου στο σχεδιασμό της διδακτέας
ύλης,
Να δώσει έμφαση σε μία προσέγγιση στη διδασκαλία και στην εκμάθηση με
κέντρο τον φοιτητή,
Να εστιάσει στη δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων,
Να εισάγει ευκαιρίες για διεθνοποίηση.
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4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Εγγραφές φοιτητών σε ιδιωτικά ιδρύματα (2003-2004)
Ιδιωτικά πανεπιστήμια
Universita Cattolica del Sacro Cuore
(Milan)
Universita degli Studi di Urbino
Universita Comerciale Bocconi (Milan)
Istituto Universitario di Magistero
“Benincasa” (Naples)
IULM (Milan)
LUISS (Roma)
LUMSA (Roma)
Libera Universita degli Studi di Bolzano
LIUC (Castellanza)
Universita Vita-Salute (Milan)
Libero Istituto San Pio V (Milan)
Campus biomedico (Roma)
Universita degli Studi della Valle d’Aosta
(Aosta)
LUM Jean Monnet (Bari)
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές εγγραφές φοιτητών
37,427
21,250
12,658
12,327
8,647
6,304
5,164
1,274
2,289
1,000
845
626
289
524
110,624

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.234 (από το www.cnvsu.it)

Πίνακας 2: Μέσος αριθμός ακαδημαϊκών μονάδων (CFU) που κερδήθηκαν από
φοιτητές εγγεγραμμένους σε ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια (2003)
CFU
Ιδιωτικά πανεπιστήμια
Αριθμός CFU ανά φοιτητή 18,8
Αριθμός CFU ανά ίδρυμα 148,790
Συνολικός αριθμός CFU 2,083,071
που κερδήθηκαν

Δημόσια πανεπιστήμια
15,1
406,971
24,418,271

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.238 (από το Υπουργείο
Παιδείας www.miur.it)

Πίνακας 3: Κατανομή οικονομικών εσόδων για δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια
ανά πηγή (2002)
Είδος πηγής
Από το Κράτος
Ίδια κεφάλαια
Άλλα κεφάλαια
Σύνολο

Δημόσια τοις %
73
24
4
100

Ιδιωτικά τοις %
46
34
20
100

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.243 (από το Κρατικό Ινστιτούτο
Στατιστικής www.istat.it)
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Πίνακας 4: Έσοδο ανά πηγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (σε χιλιάδες € το 2002)
Πηγές

Χιλιάδες €
τοπικών 532,784

Κρατική
και
συμβουλίων χρηματοδότηση

Δίδακτρα
Ιδιωτικές
πηγές
(βιομηχανία)
Συμβόλαια έρευνας,
ιδιωτικά
Συμβόλαια
έρευνας,
δημόσια
Άλλα
Σύνολο

%
47.3

301,723
30,485

26.8
2.7

20,498

1.8

18,309

1.6

223,148
1,126,947

19.8
100

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.244 (από το www.istat.it)

Πίνακας 5: Δαπάνες ανά είδος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια (σε χιλιάδες € το 2002)
Είδος δαπάνης
Τρέχουσες δαπάνες
Προσωπικό ορισμένης
διάρκειας
Διοικητικό, τεχνικό,
προσωπικό υγείας
(κλάδος ιατρικής)
Διοικητικό, τεχνικό
(εκτός κλάδου ιατρικής )
Νέα κτίρια
Νέες πηγές (εκτός από
κτίρια)
Προσωπικό μη ορισμένης
διάρκειας
Άλλες δαπάνες
Σύνολο

Χιλιάδες €
407,472

%
35.3

242,661

21

164,164

14.2

113,423

9.8

53,400

4.6

53,130

4.6

50,928

4.4

68,813
1,153,991

6
100

Πηγή: έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.245 (από το www.istat.it)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Ιταλία δεν διαχωρίζει σαφώς τα δημόσια ιδρύματα από τα ιδιωτικά, αφού και οι
δύο κατηγορίες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στα ίδια κριτήρια
(παρέχουν και τα δύο δημόσια υπηρεσία) και έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα (έχουν τις ίδιες αναφορές όσον
αφορά στη νομοθεσία). Κάθε πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό, πρέπει να
συμμορφώνεται με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ελεύθερα να
λειτουργούν (αρθ.33 του Ιταλικού Συντάγματος) εάν σέβονται τις συνταγματικές
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αρχές. Είναι όλα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας. Τα ιδιωτικά ιδρύματα
δεν έχουν καμία υποχρέωση να εκδίδουν την οικονομική τους έκθεση.
Παραδοσιακά, τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν ένα σημαντικό
ρόλο στην Ιταλία. Πιο πρόσφατα, φαίνεται ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσπάθεια να συμβάλλουν στη Διαδικασία της Μπολόνια
στην Ιταλία. Παρόντα σε όλα σχεδόν τα πεδία σπουδών, προσφέρουν πτυχία που
είναι επικυρωμένα με τον ίδιο τρόπο των δημόσιων ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Υπάρχει ένα μόνο πανεπιστήμιο στο Λουξεμβούργο (το Πανεπιστήμιο του
Λουξεμβούργου CUNLUX) το οποίο ιδρύθηκε από Πανεπιστημιακό Νόμο στις 12
Αύγουστου, 200369. Η δημιουργία αυτού του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στο
Λουξεμβούργο σχετιζόταν με τη Διαδικασία της Μπολόνια. Είναι ένα δημόσιο
ίδρυμα, χρηματοδοτούμενο από το Κράτος το οποίο όμως απολαμβάνει οικονομική,
παιδαγωγική και διοικητική αυτονομία. Το καθεστώς αυτονομίας του ρυθμίζεται από
τον Πανεπιστημιακό Νόμο. Προσφέρει έξι τμήματα σπουδών: νομικά και
οικονομικά, λογοτεχνία και κοινωνικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, επιστήμες
διοίκησης, επιστήμη υπολογιστών, εκπαίδευση καθηγητών και νομική εκπαίδευση.
Εκτός από το CONCLUX, ένα Ανώτατο Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Institut Superieur
de Technologie – IST) προσφέρει εκπαίδευση που οδηγεί σε πιστοποιητικό τεχνικής
μηχανολογίας. Αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει νομικό καθεστώς, που του δίνει
οικονομική, διοικητική, εκπαιδευτική και επιστημονική αυτονομία. Τα πεδία των
σύγχρονων σπουδών περιλαμβάνουν: επιστήμη υπολογιστών, πολιτική μηχανολογία,
μηχανική μηχανολογία, και ηλεκτρολογική μηχανολογία. Οι προχωρημένοι φοιτητές
του IST συμμετέχουν συχνά σε ερευνητικά έργα με τους καθηγητές του IST, καθώς
και με επιχειρηματικά ή κυβερνητικά αντίστοιχα ιδρύματα.
Για την ώρα, δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, μερικά
ξένα πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει πανεπιστημιουπόλεις - παραρτήματα στη χώρα,
όπως:
-

Sacred Heart University (USA) http://www.shu.lu/pages/home.php

Το Sacred Heart University προσφέρει πρόγραμμα MBA και λειτουργεί σαν
πανεπιστημιούπολη του Sacred Heart University of Fairfield, Connecticut παρέχοντας
ένα Αμερικάνικο πτυχίο με Ευρωπαϊκή ενημερότητα.
-

Miami university MUDEC (USA) http://www.units.muohio.edu/luxembourg/

Παράρτημα του Miami University of Oxford (Ohio), το MUDEC, εγγράφει
τριακόσιους με τετρακόσιους φοιτητές ετησίως και το πρόγραμμα (στη διοίκηση
επιχειρήσεων και στις κλασικές σπουδές) έχει αυξηθεί σε μέγεθος τα τελευταία
χρόνια.
-

American International School of Luxembourg (μη κερδοσκοπικό)
http://www.islux.lu/

-

Ecole de Commerce et de Gestion/Lycée technique
www.ltecg.lu
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Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στο:
http://www.mcesr.public.lu/enssup/legislation/universite/loi_120803_universite.pdf
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Επίσης, έχουν ιδρυθεί κάποιες συνεργασίες όπως για παράδειγμα με το University of
Nancy II (France) το οποίο λειτουργεί διοικητικά προγράμματα σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Όλα αυτά τα ξένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, υπόκεινται
σε μία συγκεκριμένη νομοθεσία που καθορίζεται στο Νόμο της 14ης Αυγούστου,
197670εγκαθιδρύοντας τα απαιτούμενα κριτήρια για την απόκτηση άδειας
λειτουργίας. Αυτή η άδεια δίδεται με τη μορφή διατάγματος Μεγάλου Δουκάτου71.
Ωστόσο, πολύ πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2007), ο Κ. François Biltgen, Υπουργός
Πολιτισμού και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στο Λουξεμβούργο,
ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα ρύθμιζε το
δικαίωμα για ξένα πανεπιστήμια και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, και
δημόσια και ιδιωτικά, να ιδρύουν στο Λουξεμβούργο παραρτήματα με πιθανότητα
πιστοποίησης, η οποία θα δίδεται από ειδική επιτροπή72. Συνεπώς, κάποιες αλλαγές
στην ανώτατη εκπαίδευση είναι πιθανό να σημαδέψουν αυτό το ακαδημαϊκό έτος
2007-2008. Ο Υπουργός δήλωσε ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο θα καθοριστεί κατά τη
διάρκεια του χειμώνα.
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Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στο Παράρτημα 5.
Από την κρατική έκθεση Διαδικασία της Μπολόνια 2005: http://www.bolognabergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Luxembourg_050222.pdf
72
To δελτίο τύπου αυτής της συνέντευξης (11 Σεπτεμβρίου, 2007) είναι διαθέσιμο στο:
http://www.mcesr.public.lu/presse/communiques/2007/09/rentree_academique/dossier_de_presse.pdf
71
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης
«Η κατάσταση της ελεύθερης (ιδιωτικής) εκπαίδευσης είναι ένα από τα πιο ακριβή βαρόμετρα των
υγειών συνθηκών των βασικών ελευθεριών μίας κοινωνίας και του βαθμού ωριμότητας των θεσμών
της… έτσι, ανεπτυγμένο έθνος είναι αυτό το οποίο συνδυάζει ένα Κράτος με επίγνωση του
συμπληρωματικού του ρόλο και μία κοινωνία προικισμένη με μηχανισμούς αυτορρύθμισης επαρκείς να
περιθάλψουν την ανάπτυξη βασικών ελευθεριών και αυτό περιλαμβάνει χωρίς καμία σκιά αμφιβολίας
την ελευθερία της εκπαίδευσης»73
Roberto Carneiro
Υπουργός Εκπαίδευσης
1987-1991

Μετά από το τέλος του δικτατορικού καθεστώτος, η Πορτογαλία προχώρησε σε βαθύ
μετασχηματισμό της κοινωνίας της. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τη γενική
οργάνωση της εκπαίδευσης με νέες μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν από το
φιλελεύθερο Υπουργείο Εκπαίδευσης. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της
Μεταρρύθμισης του Νόμου της 25ης Ιουλίου, 1973 ήταν η δημιουργία ενός δυαδικού
εκπαιδευτικού συστήματος στην Πορτογαλία.
Κατά τη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου (1974-1976), η ανώτατη εκπαίδευση
δεν ήταν μόνο για την ελίτ όπως συνήθιζε να είναι και άρχισε να ανοίγει τις πόρτες
της σε όποιον επιθυμούσε να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο. Αυτή η περίοδος συνεπώς
σημαδεύτηκε από μία μαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τον αριθμό του
φοιτητικού πληθυσμού να αυξάνεται. Αυτό το φαινόμενο έγινε μετά ελεγχόμενο και
επιβραδύνθηκε με την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1986). Το επόμενο
έτος από την είσοδο της Πορτογαλίας στην ΕΕ ήταν μία περίοδος κανονικοποίησης.
Ωστόσο, ο αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών τη δεκαετία του 1980, ο οποίος είχε
σαν αποτέλεσμα μία κρίση της δημόσιας χρηματοδότησης στην ανώτατη εκπαίδευση,
ενθάρρυνε το Πορτογαλικό Κράτος να θέσει το 1976 ένα νέο νομικό πλαίσιο του
Συντάγματος επιτρέποντας την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων (ελευθερία να
διδάξεις και να μάθεις, αρθ.43 και 73-75) για να εξισορροπήσει την έλλειψη
δημόσιων επενδύσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.
Για να ανακεφαλαιώσουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο αλλαγών στην Πορτογαλική
πρόσφατη ιστορία:
- Από το 1974: μαζικοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού και διαφοροποίηση
του Πορτογαλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης (εφαρμογή ενός
δυαδικού συστήματος) ,
- Αύξηση της θεσμικής αυτονομίας μέσα στο δημόσιο τομέα,
- Από το Σύνταγμα του 1976: έγκριση για την ίδρυση τομέα ιδιωτικής
ανώτατης εκπαίδευσης (κυρίως σαν συνέπεια της κρίσης στη δημόσια
χρηματοδότηση).
Το δυαδικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης είναι διαρθρωμένο σε πανεπιστήμια και
πολυτεχνικά ιδρύματα, τα οποία μπορεί να είναι δημόσια και ιδιωτικά:
73

CARNEIRO « Μανιφέστο εναντίον της ηγεμονίας του Κράτους», 1994, Σελ.9
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-

Πανεπιστήμια: έχουν ισχυρή θεωρητική βάση και είναι σε μεγάλο βαθμό
προσανατολισμένα στην έρευνα. Προσφέρουν πτυχία σε ποικίλα
προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, νομική, φυσικές επιστήμες, οικονομικά,
ψυχολογία ή κτηνιατρική.

-

Πολυτεχνεία: παρέχουν πρακτική εκπαίδευση και προσφέρουν πτυχία
προσανατολισμένα στο επάγγελμα όπως νοσηλευτική, τεχνική λογιστική,
τεχνική φροντίδα υγείας, προσχολική και βασική διδασκαλία. Δεν τους
επιτρέπεται να απονέμουν Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, μόνο
τα πανεπιστήμια μπορούν. Οι σπουδές στα πολυτεχνεία διαρκούν 3 χρόνια.

Άλλα πεδία, όπως η μηχανολογία, η διοίκηση, η εκπαίδευση, η γεωργία, ο
αθλητισμός, ή η ανθρωπολογία διδάσκονται και στο πανεπιστήμιο και στο
πολυτεχνείο.
Με αριθμητικούς όρους, υπήρχαν 79 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τη
δεκαετία του 70 (42 δημόσια και 37 ιδιωτικά). Το 2005, υπήρχαν 162 ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης:
-

14 δημόσια πανεπιστήμια και 1 πανεπιστημιακό ίδρυμα,
15 δημόσια πολυτεχνικά ινστιτούτα,
16 δημόσιες πολυτεχνικές σχολές (4 από αυτές ενοποιήθηκαν με
πανεπιστήμια)
3 δημόσιες σχολές υγείας,
9 στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές,
1 καθολικό και 14 ιδιωτικά πανεπιστήμια επίσημα αναγνωρισμένα από το
Κράτος,
4 ιδιωτικά πολυτεχνεία επίσημα αναγνωρισμένα από το Κράτος,
Περίπου 100 άλλα ιδιωτικά ιδρύματα όχι αναγνωρισμένα από το Κράτος.

Παράλληλα, υπάρχουν 430 ερευνητικά κέντρα στην Πορτογαλία, όλα αξιολογημένα
και αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας: 384 βρίσκονται σε δημόσια
πανεπιστήμια, 14 ανήκουν στο Καθολικό Πανεπιστήμιο, 8 βρίσκονται σε δημόσια
πολυτεχνεία, 7 βρίσκονται σε ιδιωτικά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, και 20 ανήκουν
σε ιδιωτικά μη-αναγνωρισμένα ιδρύματα. Αποτελούν έναν εκπαιδευτικό τομέα πέρα
από τον κανονικό.
Τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν κοινά δίδακτρα, προγράμματα
σπουδών, και όμοια πτυχία. Ωστόσο, τα δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
ανώτατης εκπαίδευσης είναι περίπου 10 φορές περισσότερα απ’ ότι στα δημόσια
ιδρύματα74.
Κατά την περίοδο των διαδηλώσεων του φοιτητικού πληθυσμού στην Πορτογαλία
(δεκαετία 1980), η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, επίσημα αναγνωρισμένη από το
1976, γνώρισε μεγάλη φήμη και ήταν πιο ελκυστική από τη δημόσια.

74

Από το “L’enseignement supérieur: un enseignement pour les élites? Example portugais » του
Belmiro Gil Cabrito, έκδοση CEPES-UNESCO Νο1 2004, Σελ.43
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Και τα δύο ιδρύματα έχουν επίσης κοινό την αρχή του numerus clausus για την
εισαγωγή των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση στην Πορτογαλία: η είσοδος σε
σχολή ή πανεπιστήμιο υπόκειται σε περιορισμούς λόγω του ανώτατου αριθμού
διαθέσιμων θέσεων στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, αριθμός που
προσδιορίζεται κάθε χρόνο. Εξετάσεις εισαγωγής δρομολογούνται από το ίδιο το
ίδρυμα.
1.1 Δημόσιος τομέας
Το πρώιμο 2005, υπήρχαν 14 δημόσια πανεπιστήμια, 15 δημόσια πολυτεχνικά
ινστιτούτα, 16 δημόσιες πολυτεχνικές σχολές, και 3 δημόσιες σχολές υγείας75.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση υπόκειται
σε περιορισμούς εγγραφής και οι φοιτητές βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό για να
γίνουν δεκτοί. Για έναν αριθμό ακαδημαϊκών πεδίων, τα κριτήρια εισαγωγής σε
προπτυχιακό επίπεδο και η αξιολόγηση των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστημιακά
ιδρύματα είναι συνήθως πιο επιλεκτικά και απαιτητικά από ότι στα ιδιωτικά ή στα
πολυτεχνικά ιδρύματα.
1.2 Ιδιωτικός τομέας
Στο Σύνταγμα του 1976, το Πορτογαλικό Κράτος ενέκρινε τη δημιουργία ιδιωτικών
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Οι περιστάσεις αυτής της έγκρισης στο γενικό
περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευση τότε ήταν οι ακόλουθες:
-

Μία μεγάλη αύξηση της ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση από το 1974 με ένα
γενικό άνοιγμα του τομέα,

-

Έπειτα, ένας περιορισμός που επιβλήθηκε από τον οριοθετημένο αριθμό
εισακτέων στα Πανεπιστήμια -numerus clausus- παράλληλα με τον
αυξανόμενο αριθμό των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

-

Το αυξανόμενο κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η δύσκολη οικονομική
κατάσταση και το πρόβλημα έλλειψης δημόσιας χρηματοδότησης στην
ανώτατη εκπαίδευση

Έτσι, οι αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν μία ευνοϊκή περίοδος για την ανάπτυξη
της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Γρήγορα, τα ιδιωτικά ιδρύματα
θεωρήθηκαν λύση στα προβλήματα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης (ιδίως όσον
αφορά στη χρηματοδότηση) και κέρδισαν την φήμη ότι απονέμουν ποιοτική
εκπαίδευση. Από το πρώτο τους ξεκίνημα είχαν ακόμη και την υποστήριξη του
Κράτους το οποίο θεώρησε την εμφάνιση αυτού του ιδιωτικού τομέα σαν λύση κλειδί
για να επιλύσει το πρόβλημα της χρηματοδότησης και σαν εργαλείο κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπώς, η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση αναπτύχθηκε
εκθετικά και κέρδισε σημαντική θέση στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.

75

Οι αριθμοί βρέθηκαν στην έκδοση CEPES για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την
Πορτογαλία, σελ.322
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Με αριθμητικούς όρους, η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση αναπτύχθηκε κυρίως κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Στην αρχή, φάνηκε να ελκύει όλο και
περισσότερους φοιτητές. Για παράδειγμα, το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984, το 10%
του φοιτητικού πληθυσμού ήταν εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικά ιδρύματα ενώ το 19891990, ήταν 22%. Τη δεκαετία του 1990, τα ιδιωτικά ιδρύματα άγγιξαν το 35% των
συνολικών εγγραφών, πριν μειωθούν στο 27% το 200276. Ωστόσο, ύστερα από αυτήν
την αρχική γρήγορη ανάπτυξη, η τάση αντιστράφηκε στα τέλη της δεκαετίας του
1990, για διάφορους λόγους. Μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 1995-1996 και 19971998, μία μείωση κατά 31% του αριθμού των φοιτητών επηρέασε τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να εξηγηθεί από το συνδυασμό της αυξανόμενης
ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση με μία σταθερή αύξηση του αριθμού των
διαθέσιμων θέσεων στο δημόσιο τομέα.
Σχετικά με τους φοιτητές, η εγγραφή σε ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
ρυθμίζεται από κάθε ίδρυμα και οι προϋποθέσεις εισαγωγής διαφέρουν από ένα σε
άλλο. Ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε ιδιωτικά ιδρύματα δεν έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν δημόσια υποτροφία. Η δημόσια υποστήριξη στους φοιτητές
που είναι εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικά ιδρύματα περιορίζεται σε επιδόματα. Το 1997, η
Κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει τη δημόσια συμμετοχή στα επιδόματα των
φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε ιδιωτικά ιδρύματα με μία επιπρόσθετη παροχή
για να εξισορροπήσουν τα δίδακτρα τα οποία είναι υψηλότερα από αυτά των
δημόσιων πανεπιστημίων.
Σε όρους εγγραφών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είχαν μία μεγάλη ικανότητα εγγραφών
με ένα μεγάλο αριθμό θέσεων στα τέλη της δεκαετίας 1980-1990. Από το
ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 (περίπου 10.000 θέσεις στο σύνολο) έως το ακαδημαϊκό
έτος 1991-1992 (περίπου 35.000 θέσεις στο σύνολο), ο αριθμός των θέσεων που
προσφέρονται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει τριπλασιαστεί.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης δεν
μπορούν να χρηματοδοτούνται απ’ ευθείας από το δημόσιο προϋπολογισμό.
Στηρίζονται κυρίως στα δίδακτρα και άλλους φόρους που πληρώνονται από τους
φοιτητές.
Τα περισσότερα από τα προγράμματα που προσφέρονται στα ιδιωτικά ιδρύματα είναι
Κοινωνικές Επιστήμες, Εμπόριο και Νομική. Υπάρχουν επίσης Αρχιτεκτονική,
Μηχανολογία, Τέχνες και Κλασικές Σπουδές.
Η Πορτογαλική Ένωση Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (APESP στα
Πορτογαλικά) είναι μία ένωση των επίσημα αναγνωρισμένων μη-Κρατικών
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης είναι γνωστά σαν ιδιωτικά και συνεργατικά ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα πλήρως ενσωματωμένα στο Πορτογαλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
Παράλληλα με αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία είναι
επίσημα αναγνωρισμένα από τις Πορτογαλικές αρχές, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός
ιδιωτικών φορέων μεταδευτεροβάθμιας ή ανώτατης εκπαίδευσης στην Πορτογαλία.
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Έκδοση CEPES-UNESCO 2007. Πορτογαλία σελ.313 και 321. Επί πλέον αριθμοί βρέθηκαν στη
Βάση Δεδομένων Ευρυδίκη.
http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/pdf/eurybase/2006_DNPT_EN.pdf
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Αυτά τα ιδρύματα δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το Κράτος. Τα περισσότερα
από αυτά είναι εταίροι του ASESP.
1.3 Η διαδικασία πιστοποίησης
Τα δημόσια και ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή προγράμματα δεν
επιτρέπεται να λειτουργούν και δεν μπορούν να πιστοποιηθούν εάν πρώτα δεν
αναγνωριστούν από το Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτατης
Εκπαίδευσης77.
Όσον αφορά ιδίως στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, από τη στιγμή που
θα αναγνωριστούν ως ιδιωτικά και συνεργατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και
μετά πιστοποιηθούν από το Υπουργείο, παραμένουν υπό τον έλεγχο του Υπουργείου
Παιδείας. Πρέπει να ζητήσουν άδεια πριν ξεκινήσουν ένα νέο πτυχίο. Αφού πάρουν
την άδεια, χρειάζεται να κάνουν αίτηση για αναγνώριση των διπλωμάτων και των
χορηγούμενων πτυχίων στο Υπουργείο. Όταν πάρουν τελικά αυτή την δημόσια
έγκριση, τα πτυχία και τα διπλώματα που απονέμονται έχουν την ίδια νομική αξία με
αυτά που απονέμονται στα δημόσια ιδρύματα.

2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Στις αρχές του 2005, υπήρχαν 14 ιδιωτικά πανεπιστήμια, 4 ιδιωτικά πολυτεχνεία και
1 Καθολικό Πανεπιστήμιο με ειδικό καθεστώς. Παράλληλα υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός άλλων ιδιωτικών ιδρυμάτων (κυρίως μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα) αλλά δεν
είναι αναγνωρισμένα από το Κράτος78.
2.1 Ιδιωτικά πανεπιστήμια
UAL Universidade Autonoma de Lisboa (κερδοσκοπικό) (Lisbon, Caldas da
Rainha)
www.universidade- autonoma.pt
UATLA Universidade Atlantica http://www.uatla.pt/
UCP Universidade Catolica Portuguesa (κερδοσκοπικό) www.ucp.pt
UFP Universidade Fernando Pessoa (κερδοσκοπικό) www.ufp.pt
UNIPAZ Universidade Internacional da Paz http://www.unipaz.pt/
Universidade Independente www.uni.pt
Universidade Lusiada (μη-κερδοσκοπικό) (Lisbon, Porto) www.ulusiada.pt
Universidade Lusofona do Porto (μη-κερδοσκοπικό)

77

Περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης
στο: www.mctes.pt
78
Σύμφωνα με την έκδοση CEPES-UNESCO 2007 για την ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την
Πορτογαλία, είναι περίπου 100.
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http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=194,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias (Lisbon)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=135,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
Universidade Moderna (Lisbon) www.umoderna.pt
Universidade Portucalense (μη-κερδοσκοπικό) (Porto) www.uportu.pt
2.2 Ιδιωτικά Πολυτεχνεία
Instituto Politecnico de Saude do Norte (Gandra)
http://www.cespu.pt
ISAEP Instituto Superior Autonomo de Estudos Politecnicos (Lisbon)
ISCE Instituto Superior de Ciencias Educatives (Odivelas) http://isce.pt/
ISPAGAYA Instituto Superior Politecnico Gaya (Vila Nova de Gaia)
http://www.ispgaya.pt/
2.3 Άλλα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την έκδοση του CEPES 2007, λέγεται ότι υπάρχουν περίπου 100 μηΚρατικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Έχουμε εδώ 50 περίπου ιδρύματα, τα
περισσότερα από αυτά είναι εταίροι του APESP.
1) ERISA Escola Superior de Saude Ribiero Sanches (Group Universidade
Lusofona)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=274,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
2) ESAD Escola Superior de Arte e Design http://www.esad.pt/pt/
3) ESAI Escola Superior de Activadades Imobiliarias http://www.esai.pt/
4) ESAP Escola Superior Artistica de Porto http://www.esap.pt/
ESE Escola Superior de Educaçao
(5) Deus http://www.ese-jdeus.edu.pt/
(6) Frassinetti http://www.esefrassinetti.pt/
(7) Almeida Garrett http://www.eseag.pt/detalhe.asp?id=9412
(8) Santa Maria http://www.esesantamaria.com/
9) Escola Superior de Educaçao de Fafe http://www.iesfafe.pt/
10) Escola Superior de Educatores de Infancia
http://www.eseimu.pt/page.php?goTo=descricaoConhecaESEIMU
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Escola Superior de Infermagen:
(11) Sao Jose de Cluny http://www.esesjcluny.pt/
(12) Santa Maria http://www.esenfsm.pt/www/index.php;
(13) San Francisco http://www.esesfm.pt/esesfm/
14) Escola Superior de Marketing e Publicidade
15) Escola Superior de Saude da Cruz Vermelha Portuguesa
http://www.cruzvermelha.pt/ess/
16) ESSA Escola Superior de Saude do Alcoitao http://www.essa.pt/
17) Escola Superior de Saude Egas Moniz http://www.egasmoniz.edu.pt/
18) Escola Superiores de Tecnologias de Fafe http://www.iesfafe.pt
19) Escola Superior Gallaecia http://www.esgallaecia.com/
20) EUAC Escola Universitaria das Artes de Coimbra
21) Escola Universitaria Vasco da Gama http://www.uvascodagama.org/
22) IADE Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (Lisbon)
http://www.iade.pt/
23) IESF Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais
http://www.iesf.pt/iesf_inst.asp
24) INP Instituto Superior das Novas Profissoes (Group Universidade Lusofona)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=778,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
25) INUAF Instituto Superior Dom Afonso III
http://www.inuaf-studia.pt/inuaf2004/
26) IPAM Instituto Portugues de Administraçao de Marketing
http://www.ipam.pt/
27) Instituto Piaget (Lisbon) http://www.ipiaget.org/
28) ISAL Instituto Superior de Administraçao e Linguas http://83.240.224.250/
29) ISBB Instituto Superior Bissaya Barreto http://www.isbb.pt/
30) ISCAD Instituto Superior de Ciencias de Administraçao (Group Universidade
Lusofona)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=234,1414752&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL
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ISCE Instituto Superior de Ciencias Educativas:
(31) Felgueiras http://isce-felgueiras.com
(32) Mangualde http://www.isce-mangualde.com/
(33) Odivelas http://www.isce-odivelas.com/
34) ISCEM Instituto Superior de Comunicaçao Empresarial http://www.iscem.pt/
35) ISCIA Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração
http://www.iscia.edu.pt/
36) ISCSEM Instituto Superior de Ciencias da Saude Egas Moniz
http://www.egasmoniz.edu.pt/iscsem/
37) Instituto Superior Dinis (Group de Universidade Lusofono)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=314,502843&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL
38) ISEC Instituto Superior de Educaçao e Ciencias http://www.isec.universitas.pt/
39) ISG Instituto Superior de Gestao (group de Universidade Lusofona)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=674,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
40) ISGB Instituto Superior de Gestao Bancaria (not a member of APESP)
http://www.isgb.pt/
41) ISLA Instituto Superior de Linguas e Administraçao (Santarem, Leiria, Gaia,
Bragança, Lisbon) http://www.unisla.pt/
42) ISMAI Instituto Superior da Maia
http://www.ismai.pt/MDE/INTERNET/PT/SUPERIOR/ESCOLAS/ISMAI/Default.ht
m
43) ISMAT Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (group universidade
Lusofona)
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=334,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
44) ISMT Instituto Superior Manuel Torga http://www.ismt.pt/ismt/pt/
45) ISPA Instituto Superior de Psicologia Aplicada
http://www.ispa.pt/ISPA/vPT/Publico/
46) ISPAB Instituto Superior de Paços de Brandao http://www.ispab.pt
47) ISPAGAYA Instituto Superior Politecnico Gaya http://www.ispgaya.pt/
48) ISPO Instituto Superior Politecnico de Oeste
http://www.grupolusofona.pt/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
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49) ISSSP Instituto Superior de Serviço Social do Porto http://www.cesss-isssp.pt/
50) ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas (Lisbon, Porto)
http://www.istec.pt/
51) ISVOUGA Instituto Superior de Entre Douro e Vouga
http://portal.isvouga.com/

3) Νομοθεσία
Το Σύνταγμα του 1976 (Αρθρ. 43 και 73-75) εκφράζει την αρχή της ελευθερίας της
διδασκαλίας και της εκμάθησης και ενέκρινε την ίδρυση των ιδιωτικών ιδρυμάτων.
Η Νομική απόφαση Νο16/94 (22 Ιανουαρίου, 1994) ορίζει ότι τα ιδιωτικά και
συνεργατικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι νομίμως αναγνωρισμένα79. Η
Τροποποίηση με το Νόμο Νο37/94 (11 Νοεμβρίου 1994) και με Νομική απόφαση
Νο94/99 (23 Μαρτίου, 1999) η οποία ορίζει τις απαραίτητες συνθήκες για τη
δημιουργία προγραμμάτων στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Αναγνωρίζουν τα σχετικά επίπεδα και ορίζουν την εποπτική δύναμη του Κράτους
σχετικά με την ποιότητα των προγραμμάτων και την ικανότητα διανομής κεφαλαίων.
Η Νομική απόφαση Νο205/98 (11 Ιουλίου, 1998) δημιουργεί το Εθνικό Συμβούλιο
Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης και εγκαθιδρύει τους γενικούς κανόνες
απαραίτητους για την επίτευξη της αξιολόγησης της ανώτατης εκπαίδευσης και του
συστήματος παρακολούθησης. Θέτει τις αρχές τις οποίες οι οργανισμοί των
αντιπροσωπευτικών σωμάτων των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων και
πολυτεχνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να σέβονται.
Ο Νόμος Νο37/2003 (22 Αυγούστου, 2003) ρυθμίζει τις γενικές συνθήκες
χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Το Κεφάλαιο ΙΙΙ αφορά στη
χρηματοδότηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης80.

79

Βλ. επίσης Παράρτημα 6, που περιέχει τα βασικά σημεία του Νόμου μεταφρασμένα στα αγγλικά.
Για να δειτε όλο το κείμενο, επισκεφθείτε το:
http://www.apesp.pt/Default.aspx?_Locale=en&sec=Legislacao
80
Βλ. επίσης Παράρτημα 7, που περιέχει τα βασικά σημεία του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Νόμου σχετικά με
τη χρηματοδότηση στα αγγλικά.
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4) Αριθμοί
Πίνακας 1: Συνολικές εγγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα (επί %)
1983/1984
1990/1991
1995/1996
2000/2001
2003/2004
Δημόσια
76
55.1
44.1
43.6
43.6
πανεπιστήμια
Δημόσια
12.6
17.4
19.3
26.8
29
πολυτεχνεία
Σύνολα
88.6
72.5
63.4
70.4
72.6
δημόσιων
Ιδιωτικά
7.9
15.2
17
14.2
12
πανεπιστήμια
Άλλα
3.5
12.3
19.6
15.4
15.4
ιδιωτικά
ιδρύματα
Σύνολα
11.4
27.5
36.6
29.6
24.4
ιδιωτικών
Πηγή: έκδοση CEPES για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.323 (από το Υπουργείο Επιστήμης,
Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης) www.oces.mctes.pt

Πίνακας 2: Εγγραφές φοιτητών στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Έτος
Δημόσια
Ιδιωτικά
Σύνολο

1996
198,350
113,615
311,965

1997
206,462
112,417
318,879

1998
223,426
113,499
336,925

1999
237,567
112,000
349,567

2000
251,488
106,254
357,742

2001
259,490
103,850
363,340

2002
264,738
103,026
367,764

2003
262,385
99,934
362,319

Πηγή: έκδοση CEPES για την ανώτατη εκπαίδευση σελ.335 (από το Υπουργείο Επιστήμης,
Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης) www.oces.mctes.pt

Πίνακας 3: Αριθμός φοιτητών εγγεγραμμένων στην ανώτατη εκπαίδευση για το
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
Δημόσια
Ιδιωτικά
Σύνολο φοιτητών
Πανεπιστημιακή
173,897
67,157
241,054
εκπαίδευση
Πολυτεχνική
εκπαίδευση

108,376

31,507

139,883

Σύνολο
%

282,273
74.1%

98,664
25.9%

380,937
100%

Πηγή: Ευρυδίκη, βάση δεδομένων για την εκπαίδευση (Από το Παρατηρητήριο Επιστήμης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης)
http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/pdf/eurybase/2006_DNPT_EN.pdf

Πίνακας 4: Αριθμός διδακτικού προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση (2004-2005)
Τύπος
ανώτατων
ιδρυμάτων
Κρατικό Πανεπιστήμιο
Κρατικό Πολυτεχνείο
Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο
Ιδιωτικό Πολυτεχνείο
Σύνολο

εκπαιδευτικών

Αριθμός διδακτικού προσωπικού
14,858
10,510
7,244
4,161
36,773

Πηγή: Ευρυδίκη, βάση δεδομένων για την εκπαίδευση (Από το Παρατηρητήριο Επιστήμης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης)
http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/pdf/eurybase/2006_DNPT_EN.pdf
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Πίνακας 5: Αριθμός καθηγητών και κτιρίων της ανώτατης εκπαίδευσης (2004-2005)
Δημόσια
Ιδιωτικά
Σύνολο
25,368
11,405
36,773
Καθηγητές
69%
31%
100%
%
Κτίρια
%

169
55.6%

135
44.4%

304
100%

Πηγή: Ευρυδίκη, βάση δεδομένων για την εκπαίδευση (Από το Παρατηρητήριο Επιστήμης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης)
http://www.eurydice.org/ressources/Eurydice/pdf/eurybase/2006_DNPT_EN.pdf

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επίσημα αναγνωρισμένος από το Σύνταγμα του 1976, ο ιδιωτικός τομέας ανώτατης
εκπαίδευσης στην Πορτογαλία αναπτύχθηκε γρήγορα τη δεκαετία 1980-1990.
Σήμερα, το 75% του φοιτητικού πληθυσμού είναι εγγεγραμμένο σε δημόσια ιδρύματα
ενώ το 25% είναι στον ιδιωτικό τομέα.
Γενικά, η ανώτατη εκπαίδευση στην Πορτογαλία παραμένει ένα σύστημα που
συντονίζεται από το κράτος και τα τελευταία χρόνια, δημόσια και ιδιωτικά
πανεπιστήμια είναι φανερά σε ανταγωνισμό για διάφορους λόγους. Πρώτον, τα
δημόσια πανεπιστήμια έχουν εισάγει πρόσφατα ένα σύστημα διδάκτρων
χαμηλότερων από αυτά των ιδιωτικών. Δεύτερον, τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν
επανακτήσει μία καλύτερη φήμη τα τελευταία δύο χρόνια, μία κατάσταση που
άλλαξε τον προεξέχοντα ρόλο που συνήθιζαν να έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
κατά τη δεκαετία 1980-1990.
Αν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πλήρως ενσωματωμένα στο Πορτογαλικό
εκπαιδευτικό σύστημα, η έλλειψη αυτονομίας τους παραμένει ένα βασικό πρόβλημα
για την ανάπτυξή τους. Όντας υπό αυστηρό δημόσιο έλεγχο και αποφάσεις, δεν έχουν
τη δυνατότητα να είναι όσο δημιουργικά θα ήθελαν, και πρωτοποριακά με νέα
προγράμματα σπουδών. Το ακόλουθο παράδειγμα της στάσης του APESP σχετικά
με το δημόσιο έλεγχο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποκαλύπτει τη γενική κατάσταση.
Το 1998, το APESP έστειλε μία επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας κατηγορώντας τη
δημόσια πολιτική όσον αφορά στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Εδώ είναι μερικά
κομμάτια της επιστολής:
«Υπήρχε μία πρώτη φάση όπου η κοινωνία των πολιτών καλούνταν να δράσει εκεί
όπου το Κράτος ήταν ανίκανο να το κάνει. Υπάρχει τώρα μία δεύτερη φάση όπου το
Κράτος προσπαθεί μεθοδικά να απομακρύνει την κοινωνία των πολιτών από την
εκπαίδευση. Δεν πιστεύουμε πως αυτή είναι η σωστή απόφαση […] Το Κράτος
υπερβαίνει τα όρια των δικαιωμάτων του εποπτείας που του απονεμήθηκαν από το
Σύνταγμα εξασκώντας μία άμεση και ασφυκτική καθοδηγητική επίδραση στα
ιδιωτικά ιδρύματα αφαιρώντας έτσι την επιστημονική και παιδαγωγική τους
αυτονομία, εμποδίζοντας θεσμικές εξελίξεις και δημιουργώντας μεγάλες δυσκολίες
στην εφαρμογή νέων σχεδίων[…] Η έλλειψη αυτονομίας των ιδιωτικών ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης, που αφορά δηλαδή στη δημιουργία και στην τροποποίηση
των προγραμμάτων σπουδών, δημιουργεί μεγάλη θεσμική αστάθεια. Εκτός από το ότι
αποτελούν το αντικείμενο άδικης μεταχείρισης σε σχέση με τα δημόσια ιδρύματα,
πρέπει επίσης να ανέχονται συστηματικές καθυστερήσεις στην ανάλυση των σχεδίων
τους, η οποία διαρκεί αόριστες χρονικές περιόδους χωρίς κάποια απόφαση από το
Υπουργείο81».
81

Από την έκδοση CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, Πορτογαλία, σελ.333, σελ.
341-342

114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
1) Ανώτατη εκπαίδευση
Παραδοσιακά το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας
περιλαμβάνει τον πανεπιστημιακό τομέα, τον τεχνολογικό τομέα και τα κολλέγια
εκπαίδευσης, όλα ουσιαστικά χρηματοδοτούμενα από το Κράτος. Ωστόσο, είναι
αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα. Στην εποχή μας, ένας αριθμός ανεξάρτητων
ιδιωτικών κολλεγίων έχει αναπτυχθεί. Αυτά προσφέρουν μία ποικιλία προγραμμάτων
η οποία συμπληρώνει την υπάρχουσα παροχή στον τομέα. Οι αριθμοί στην ανώτατη
εκπαίδευση έχουν αυξηθεί από 18.200 το 1965 σε περισσότερο από 115.500 το 2000.
Η εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση συνδέεται συνήθως με τη λειτουργία ενός
συστήματος με πόντους, το οποίο στηρίζεται σε εξετάσεις, οι οποίες δίδονται το
τελευταίο έτος του δευτεροβάθμιου σχολείου για την απόκτηση του Διπλώματος
Αποφοίτησης.
1.1 Πανεπιστημιακός τομέας
Υπάρχουν επτά πανεπιστήμια στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, όλα δημόσια:








University College Cork - National University of Ireland, Cork
University College Dublin, National University of Ireland, Dublin
National University of Ireland, Galway
National University of Ireland, Maynooth
The University of Dublin (Trinity College)
The University of Limerick
Dublin City University

Τα πανεπιστήμια ασχολούνται ουσιαστικά με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα συνδυάζοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Πρόσφατα, κάποια
πανεπιστήμια έχουν εισάγει εισάγει την πρακτική της διαμόρφωσης και της
οργάνωσης των προγραμμάτων τους σε εξάμηνα, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία
στους φοιτητές. Οι σπουδές στα πανεπιστήμια περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση
καθώς και φροντιστήρια, πρακτική και εργαστηριακή δουλειά.
Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας αναγνωρίζει επίσης τέσσερα κολλέγια τα
οποία είναι: Institute of Public Administration, National College of Art and Design,
Royal College of Surgeons Ireland και Shannon College of Hotel Management82.

1.2 Τεχνολογικός τομέας
Αυτά τα ιδρύματα παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και άσκηση επαγγελματικού
επιπέδου. Τα προσφερόμενα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως
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Ο κατάλογος όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας στο:
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/he_providers_of_higher_education_ireland.htm?language=
EN
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επιχειρήσεις, επιστήμη, τεχνολογία πληροφορικής, μηχανολογία, γλωσσολογία και
μουσική.
Υπάρχουν δεκατέσσερα ινστιτούτα τεχνολογίας. Έντεκα από αυτά ήταν
προηγουμένως τοπικά τεχνικά κολλέγια: Athlone, Carlow, Cork, Dundalk, Galway–
Mayo, Letterkenny, Limerick, Sligo, Tallaght, Tralee και Waterford, ενώ το Dún
Laoghaire Institute of Technology ενσωματώνει το πρώην Dún Laoghaire College of
Art and Design. Το μεγαλύτερο από τα ινστιτούτα τεχνολογίας, Dublin Institute of
Technology (DIT), ιδρύθηκε ανεπίσημα από το City of Dublin VEC το 1978 για να
συντονίσει την εργασία των έξι κολλεγίων του τριτοβάθμιου επιπέδου. Ο
Περιφερειακός Νόμος Τεχνικών Κολλεγίων, 1992, και ο Νόμος του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας του Δουβλίνου, 1992, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του
1993, έδωσαν θεσμική αναγνώριση στην ανάπτυξη και στον αναπτυσσόμενο ρόλο
των τοπικών τεχνικών κολλεγίων και του DIT. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός των
τοπικών τεχνικών κολλεγίων σαν ινστιτούτα τεχνολογίας το 1997 και το 1998 τόνισε
περισσότερο το ρόλο και την ικανότητά τους ως ινστιτούτων ανώτατης εκμάθησης.
Ένα νέο ινστιτούτο τεχνολογίας ιδρύθηκε στο Blanchardstown το Σεπτέμβριο του
1999.
Τα Ινστιτούτα του Τεχνολογικού Νόμου (2006) ξεκίνησαν να λειτουργούν το
Φεβρουάριο του 2007. Ο βασικός του στόχος είναι να φροντίζει για τη μεταφορά της
χρηματοδότησης και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων των ινστιτούτων από το
Υπουργείο Εκπαίδευσης και Επιστήμης στο HEA, υπό τη συνολική Υπουργική και
Κυβερνητική πολιτική83.
1.3 Κολλέγια εκπαίδευσης
Υπάρχουν πέντε κολλέγια εκπαίδευσης στην Ιρλανδία αφοσιωμένα στην εκπαίδευση
δασκάλων δημοτικού σχολείου: St Patrick’s College, The Church of Ireland College,
St Mary’s Marino (Coláiste Mhuire) και Froebel College (all in Dublin) και Mary
Immaculate College (in Limerick). Επιπροσθέτως, το Mater Dei Institute στο
Δουβλίνο ειδικεύεται στην εκπαίδευση καθηγητών θεολογίας για δευτεροβάθμια
σχολεία, ενώ το St Angela’s College στο Sligo (τελευταία θέμα με μεγάλη έκταση)
εστιάζει στην οικιακή οικονομία. Ένα εξειδικευμένο κολλέγιο φυσικής αγωγής και
χειροτεχνίας, το Thomond College, βρίσκεται στο Limerick και ήταν ενσωματωμένο
στο University of Limerick το 1991. Οι καθηγητές τέχνης εκπαιδεύονται στο National
College of Art and Design, Dublin. Εκπαιδευτικά τμήματα στα πανεπιστήμια
προσφέρουν ετήσια προπτυχιακά προγράμματα για φοιτητές που επιθυμούν να
διδάξουν στη δεύτερη βαθμίδα84.

1.4 Άλλα ιδρύματα που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση
Η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως αυτή που προσφέρεται σε
ιδρύματα τα οποία δεν λαμβάνουν κρατική οικονομική βοήθεια. Τα πιο συχνά
προγράμματα είναι αυτά των επιχειρηματικών σπουδών, νομικών, γλωσσών,
83

Οι πληροφορίες για τα ινστιτούτα τεχνολογίας στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας εστάλησαν από την
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (HEA) της Ιρλανδίας. Περισσότερα για την HEA στο www.hea.ie
84
Οι πληροφορίες για τα κολλέγια εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας εστάλησαν από την
HEA.
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τεχνολογίας επιχειρήσεων, και μοντεσοριανής εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης
ιδιωτικοί φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Κάποιοι από αυτούς έχουν προγράμματα πιστοποιημένα από το Higher Education
and Training Awards Council (HETAC85). Το HETAC ιδρύθηκε το 2001 με το
Νόμο Πιστοποιητικών (Εκπαίδευση και Επιμόρφωση) του 199986 ,είναι το σώμα που
απονέμει πιστοποιητικά για τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά ιδρύματα
εκτός του πανεπιστημιακού τομέα.
2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ωστόσο,
υπάρχουν ανεξάρτητα ιδιωτικά κολλέγια εκ των οποίων τα περισσότερα προσφέρουν
αναγνωρισμένα πτυχία όταν είναι επικυρωμένα από κάποιο αναγνωρισμένο ίδρυμα
(για παράδειγμα το University of Wales το οποίο επικυρώνει έναν ορισμένο αριθμό
πτυχίων) και τα περισσότερα από αυτά είναι πιστοποιημένα από το HETAC:
1) Academy of Medical Laboratory Science www.amls.ie
2) AMCD American College of Dublin (Dublin), πιστοποιημένο από τα HETAC και
ACICS87 www.amcd.ie
3) Burren College of Art (μη κερδοσκοπικό), πιστοποιημένο από το National
University of Ireland και μέλος
του AICAD88,
μεταξύ
άλλων,
http://www.burrencollege.ie
4) Carraig Eden Theological College (Greystone), επικυρωμένο από το University
of Wales http://www.cfibible.com/
5) Development Studies Centre www.dsckim.ie
6) Dorset College, πιστοποιημένο, μεταξύ άλλων από το HETAC http://www.dorsetcollege.ie
7) Dublin Business School (Dublin) πιστοποιημένο από το HETAC www.dbs.edu
8) Failte Ireland www.failterireland.ie
9) FISC Ireland Ltd. www.fiscireland.ie
10) Galway Business School (Galway), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.galwaybusinessschool.ie/
11) Griffith College (Dublin) πιστοποιημένο από το HETAC www.gcd.ie
85

HETAC: Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Βραβείων Εκπαίδευσης. Περισσότερες
πληροφορίες στο: http://www.hetac.ie/
86
Ο Νόμος είναι διαθέσιμος στο: http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/1999/a2699.pdf
87
ACICS: Συμβούλιο πιστοποίησης για Ανεξάρτητα Κολλέγια και Σχολές. Περισσότερα στο:
www.acics.org
88
AICAD: Ένωση για Ανεξάρτητα Κολλέγια Τέχνης και Σχεδίου. Περισσότερα στο:
http://www.aicad.org/
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12) Hibernia College πιστοποιημένο από το HETAC http://www.hiberniacollege.net
13) HIS Limerick
http://www.hsi.ie

Business

School,

πιστοποιημένο

από

το

HETAC

14) Irish Academy of Public Relations, πιστοποιημένο από το HETAC
http://www.irishacademy.com
15) Irish Bible Institute (Dublin), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.ibionline.ie/ibi/
16) IBaT Institute of Business and Technology, πιστοποιημένο από το
http://www.ibat.ie

HETAC

17) IMI Irish Management Institute (Dublin) http://www.imi.ie/
18) Irish Academy of Public relations www.irishacademy.ir
19) KDSC Kimmage Development Studies Center, πιστοποιημένο από το
HETAC http://www.dsckim.ie/
20) Leinster Academy www.leinsterrugby.ie
21) Limerick Senior College (Limerick), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.limericksc.ie/
22) Milltown College, αναγνωρισμένο από το National University of Ireland
http://www.milltown-institute.ie/
23) MWBI Mid West Business Institute, πιστοποιημένο από το HETAC
www.mwbi.ie
24) NCII National Counselling Institute of Ireland, πιστοποιημένο από το HETAC
http://www.ncii.ie
25) Newpark Music Centre (Dublin) http://www.newparkmusic.com
26) Portobello College (Dublin), επικυρωμένο από το University of Wales και
πιστοποιημένο από το HETAC www.portobello.ie
27) Open Training College (Dublin)
http://www.opentrainingcollege.com/

πιστοποιημένο

από

το

HETAC

28) Saint Nicholas Montessori College of Ireland (Dublin) http://www.snmci.ie
29) Saint Patricks College (Thurles) http://www.stpats.ie
30) Skerry’s Cork Business School, πιστοποιημένο από το HETAC www.skerrys.ie
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31) The Open Training College www.opentrainingcollege.com
32) Thomas Crosbie Holdings Ltd. www.tch.ie

3) Νομοθεσία
Προσόντα (Εκπαίδευση και Άσκηση), Νόμος 1999 - Δημοκρατία της Ιρλανδίας
(αγγλικά) http://www.fetac.ie/PDF/ACT26-99.PDF
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης
Η Ισπανία βίωσε βαθιές πολιτικές και κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές από τη
δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990. Αυτές οι σημαντικές αλλαγές είχαν
επιρροή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κρίσιμα γεγονότα σχετικά με την ανώτατη
εκπαίδευση συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα: ο Πανεπιστημιακός
Νόμος του 1983, ο οποίος αναγνώρισε επίσημα τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης, ο Οργανικός Νόμος των Πανεπιστημίων 2001 ο οποίος ενίσχυσε την
αυτονομία των πανεπιστημίων και πρόσφατα η απόπειρα συνεργασίας με τον
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ισπανική ανώτατη εκπαίδευση ακολούθησε διαφορετικές κατευθύνσεις τις
τελευταίες δεκαετίες:
-

Η ανώτατη εκπαίδευση θεωρούταν ελιτίστικο σύστημα μέχρι τη δεκαετία του
1960 (με συγκεντρωτική οργάνωση και πανομοιότυπα προγράμματα σπουδών
καθορισμένα μόνο από το Κράτος σε όλα τα πανεπιστήμια).

-

Φάση μαζικοποίησης του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης από τη δεκαετία
του 1970 μέχρι τη δεκαετία του 1990: ο αριθμός των φοιτητών αυξάνονταν
αυτήν την περίοδο, πριν μειωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνει:
-

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική)

- Εξω-πανεπιστημιακή εκπαίδευση:
o Ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση ((Enseñanzas Artísticas de Grado
Superior) στις ανώτατες μουσικές ακαδημίες και ανώτατες σχολές,
o Ανώτερη ειδική επαγγελματική εκπαίδευση (Formación Professional
Específica de Grado Superior),
o Σπουδές που οδηγούν σε μεταλυκειακό πιστοποιητικό τεχνικού
αθλητισμού.
Η εγγραφή σε ένα από αυτά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτεί τη
συμπλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (την κατοχή του απολυτηρίου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και την επιτυχή απόδοση στις Πανεπιστημιακές
Εισαγωγικές Εξετάσεις. Κάποια προγράμματα σπουδών απαιτούν επίσης επί
πλέον εξετάσεις ή δοκιμασίες (για παράδειγμα το μεταλυκειακό πιστοποιητικό
τεχνικού αθλητισμού).
Σε αριθμητικούς όρους, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ο αριθμός των δημόσιων
και ιδιωτικών ιδρυμάτων υπερδιπλασιάστηκε από 29 το 1973 σε 72 το 200389.
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Οι αριθμοί βρέθηκαν στην έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα
για την Ισπανία, σελ.440
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Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, υπήρχαν πριν από την εφαρμογή της
Διαδικασίας της Μπολόνια, τρεις τύποι πτυχίων:
-

Diplomatura: πρώτος κύκλος σε τρία έτη (πρόγραμμα μικρής διάρκειας)
Licenciatura: δεύτερος κύκλος σε 4-6 έτη (πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας)
Doctoral degree: τρίτος κύκλος που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό (διαχειριζόμενο
από τα πανεπιστήμια) και Διδακτορικό (συντονιζόμενο από το κράτος)
1.1 Δημόσιος τομέας

Αν και παραδοσιακά το Ισπανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης συνήθιζε να είναι
συγκεντρωτικό, άλλαξε με τον Πανεπιστημιακό Νόμο του 1983 ο οποίος ξεκίνησε μια
διαδικασία αποκέντρωσης ακόμη και περιφερειοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης
στη χώρα. Οι τοπικές κυβερνήσεις έγιναν υπεύθυνες για τη γενική οργάνωση των
δημόσιων πανεπιστημίων τα οποία κέρδισαν ένα καθεστώς αυτονομίας και τη
δυνατότητα να επιλέγουν το πρόγραμμα σπουδών τους. Ο στόχος αυτής της
διαδικασίας αυτονομίας ήταν να επιτευχθεί μία πιο αποτελεσματική χρήση των
πόρων και να ενθαρρυνθούν μέθοδοι διδασκαλίας πιο κοντά στις ανάγκες των
φοιτητών. Τα πανεπιστήμια κατά συνέπεια απολαμβάνουν διοικητική, ακαδημαϊκή
και οικονομική αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας σχετικά με τη
διοίκηση του προσωπικού και των πόρων. Έτσι μπορούν να επιλέγουν και να
προωθούν τους δικούς τους καθηγητές.
Σε όρους αριθμών, ο αριθμός των δημόσιων ιδρυμάτων αυξήθηκε σημαντικά τη
δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (24 δημόσια πανεπιστήμια
το 1973 και 41 το 1992). Υπάρχουν σήμερα 50 δημόσια ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης. Όσον αφορά στον αριθμό των φοιτητών, οι εγγραφές φοιτητών στα
δημόσια πανεπιστήμια αυξήθηκαν από το 1997-1998, αγγίζοντας τον υψηλότερο
αριθμό φοιτητών (1.494.000 φοιτητές) πριν μειωθούν (υπήρχαν 1.331.000 φοιτητές
σε δημόσια πανεπιστήμια το 2004-1005).
Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια, εστιάζουν κυρίως
στη μεταφορά γνώσης και στη θεωρία. Περίπου το 80% των δημόσιων
πανεπιστημίων προσφέρουν περισσότερα από 25 προγράμματα σπουδών.
1.2 Ιδιωτικός τομέας
Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι επίσημα αναγνωρισμένα στην Ισπανία από τον
Πανεπιστημιακό Νόμο του 1983. Πριν από αυτόν το Νόμο, υπήρχαν τέσσερα μη
κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia
de Salamanca and Navarra). Αυτά τα ιδρύματα ήταν εκκλησιαστικά ιδρύματα με
καλή φήμη γνωστά σαν πάροχοι εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, αναγνωρισμένα κατά
κάποιο τρόπο μέσω μίας ειδικής Κρατικής άδειας. Μετά το 1983, αυτά τα ιδρύματα
αναγνωρίστηκαν σαν ιδιωτικά ιδρύματα και ένας σημαντικός αριθμός άλλων
ιδρυμάτων ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 1990.
Τα περισσότερα πανεπιστήμια ιδρύθηκαν ως πανεπιστημιακά κέντρα, τμήματα ήδη
εγκαθιδρυμένων δημόσιων πανεπιστημίων. Τη δεκαετία του 1990, χάρις στην
αναγνώριση του καθεστώτος των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αυτά τα ιδιωτικά
πανεπιστημιακά κέντρα κέρδισαν την επίσημη αναγνώρισή τους από την κυβέρνηση.
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Σε όρους αριθμών, ο αριθμός των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης έχει
περισσότερο από τετραπλασιαστεί: υπήρχαν 5 ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης το 1990 και υπάρχουν 23 σήμερα. Σε λιγότερα από 15 χρόνια, το
ποσοστό των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με το συνολικό
αριθμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης έχει τριπλασιαστεί, έτσι ώστε το 2003
τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης υπολογίστηκαν στο 30% των Ισπανικών
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης90. Σχετικά με την τοποθεσία τους, τα περισσότερα
βρίσκονται στη Μαδρίτη και στη Βαρκελώνη (55% των ιδιωτικών πανεπιστημίων
έχουν τη βάση τους σε αυτές τις δύο πόλεις).
Όσον αφορά στα προγράμματα σπουδών, ο αριθμός τους είναι πιο περιορισμένος
στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης απ’ ότι στα δημόσια ιδρύματα.
Ωστόσο, η πανεπιστημιακή διδακτέα ύλη δε διαφέρει από αυτή των δημόσιων
πανεπιστημίων ( αριθμός και τύπος υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων).
Η βασική διαφορά μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
είναι ότι τα δημόσια είναι πιο θεωρητικά και γενικά προσανατολισμένα στην έρευνα,
ενώ τα ιδιωτικά ιδρύματα εστιάζουν σε επιμορφωτικές και πρακτικές συνεδρίες
σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό μοντέλο. Είναι επίσης γνωστά ως χρήστες
πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης. Τα ιδιωτικά ιδρύματα γενικά
προσφέρουν προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στο να αναπτύξουν
ικανότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (ιδιαίτερες
ικανότητες, ευκαιρία για πρακτική άσκηση, περίοδοι άσκησης, υπηρεσίες
τοποθέτησης σε εργασία και συναντήσεις με επαγγελματίες). Αυτό είναι ένα
συνηθισμένο κριτήριο που συναντάμε επίσης σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Όσον αφορά στο ακαδημαϊκό προσωπικό, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους
διαμορφώνονται μεταξύ αυτού και του πανεπιστημίου σύμφωνα με τον Εργατικό
Νόμο. Η πιστοποίηση του κλάδου δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Οργανικό Νόμο
των Πανεπιστημίων του 2001, ο οποίος ορίζει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό στα
ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογηθεί προκειμένου να
αποκτήσει την πιστοποίηση του Καθηγητή σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Γενικά, αυτοί
οι καθηγητές έχουν υψηλό διδακτικό επίπεδο και ερευνητική ικανότητα απαιτούμενα
στη διαδικασία πιστοποίησης. Υπήρχαν 10.800 καθηγητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
το ακαδημαϊκό έτος 2003-200491.
Όσον αφορά στους φοιτητές92, η στρατολόγησή τους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
εξαρτάται από το κάθε ίδρυμα. Γενικά, δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός
εισακτέων (numerus clausus) όπως στα δημόσια πανεπιστήμια. Οι εγγεγραμμένοι
φοιτητές στα ιδιωτικά ιδρύματα είναι ακόμη μία μειονότητα που αντιπροσωπεύει το
10% του συνολικού αριθμού των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης (αριθμός για
το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005). Υπήρχαν 19.719 απόφοιτοι στα ιδιωτικά
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Αριθμοί από την έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την
Ισπανία, σελ.444
91
Αριθμοί από την έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την
Ισπανία, σελ.451
92
Παράβλ. πίνακας 3 και 4, για τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών σε δημόσια και ιδιωτικά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
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πανεπιστήμια, συγκριτικά με 185.569 αποφοίτους δημόσιων πανεπιστημίων το
ακαδημαϊκό έτος 2000-200193.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
στηρίζονται κυρίως σε δίδακτρα ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται
από δημόσιους πηγές. Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών το οποίο διαφέρει από το
ένα ιδιωτικό ίδρυμα στο άλλο, τα ετήσια δίδακτρα είναι περίπου 5.700€ (κατά μέσο
όρο) ενώ τα δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι περίπου 750€ για ένα
ακαδημαϊκό έτος.
Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης ποικίλλουν επίσης ανάλογα με το νομικό καθεστώς
του ιδρύματος το οποίο μπορεί να είναι:
- Καθεστώς εταιρείας,
- Καθεστώς ιδρύματος (δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο)
Παράλληλα με αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων
από τα Κράτος, υπάρχουν επίσης Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίες
προσφέρουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως
MBA στη Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Οικονομικά. Τις περισσότερες φορές
λειτουργούν σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Παρά του ότι αυτά τα
προγράμματα δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το Κράτος, έχουν καλή φήμη
στην αγορά εργασίας και είναι ελκυστικά για τους φοιτητές. Σαν παράδειγμα,
συναντάμε την περίπτωση του Business School of the University of Navarra ή το
Business School of the University Ramon Lull.
Η τελευταία κατηγορία ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αφορά στα
ιδρύματα τα οποία δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα και δεν είναι πιστοποιημένα
από σώματα πιστοποίησης ή ξένα πανεπιστήμια. Ο μεγάλος αριθμός τους και η
δυσδιάκριτη παρουσία τέτοιου τύπου ιδρυμάτων καθιστά αδύνατη τη σωστή
παρουσίασή τους.
1.3 Συμβούλιο Πιστοποίησης και η διαδικασία πιστοποίησης
Η Εθνική Αντιπροσωπεία Αποτίμησης Ποιότητας και Πιστοποίησης (ANECA)94
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συμμετοχή στη βελτίωση της
ποιότητας του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της αξιολόγησης, τη
βεβαίωση και πιστοποίηση των πανεπιστημιακών πτυχίων, προγραμμάτων,
διδακτικού προσωπικού και ιδρυμάτων. Η ANECA δημιουργήθηκε από τον
Οργανικό Νόμο 6/2001, 20 Δεκεμβρίου (άρθ. 32).
Πριν από τον Οργανικό Νόμο των Πανεπιστημίων του 2001, η γενική διαδικασία
αξιολόγησης της διασφάλισης ποιότητας και της πιστοποίησης ανατίθεντο σε κάθε
πανεπιστήμιο μετά από ελεύθερη παραγγελία. Από το 2001, η αξιολόγηση της
ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών είναι υποχρεωτική.
Όσον αφορά στην πιστοποίηση των μελών σώματος καθηγητών, όλα τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια πρέπει να πιστοποιηθούν από την ANECA ή το αρμόδιο σώμα
πιστοποίησης στην περιοχή πριν αποκτήσουν την ιδιότητα καθηγητή ιδιωτικού
πανεπιστημίου.
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Αριθμοί από την έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την
Ισπανία, σελ.461
94
Εθνική Αντιπροσωπεία Αποτίμησης Ποιότητας και Πιστοποίησης στη Ισπανία. Περισσότερα στο:
www.aneca.es
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Η Ισπανία δημιούργησε 3 προγράμματα διασφάλισης ποιότητας τη δεκαετία του
1990:
Πειραματικό Πρόγραμμα για την Αποτίμηση της Ποιότητας στο
Πανεπιστημιακό Σύστημα(Programa Experimental de Evaluacion de la Calidad del
Sistema Universitaria). Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόστηκε το 1993-1994 και
σχεδιάστηκε από το Ισπανικό Πανεπιστημιακό Συμβούλιο. Το πρόγραμμα
αξιολόγησε τη διδασκαλία, την έρευνα και τη θεσμική διοίκηση σε αρκετά
πανεπιστήμια.
Πρόγραμμα για την Αποτίμηση της Ποιότητας στα Πανεπιστήμια (Plan
Nacional de Evaluacion de la Calidad de las Universidades). Εφαρμόστηκε το 1995
σαν επακόλουθο ενός Ευρωπαϊκού πιλοτικού σχεδίου για την αποτίμηση ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση αποβλέποντας στη δοκιμή μίας κοινής μεθοδολογίας
αποτίμησης ποιότητας στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το παραπάνω πρόγραμμα που
εφαρμόστηκε στην Ισπανία καθόρισε διαφορετικούς στόχους: να προωθήσει
διαδικασίες ποιότητας στα Ισπανικά πανεπιστήμια και να παράσχει μεθοδολογικά
εργαλεία στα πανεπιστήμια για την διαδικασία αποτίμησης95.
Δεύτερο Πλάνο για την Ποιότητα των Πανεπιστημίων (Plan II de Calidad de
las Universidades). Εφαρμόστηκε το 2001-2006 και επιτηρήθηκε από την ANECA.
Αυτό το πρόγραμμα στόχευε στην ενθάρρυνση της θεσμικής αποτίμησης της
ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, στην προώθηση νομικού πλαισίου για
περιφερειακή αποτίμηση (κυρίως για τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπείες
υπεύθυνες για την αποτίμηση ποιότητας). Η ANECA επιβλέπει την πιστοποίηση των
επίσημων πτυχίων στην Ισπανία ενώ είναι επίσης υπεύθυνη για την αποτίμηση
ποιότητας σε συνεργασία με τοπικές αντιπροσωπείες.

2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
2.1 Ιδιωτικά πανεπιστήμια

1) Unibertsitatea Mondragón (Guipuzcoa) (μη κερδοσκοπικό) www.mondragon.edu
2) Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid) (κερδοσκοπικό) www.uax.es
3) Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) (κερδοσκοπικό) www.nebrija.com
4) Universidad Camilo José Cela (Madrid) (κερδοσκοπικό) www.ucjc.edu
5) Universidad
www.uch.ceu.es

Cardenal

Herrera-CEU

(Valencia)

(μη

κερδοσκοπικό)

6) Universidad Católica San Antonio (Murcia) (κερδοσκοπικό) www.ucam.edu
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Πληροφορίες από την έκδοση του CEPES για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, τμήμα για την
Ισπανία, σελ.467
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7) Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Avila (Avila) (μη κερδοσκοπικό)
www.ucavila.es
8) Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (εκκλησιαστικό)
(Valencia) (μη κερδοσκοπικό) www.ucv.es
9) Universidad Deusto (εκκλησιαστικό) (Vizcaya) (μη κερδοσκοπικό)
www.deusto.es
10) Universidad Europea de Madrid (Madrid) (κερδοσκοπικό) www.uem.es
11) Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) (κερδοσκοπικό)
www.uemc.edu
12) Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) (μη κερδοσκοπικό)
www.fvitoria.com
13) Universidad de Navarra (εκκλησιαστικό) (Navarra) (μη κερδοσκοπικό)
www.unav.es
14) Universidad Pontificia Comillas (εκκλησιαστικό) (Madrid) (μη κερδοσκοπικό)
www.upco.es
15) Universidad Pontificia de Salamanca (εκκλησιαστικό) (Salamanca) (μη
κερδοσκοπικό) www.upsa.es
16)
Universidad
San
www.universidadsanjorge.net

Jorge

(Zaragoza)

(μη

κερδοσκοπικό)

17) Universidad San Pablo CEU (Madrid) (μη κερδοσκοπικό) www.uspceu.com
18) Universidad SEK (Segovia) (μη κερδοσκοπικό) www.usek.es
19) Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona) (κερδοσκοπικό) www.abatoliba.edu
20) Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona) (μη κερδοσκοπικό)
www.uic.es
21) Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
22) Universitat Ramón Llull (Barcelona) (κερδοσκοπικό) www.url.es
23) Universitat Vic (Barcelona) (μη κερδοσκοπικό) www.uvic.es
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2.2 Ιδιωτικά μεταδευτεροβάθμια
πανεπιστημιακά κέντρα

ιδρύματα

και

ιδιωτικά

Ο ακόλουθος κατάλογος αποτελείται από ιδιωτικά πανεπιστημιακά κέντρα τα οποία
προσφέρουν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι αναγνωρισμένα από το Ισπανικό
Υπουργείο Εκπαίδευσης και τα περισσότερα από αυτά προσφέρουν πτυχία τα οποία
είναι επιπλέον επικυρωμένα από ξένα πανεπιστήμια.
Ο ακόλουθος κατάλογος δεν είναι πλήρης:
CEADE (Seville), επικυρωμένο από το University of Wales http://www.ceade.net/
Centro San Luis (Bilbao),
http://www.centrosanluis.com/

επικυρωμένο

από

το

University

of

Wales

CESINE (Santander), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.cesine.com/cesine/00-0.htm
CESTE (Zaragoza), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.ceste.es/es/inicio/
EADA Escuela de Alta Direccion y Administracion (Barcelona), πιστοποιημένο
από τα EQUIS, AMBA, AEEDE, μέλος του AACSB
http://www.eada.edu/default_english.htm
ESADE Business School of the University Ramon Lull (Barcelona), πιστοποιημένο
από το EQUIS
http://www.esade.edu
ESCOEX International Business School (Las palmas), επικυρωμένο από το
University of Wales http://www.escoex.com/
Escola Universitaria de Negocis de la Caixa de Terrassa (Terrassa), επικυρωμένο
από το University of Wales και πιστοποιημένο από το University of Catalunya
http://www.euncet.com/
Escuela de Negocios Caixanova (Vigo), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.enegocioscaixanova.edu/
Escuela Superior de Comunicacion (Granada), επικυρωμένο από το University of
Wales
http://www.escogranada.com/
Formatic Barna (Barcelona), πιστοποιημένο από το
University of Girona και
επικυρωμένο από το University of Wales http://www.formatic-barna.com/
Fundacion San Valero (Zaragoza), επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.svalero.es/
IE Instituto de Empresa Business School (Madrid), πιστοποιημένο από το EQUIS
http://www.ie.edu/home/
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IESE Business School of the University of Navarra (Navarra), πιστοποιημένο από
το EQUIS
http://www.iese.edu/Aplicaciones/NotasPrensa2/view.asp?id=28&lang=en
ISMET Instituto Superior de Medicinas Tradicionales (Barcelona), επικυρωμένο
από το University of Wales http://www.ismet.es/
IUSC International University Studies Centre (Barcelona), επικυρωμένο από τα
university of Wales, University of Barcelona, University of Cadiz και University of
Dickinson http://www.iusc.es/

2.3 Άλλα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Παράλληλα, υπάρχουν επίσης άλλα ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία προσφέρουν
προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, μη αναγνωρισμένα από το Κράτος.
Αυτά τα ιδρύματα είναι επίσης αρκετά ελκυστικά σε φοιτητές οι οποίοι τα βλέπουν
σαν τη «δεύτερη καλύτερη επιλογή» για να αποκτήσουν δίπλωμα ανώτατης
εκπαίδευσης.
Ωστόσο, η αποτίμησή τους σε εθνικό επίπεδο δεν είναι εύκολη, εξ’ αιτίας των
διαφορετικών καθεστώτων τους και του μεγάλου αριθμού τους96.
3) Νομοθεσία
Εν πρώτοις, το Άρθρο 27 §6 του Συντάγματος αναγνωρίζει την ελευθερία της
εκπαίδευσης και της δημιουργίας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Δύο βασικές νομικές μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ισπανία, και
ιδίως όσον αφορά στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, είναι αυτές του
Πανεπιστημιακού Νόμου του 1983 και του Οργανικού Νόμου του 2001:
Πανεπιστημιακός Νόμος 11/1983, 25 Αυγούστου (Ley de Reforma Universitaria
LRU)97
Εγκαθιστά πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις όπως:
-

Διαδικασία αυτονομίας για τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν την ικανότητα να
καταρτίσουν τα δικά τους προγράμματα σπουδών,

-

Αλλαγή σχετικά με το καθεστώς όσον αφορά στους καθηγητές (δεν είναι
πλέον τμήμα του εθνικού σώματος αλλά ανήκουν σιγά σιγά σε καθορισμένο
πανεπιστήμιο),

-

Αποκέντρωση σε τοπικές κυβερνήσεις για πανεπιστημιακές ευθύνες,

96

Είναι ωστόσο πιθανό να συναντήσουμε μερικά από αυτά, καταχωρημένα σε κατάλογο διαθέσιμο
στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.iberestudios.com
97
Σχετικά τμήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτού του Νόμου είναι διαθέσιμα Παράρτημα 8.
Όλο το κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο στο: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0lo11-1983.html
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-

Τα ιδρύματα αρχίζουν να λαμβάνουν δημόσιους πόρους,

-

Εγγυάται την ελευθερία δημιουργίας ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης, με σεβασμό των συνταγματικών αρχών (Τίτλος VIII)

Βασιλικό Διάταγμα 557/91, 12 Απριλίου, τροποποιημένο από το Βασιλικό
Διάταγμα 485/199598: Εγκαθιστά τα κριτήρια για τη δημιουργία και αναγνώριση
ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιδιωτικών πανεπιστημιακών κέντρων.
Οργανικός Νόμος των Πανεπιστημίων της 21ης Δεκεμβρίου 2001 (Ley de
Ordenación Universitaria - LOU)99.
Ρυθμίζει τη δεύτερη σημαντική μεταρρύθμιση, τόσο για τα δημόσια όσο και για τα
ιδιωτικά πανεπιστήμια, με σημαντικές αλλαγές όπως:
-

υπενθυμίζει τη λειτουργία των πανεπιστημίων και το βαθμό αυτονομίας τους
(έχουν από τότε τη δυνατότητα να αναπτύξουν την διδακτική τους πολιτική
και να εκπονήσουν τα σχέδιά τους για ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες,
χρηματοοικονομική αυτονομία),

-

προϋπόθεση ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να αποκτήσει κρατικό
πιστοποιητικό πριν επιλεχθεί από τα πανεπιστήμια,

-

υποχρεωτική εκ των υστέρων πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από
την ANECA,

-

ορίζει τις συνθήκες και προϋποθέσεις για δημιουργία, αναγνώριση και
λειτουργία των πανεπιστημίων, δημόσιων και ιδιωτικών και τη διαδικασία
πιστοποίησης

-

εγκαθιδρύει τον Πανεπιστημιακό νόμο και δικαιοδοσία με κάποιες
διευκρινίσεις για το δημόσιο και ιδιωτικό καθεστώς.

Αυτός ο Νόμος ενισχύει το σύστημα αποκέντρωσης της εκπαίδευσης και την
αυτονομία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να
εφαρμόσουν μία καλύτερη και εξατομικευμένη οργάνωση. Κάποιες αυτόνομες
περιφέρειες έχουν ξεκινήσει από τότε να εγκαθιδρύουν τους δικούς τους
πανεπιστημιακούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις δικές τους αντιπροσωπείες
υπεύθυνες για την αξιολόγηση ποιότητας της διδασκαλίας και των ιδρυμάτων.
Όσον αφορά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο Οργανικός Νόμος ρυθμίζει με
λεπτομέρεια τις βασικές όψεις των προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία
τέτοιων ιδρυμάτων, την αξιολόγηση της ποιότητάς τους καθώς και την τυποποίηση
των πανεπιστημιακών πτυχίων που απονέμονται.

98

Το Διάταγμα είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 9
Ολόκληρο το κείμενο είναι διαθέσιμο σε ξεχωριστό έγγραφο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά καθώς
και στα Ισπανικά στο: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.html
99
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4) Αριθμοί
Πίνακας1: Στοιχεία χρονολογικών σειρών για τον αριθμό των δημόσιων και
ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
1890
Δημόσια 10
Ιδιωτικά 2
Σύνολο 12

1990
36
5
41

1994
46
9
55

1995
46
12
58

1996
47
13
60

1998
50
19
69

1999
50
20
70

2000
50
21
71

2003
50
22
72

Πηγή: έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.444 (από το Internet Portal
Universia) www.universia.net)

Πίνακας 2: Αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και διανομή αρμοδιοτήτων
μεταξύ του Κράτους, των Αυτόνομων Κοινοτήτων και τοπικών διοικήσεων
Υπευθυνότητες
Κεντρική Κυβέρνηση

Αυτόνομες Κοινότητες

Τοπική διοίκηση

Γενική οργάνωση του συστήματος, ελάχιστες προϋποθέσεις για
σχολεία, διεθνής συνεργασία στην εκπαίδευση, πολιτικές
ενθάρρυνσης και κατοχύρωσης της έρευνας, γενικός σχεδιασμός της
εκπαίδευσης και κανονισμός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
πιστοποιητικών, επιθεώρηση ανωτάτου επιπέδου, πολιτικές
διασυνδεμένες με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών,
ιδιοκτησία και διοίκηση των δημόσιων ιδρυμάτων στο εξωτερικό,
νομική βάση για τα ξένα ιδρύματα στην Ισπανία, εκπαιδευτικές
στατιστικές για την κεντρική κυβέρνηση κτλ.
Διοικητική ιδιοκτησία μέσα στη γεωγραφική περιοχή της
δικαιοδοσίας τους, εγκαθίδρυση και έγκριση των ιδρυμάτων,
διοίκηση προσωπικού, ανάπτυξη εκπαιδευτικού σχεδιασμού,
καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών, οικονομική υποστήριξη
και επιδοτήσεις κτλ.
Παροχή τοποθεσιών για τη δόμηση δημόσιων ιδρυμάτων, διατήρηση
και ανακαίνιση των προ-πρωτοβάθμιων και των πρωτοβάθμιων
σχολείων, σχεδιασμός και πρόγραμμα των εξωσχολικών και
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, παρακολούθηση υποχρεωτικής
εκπαίδευσης κτλ.

Πηγή: CIDE

Πίνακας 3: Χρονολογικές σειρές φοιτητικών εγγραφών (σε χιλιάδες) σε δημόσια και
ιδιωτικά ιδρύματα
1983/1984
Δημόσια 720
Ιδιωτικά 24
744
Σύνολο

1989/1990
1059
34
1093

1995/1996
1450
59
1509

1998/1999
1489
94
1583

2001/2002
1403
122
1525

2003/2004
1349
133
1482

2004/2005
1331
132
1463

Πηγή: έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ. 455 (από το Υπουργείο
Παιδείας)

Σχόλιο: Τα τελευταία 20 χρόνια, παρατηρούμε ότι οι τιμές των εγγραφών έχουν
αυξηθεί περίπου κατά 85% στα δημόσια πανεπιστήμια και 450% στα ιδιωτικά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα ιδιωτικά
ιδρύματα παραμένουν μειοψηφία σε σχέση με τις εγγραφές στα δημόσια
πανεπιστήμια.
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Πίνακας 4: Κατανομή των φοιτητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (ακαδημαϊκό έτος
2005- 2006)

Συνολικός
αριθμός
μαθητών/φοιτητ
ών

Αριθμός
μαθητών/φοιτητών

%
μαθητών/φοιτητών
που
παρακολουθούν
δημόσια ιδρύματα

Αριθμός
μαθητών/φοιτητών
που
παρακολουθούν
ιδιωτικά και
ιδιωτικά
εξαρτημένα από
την κυβέρνηση
ιδρύματα *

%
μαθητών/φοιτητών
που
παρακολουθούν
ιδιωτικά και
ιδιωτικά
εξαρτημένα από
την κυβέρνηση
ιδρύματα*

Προ1,480,810
960,606
64.9
520,204
πρωτοβάθμια
2,481,667
1,654,825
66.7
826,842
Πρωτοβάθμια
Κατώτερη
1,843,313
1,222,931
66.3
620,382
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Ειδική
29,892
15,562
52.1
14,330
εκπαίδευση
Επαγγελματική
502,472
377,058
75
125,414
εκπαίδευση
Γενική
ανώτερη
640,241
481,882
75.3
158,359
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
1,442,081
1,303,109
90.4
138,972
Πανεπιστήμια
Όλα τα επίπεδα
8,420,476
6,015,973
71.4
2,404,503
Πηγή: Στατιστικό Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης
* Οι ιδιωτικά σχολές που ελέγχονται από την κυβέρνηση ή ανώτατα ιδρύματα που χρηματοδοτούνται
μέσω εκπαιδευτικών συμφωνιών οι οποίες εγκαθιδρύονται με την αρμόδια εκπαιδευτική διοίκηση.

Πίνακας 5: Αριθμοί κλάδων στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (20042005)
Καθεστώς

Ονόματα
ιδρυμάτων

Έτος
δημιουργίας

Αριθμός
φοιτητών

Αριθμός
καθηγητών

Εκκλησιαστικό

Catolica
de
Avila
Catolica
de
Valencia
S.
Vicente
Martir
Catolica San
Antonio
Deusto
Navarra
Pontificia
Comillas
Pontificia de
Salamanca
Abat
Oliba
Ceu
Alfonso X El
Sabio
Antonio De
Nebrija
Camilo José

1998

369

2003

Εκκλησιαστικό

Εκκλησιαστικό
Εκκλησιαστικό
Εκκλησιαστικό
Εκκλησιαστικό
Εκκλησιαστικό
Private
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό

40

Αριθμός
προσφερόμενων
προγραμμάτων
14

Avila

-

-

-

Valencia

1996

3000

350

14

Murcia

1886
1952
1890

15.263
12.200
9.191

752
2.567
986

27
28
24

Vizcaya
Navarra
Madrid

1940

7.863

-

-

Salamanca

1973

680

74

8

Barcelona

1993

8.300

800

24

Madrid

1995

1.970

281

18

Madrid

1998

500

44

10

Madrid
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Τόπος

35.1
33.3
33.7
47.9
25

24.7
9.6
29.6

Cela
Cardenal
Herrera-Ceu
Europea
de
Madrid
Europea
Miguel
de
Cervantes
Francisco de
Vitoria
Internacional
de Catalunya
Mondragon
Unibertsitatea
Oberta
de
Catalunya
Ramon Llull
San Jorge
San
Pablo
CEU
SEK
VIC

Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό

Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό
Ιδιωτικό

1999

6.527

294

9

Valencia

1995

8.000

509

29

Madrid

2002

-

-

-

Valladolid

1993

5.171

719

12

Madrid

1997

2.400

311

-

Barcelona

1997

2.800

210

15

Guipuzcoa

1995

11.886

600

12

Barcelona

1991
2005
1993

13.740
500-999
8.476

1.028
50
805

41
5
17

Barcelona
Zaragoza
Madrid

1997
1997

1.231
3.604

145
341

8
21

Segovia
Barcelona

Πηγή: Έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.452 (από το Internet Portal
Universia www.universia.net)

Πίνακας 6: Εξέλιξη των πανεπιστημιακών αποφοίτων σε δημόσια και ιδιωτικά
πανεπιστήμια (από το1982 έως το2001)
-

Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων ανά τύπο πανεπιστημίου

Δημόσια
πανεπιστήμια
Ιδιωτικά
πανεπιστήμια
Σύνολο

-

1982
/83
74,4
33
2,38
1
76,8
14

1985/8
6
86,928
3,945
90,873

1988/8
9
107,19
1
5,007

1991/9
2
117,18
9
6,361

1994/9
5
150,82
1
7,232

1997/9
8
185,28
3
12,811

1999/200
0
185,195

112,19
8

123,55
0

158,05
3

198,09
4

202,959

17,764

2000/0
1
185,56
9
19,719
205,28
8

Εξέλιξη του ποσοστού επί % των αποφοίτων ανά τύπο πανεπιστημίου

Δημόσια
πανεπιστή
μια
Ιδιωτικά
πανεπιστή
μια
Σύνολο

1982/
83
96.90

1985/
86
95.66

1988/
89
95.54

1991/
92
94.85

1994/
95
95.42

1997/
98
93.53

1999/20
00
91.25

2000/
01
90.39

3.10

4.34

4.46

5.15

4.58

6.47

8.75

9.61

100

100

100

100

100

100

100

100

Πηγή: Έκδοση του CEPES 2007 για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση σελ.461 (από το Υπουργείο
Παιδείας)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τη στιγμή που τα ιδιωτικά ιδρύματα αναγνωρίστηκαν επίσημα στην Ισπανία, τα
ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν τριπλασιαστεί σε λιγότερα από 15 χρόνια αν τα
συγκρίνουμε με το συνολικό αριθμό των πανεπιστημίων ανώτατης εκπαίδευσης στην
Ισπανία και υπολογίζονται στο 30% των Ισπανικών ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Ο αριθμός των εγγραφών σε αυτά τα ιδρύματα συνέχισε να αυξάνεται τα
τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων παραμένουν
μία μειονότητα (λιγότερο από το 10% του φοιτητικού πληθυσμού).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του CEPES-Ισπανία 2007
(σελ.473), η γενική τάση στην Ισπανία σήμερα είναι ακόμη ευνοϊκή για τα δημόσια
πανεπιστήμια τα οποία έχουν καλή φήμη (γνωστά ως χορηγοί καλύτερης ανώτατης
εκπαίδευσης από τα ιδιωτικά ιδρύματα). Την ίδια στιγμή, φαίνεται ότι τα ιδιωτικά
ιδρύματα έχουν καλύτερες δυνατότητες να εφαρμόσουν τη Διαδικασία της Μπολόνια
και είναι πιο ευέλικτα στα επιβεβλημένα κριτήρια (τα ιδιωτικά ιδρύματα είναι
λιγότερα γραφειοκρατικά από τα δημόσια πανεπιστήμια, γενικά μικρότερα στο
μέγεθος κάτι που διευκολύνει τη γενική διοίκηση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης

Η σημαντική διεύρυνση του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης στη Σουηδία συνέβη
κατά τη δεκαετία του 1960 όταν ιδρύθηκε η πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών
Κολλεγίων. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην ανώτατη εκπαίδευση ήταν η
μεταρρύθμιση του 1977 όταν ένα μεγάλο μέρος των ιδρυμάτων μετά-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ενοποιήθηκαν σε ένα μόνο σύστημα που διέπεται από κοινούς
κανονισμούς. Αυτή η μεταρρύθμιση έδωσε έμφαση στο ότι η ανώτατη εκπαίδευση θα
πρέπει να προγυμνάζει φοιτητές για την επαγγελματική ζωή. Αυτή η μεταρρύθμιση
κατήργησε επίσης την ελεύθερη είσοδο των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση,
εγκαθιδρύοντας ένα σύστημα επιλογής.
Υπάρχουν σήμερα 50 περίπου ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Σουηδία, είτε
δημόσια είτε ανεξάρτητα100. Ανώτατη εκπαίδευση προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο
και στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο. Τα πανεπιστημιακά κολλέγια είναι αρμόδια να
διεξάγουν έρευνα σε ειδικούς κλάδους και έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν
προπτυχιακά προγράμματα σε συγκεκριμένα πεδία. Τα πανεπιστήμια είναι αρμόδια
να απονέμουν μεταπτυχιακά διπλώματα κάθε είδους.
To 2004, η Κυβέρνηση υιοθέτησε το βούλευμα «Νέος Κόσμος, Νέο Πανεπιστήμιο»,
προσαρμόζοντας το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στη Διαδικασία της Μπολόνια.
Υπάρχουν κάποιες προοπτικές δημόσιας χρηματοδότησης για προπτυχιακά
προγράμματα ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών και την απόδοσή
τους. Για μεταπτυχιακά προγράμματα το Κράτος χορηγεί μόνιμους πόρους για
ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια.
Γενικά μιλώντας, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα απολαμβάνουν μεγάλη
αυτονομία: ελεύθερη οργάνωση των λειτουργιών τους, των πόρων τους και των
προγραμμάτων σπουδών τους.
Η εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προϋποθέτει τη συμπλήρωση του
δευτεροβάθμιου σχολικού προγράμματος. Ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα
έχουν προϋποθέσεις καταλληλότητας που ποικίλλουν ανάλογα με τη θεματική
περιοχή και τον τύπο του προγράμματος. Ωστόσο, από το 1997, η Σουηδική Εθνική
Αντιπροσωπεία για την Ανώτατη Εκπαίδευση έθεσε τα γενικά κριτήρια που
απαιτούνται για εισαγωγή σε προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε επαγγελματικές
εξετάσεις. Το σύστημα προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων (numerus clausus)
χρησιμοποιείται για όλα τα μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε η
επιλογή των φοιτητών γίνεται αυτόματα στο Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα.
100

Όλος ο κατάλογος με τα δημόσια και τα ανεξάρτητα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι
διαθέσιμος στο:
http://english.hsv.se/highereducationinsweden/highereducationinstitutionsheis/listofhighereducationinst
itutions.4.28afa2dc11bdcdc557480002332.html
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Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης συντονίζονται από εθνικά καταστατικά και
κανονισμούς. Ένα από τα βασικά κείμενα αναφοράς για τα πανεπιστήμια και τα
πανεπιστημιακά κολλέγια είναι το Θέσπισμα του 1993 για την Ανώτατη
Εκπαίδευση (όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2006).

1.1 Δημόσιος τομέας ανώτατης εκπαίδευσης
Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση είναι δωρεάν. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει 36
κρατικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης:
-

12 κρατικά πανεπιστήμια, συν το Karolinska Institute και το Royal Institute of
Technology,

-

15 πανεπιστημιακά κολλέγια και 7 κολλέγια τέχνης

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να
λάβουν δημόσια οικονομική ενίσχυση για το κόστος ζωής κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους (ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του φοιτητή). Ο φοιτητής
μπορεί να επιλέξει να κάνει αίτηση μόνο για το επίδομα. Αυτή η δημόσια βοήθεια
αποτελείται από ένα μη επιστρεπτέο επίδομα και ένα επιστρεπτέο δάνειο. Οι
εγγεγραμμένοι φοιτητές στα δημόσια ιδρύματα θα πρέπει επίσης να καταβάλουν ένα
ποσό για δίδακτρα στην Ένωση Φοιτητών.
1.2 Ανεξάρτητος τομέας ανώτατης εκπαίδευσης
Στη Σουηδία δεν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά για επιχορηγούμενους
φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχουν 12 ιδρύματα αυτού του τύπου, όλα
αναγνωρισμένα από Σουηδικές αρχές ως ανεξάρτητα ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης που λειτουργούν σε σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Πολιτισμού. Μπορούν να απονέμουν προπτυχιακά διπλώματα (όπως τα πανεπιστήμια
και τα κολλέγια) και μεταπτυχιακά διπλώματα (όπως τα πανεπιστήμια μόνο). Μόλις
πάρουν την άδεια να απονέμουν διπλώματα, είναι υποχρεωμένα να βοηθήσουν στη
συνεχή παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων τους. Αυτή η άδεια
δίνει στους φοιτητές τους το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση
στο Κράτος. Δίδακτρα δεν επιτρέπονται εάν το ανεξάρτητο ίδρυμα λαμβάνει
δημόσιες επιδοτήσεις.
-

3 ανεξάρτητα
προγράμματα,

πανεπιστήμια

αρμόδια

να προσφέρουν

μεταπτυχιακά

Αυτά τα τρία πανεπιστήμια ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και
λαμβάνουν δημόσιες επιδοτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους
προγράμματα.
- 7 ανεξάρτητα κολλέγια και 2 ανεξάρτητα κολλέγια τέχνης τα οποία μπορούν να
απονέμουν κάποια πτυχία προπτυχιακής εκπαίδευσης101.
101

Οι αριθμοί βρέθηκαν στην έκθεση «Σουηδικά πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολλέγια-ετήσια
έκθεση 2006». Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο:
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800081527/0638R.pdf
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Αυτά τα 12 ανεξάρτητα ιδρύματα είναι πλήρως ενσωματωμένα στο Σουηδικό
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς έχουν σύμβαση με το Κράτος και είναι πιστοποιημένα
από τη Σουηδική Εθνική Αντιπροσωπεία για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Παράλληλα, κάποιοι ιδιωτικοί φορείς είναι επίσης αρμόδιοι να απονέμουν
πιστοποιητικά συγκεκριμένων προγραμμάτων στη ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν περίπου
12 αυτού του τύπου. Δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να λαμβάνουν δημόσιες
επιδοτήσεις, έτσι είναι ελεύθεροι να χρεώνουν δίδακτρα.
1.3 Συμβούλιο Πιστοποίησης και η διαδικασία πιστοποίησης
Η Σουηδική Εθνική Υπηρεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση ((Högskoleverket SNAHE)102 είναι η Σουηδική αντιπροσωπεία της κυβέρνησης που διευθύνει την
ανώτατη εκπαίδευση γενικά (επιθεώρηση, προώθηση του τομέα, συνεχής
παρακολούθηση, αξιολόγηση, αξιολόγηση ποιότητας, νέες πρωτοβουλίες στην
ανώτατη εκπαίδευση και αξιολόγηση δικαιωμάτων απονομής ακαδημαϊκών
διπλωμάτων).
Η Κυβέρνηση αποφασίζει ποια πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολλέγια πρέπει να
υπάρχουν και κάτω από ποιο καθεστώς (πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό κολλέγιο,
δημόσιο ή ανεξάρτητο). Όσον αφορά στους ανεξάρτητους φορείς ανώτατης
εκπαίδευσης, αποφασίζει επίσης εάν αυτός ο φορέας πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να
απονέμει πτυχία ή διπλώματα. Σε περίπτωση που ένα πανεπιστημιακό κολλέγιο
επιθυμεί να λάβει την ιδιότητα του πανεπιστημίου, η Κυβέρνηση διατάζει την
SNAHE να προβεί στην εξέταση της αίτησης. Η SNAHE εκτελεί έναν έλεγχο
ποιότητας για να αξιολογήσει εάν τα προγράμματα είναι σε επίπεδο ανώτατης
εκπαίδευσης.

2) Κατάλογος ανεξάρτητων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
2.1 Ανεξάρτητα πανεπιστήμια
Τρία στο σύνολο, είναι αναγνωρισμένα ως ανεξάρτητα πανεπιστήμια από το
Υπουργείο Παιδείας και είναι αρμόδια να απονέμουν πτυχία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
1) Chalmers University
www.chalmers.se/en
2) Jonkoping University
www.hlk.hj.se/eng/

of

Technology

Foundation

(μη

(μη

κερδοσκοπικό)

κερδοσκοπικό)

(Göteborg)

(Jonkoping)

3) Stockholm School of Economics (Stockholm), πιστοποιημένο από το EQUIS
www.hhs.se/default.htm
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Περισσότερες πληροφορίες για την SNAHE στο: www.hsv.se
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2.2 Ανεξάρτητα πανεπιστημιακά κολλέγια
Εφτά στο σύνολο, τα παρακάτω ιδρύματα είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το
Υπουργείο Παιδείας ως ανεξάρτητοι φορείς ανώτατης εκπαίδευσης με το δικαίωμα
να απονέμουν πρώτα πτυχία.
1) Ersta Sköndal University College (Stockholm) http://www.esh.se
2) Gammelkroppa School of Forestry (Filipstad)
http://www.gammelkroppa.pp.se
3) Johannelund Theological Institute (μη κερδοσκοπικό) (Uppsala)
http://www.johannelund.nu
4) Örebro Theological Seminary (Orebro) http://www.orebromissionsskola.se
5) Sophiahemmet University College of Health Science (μη κερδοσκοπικό)
(Stockholm)
http://www.sophiahemmet.se
6) Stockholm School
http://www.ths.se

of

Theology

(μη

κερδοσκοπικό)

(Bromma)

7) Swedish Red Cross University College of Nursing and Health (μη
κερδοσκοπικό) (Stockholm) http://www.rkh.se
Παράλληλα, ένας αριθμός ιδιωτικών φορέων ανώτατης εκπαίδευσης προσφέρουν
προγράμματα που οδηγούν σε επαγγέλματα ψυχοθεραπείας:
Beteendeterapeutiska Föreningen (Uppsala) http://www.kbt.nu
Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB (Kungalv)
http://www.cognitivterapi-gbg.se
Erica Foundation (Stockholm) http://www.ericastiftelsen.se/eng/histo.htm
Göteborgs Psykoterapi Institut (Goteborg) http://www.gpsi.se
Psykoterapisällskapet i Stockholm AB (Stockholm)
http://www.psykoterapisallskapet.se
Stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (Stockholm)
http://www.sapu.se
Svenska psykoanalytiska sällskapet (Stockholm) http://www.spas.nu
The St Lukas organization (Stockholm) http://www.st-lukas.se
The Swedish Psychoanalytical Society (Stockholm) http://www.spaf.a.se
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2.3 Ανεξάρτητα κολλέγια τέχνης
Υπάρχουν δύο:
1) Beckmans College of Design (Stockholm) http://www.beckmans.se
2) University College of Music Education (Stockholm)
http://www.smi.se
3) Νομοθεσία
Όλα τα Σουηδικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν το δικαίωμα να δίνουν
διαφορετικούς τύπους πτυχίων (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Διπλώματα
κτηνιατρικής άσκησης κ.α.) υπόκεινται στο Σουηδικό νόμο και στην επιθεώρηση της
Σουηδικής Εθνικής Αντιπροσωπείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτό ισχύει τόσο
για τους δημόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς ανώτατης εκπαίδευσης.
Νόμος Ανώτατης Εκπαίδευσης 1992:1434 (Κυβερνητικός Νόμος) 17/12/1992
Υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές που ρυθμίζουν το σύστημα ανώτατης
εκπαίδευσης γενικά. Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στο:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/7868/a/21540
Διάταγμα Ανώτατης Εκπαίδευσης: 1993
Το κείμενο του Διατάγματος είναι διαθέσιμο στο:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/21541
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης
1.1 Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ανώτατης εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση είναι μία βασική ελευθερία εγγυημένη από το Ολλανδικό Σύνταγμα,
τροποποιημένο το 1989 (Άρθ. 23 για την ελευθερία της εκπαίδευσης). Αυτό σημαίνει
ότι οποιοσδήποτε στην Ολλανδία είναι ελεύθερος να ιδρύσει ένα εκπαιδευτικό
ίδρυμα και να προσφέρει προγράμματα σπουδών. Βρίσκουμε συνεπώς διαφορετικά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης:
-

Ιδρύματα χρηματοδοτούμενα από την Κυβέρνηση (δημόσια ιδρύματα): περίπου
65 ιδρύματα.
Ιδρύματα εγκεκριμένα από την Κυβέρνηση (ιδιωτικά αναγνωρισμένα
ιδρύματα): δεν υπάρχει επίσημος αριθμός διαθέσιμος (βρήκαμε μεταξύ 45 και
70).

Μόλις αναγνωριστούν και πιστοποιηθούν, τα χρηματοδοτούμενα από την Κυβέρνηση
(δημόσια) και τα εγκεκριμένα από την Κυβέρνηση (ιδιωτικά) ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα μπορούν να καταγραφούν στο Κεντρικό Μητρώο Προγραμμάτων Σπουδών
Ανώτατης Εκπαίδευσης (CROHO).
-

Ιδιωτικοί φορείς (μη αναγνωρισμένοι από την κυβέρνηση, μη
χρηματοδοτούμενοι από δημόσιες αρχές). Δεν έχουν ζητήσει αναγνώριση και
πιστοποίηση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν αριθμοί διαθέσιμοι.

Υπάρχουν δύο τύποι ανώτατης εκπαίδευσης στην Ολλανδία:
-

Ακαδημαϊκή ανώτατη εκπαίδευση. Υπάρχουν 13 πανεπιστήμια
(Universiteiten WO) και ένα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία. Τα
πανεπιστήμια συνδυάζουν ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία. Ποικίλλουν
στο μέγεθος με τις εγγραφές να κυμαίνονται από 6.000 σε 30.000 φοιτητές (ο
φοιτητικός πληθυσμός στο σύνολο των πανεπιστημίων είναι 205.000103). Τα
πανεπιστήμια μπορούν να λάβουν Κρατικές επιδοτήσεις βασισμένες σε
δείκτες όπως ο αριθμός των διπλωμάτων, των πρωτοετών φοιτητών και των
διδακτορικών πτυχίων. Αυτές οι Κρατικές Επιδοτήσεις μπορούν να
διανεμηθούν μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας. Κάθε πανεπιστήμιο φέρει το
κόστος της στέγασης και της υποδομής του. Τα Πανεπιστήμια ελέγχονται από
το Νόμο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας 1993 (WHW). Tα
Πανεπιστήμια προσφέρουν πτυχίο (WO bachelor), μεταπτυχιακό (WO master
και research master) και διδακτορικό.

-

Επαγγελματική ανώτατη εκπαίδευση. Υπάρχουν 63 πανεπιστήμια
επαγγελματικής εκπαίδευσης (Hogescholen HBO). Προσφέρουν διαφορετικά
προγράμματα προσανατολισμένα στο επάγγελμα σε διάφορα πεδία:
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Οι αριθμοί βρέθηκαν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Πανεπιστημίων στην Ολλανδία (VSNU).
Περισσότερες πληροφορίες για τον σύλλογο στο : http://www.vsnu.nl/Home-english.htm

138

εκπαίδευση, οικονομικά, συμπεριφορά και κοινωνία, γλώσσα και πολιτισμός,
μηχανολογία και τεχνολογία, γεωργία και φυσικό περιβάλλον και ιατρική
περίθαλψη. Αμέσως μόλις πάρουν την πιστοποίηση από τον Ολλανδικό
Οργανισμό Πιστοποίησης (NVAO)104, μπορούν να απονέμουν πτυχίο (HBO
bachelor) και μεταπτυχιακό (HBO master) και να κάνουν αίτηση για δημόσια
χρηματοδότηση. Συμπληρωματικά στις κυβερνητικές επιδοτήσεις, αυτά τα
ιδρύματα στηρίζονται στα δίδακτρα και στα έσοδα από εξωτερικές
δραστηριότητες. Τα ιδρύματα HBO αποφασίζουν ανεξάρτητα για την
κατανομή αυτών των πόρων για να καλύψουν κόστη προσωπικού, υλικών και
στέγασης. Οι απόφοιτοι των HBO βρίσκουν απασχόληση σε διάφορα πεδία,
συμπεριλαμβανομένων μεσαίου και υψηλού επιπέδου εργασίες στο εμπόριο
και στη βιομηχανία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην ιατρική περίθαλψη και
στο δημόσιο τομέα. Συντονίζονται από το Νόμο Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας 1993 (WHW). Περίπου 300.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στην
επαγγελματική ανώτατη εκπαίδευση.
Παράλληλα με αυτούς τους δύο βασικούς τύπους εκπαίδευσης, υπάρχουν επίσης 15
ινστιτούτα διεθνούς εκπαίδευσης τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών στα
Αγγλικά, κυρίως για επαγγελματίες στη μέση της σταδιοδρομίας τους.
Συνολικά, υπάρχουν περισσότεροι από 550.000 φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση
στην Ολλανδία.
Όσον αφορά στα ιδιωτικά ιδρύματα, υπάρχουν δύο είδη:
-

Αναγνωρισμένα ιδιωτικά ιδρύματα. Είναι αναγνωρισμένα από την
Ολλανδική Κυβέρνηση (θεσμική πιστοποίηση) και πιστοποιημένα μετά από
τον NVAO (ακαδημαϊκή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών). Η έγκριση
της κυβέρνησης είναι η επίσημη αναγνώριση της ποιότητας ενός ιδιωτικού
ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναγνώριση αυτή δίνει στα ιδρύματα
ορισμένα προνόμια, όπως το να έχουν την ίδια δικαιοδοσία με τα δημόσια
ιδρύματα να απονέμουν επίσημα αναγνωρισμένα διπλώματα και να έχουν
νομικά προστατευμένους τίτλους για τα πιστοποιημένα προγράμματά τους.
Ένα ιδιωτικό ίδρυμα που αναζητά επίσημη αναγνώριση θα πρέπει να
υποβάλλει μία αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο δουλεύει σε
συνεργασία με τον NVAO σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας των
προγραμμάτων σπουδών. Μόλις αναγνωριστούν, τα ιδρύματα δεν μπορούν
να λαμβάνουν δημόσιους πόρους. Ωστόσο, οι φοιτητές τους μπορούν να
ζητούν φοιτητικά επιδόματα και δάνεια.

-

Μη αναγνωρισμένα ιδιωτικά ιδρύματα. Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα
ιδρύματα, δεν μπορούν να απονέμουν πτυχία και μεταπτυχιακά στα
προγράμματα σπουδών τους. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
πιστοποίηση από τον NVAO για τα μετά από εμπειρία μεταπτυχιακά τους
μόνο. Τις περισσότερες φορές, κάνουν αίτηση για πιστοποίηση σε μη
κυβερνητικό σώμα πιστοποίησης ή για επισημοποίηση των προγραμμάτων
σπουδών τους από ένα ξένο πανεπιστήμιο.

104

Περισσότερες πληροφορίες για τον NVAO ((Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) στο:
http://nvao.net
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Η βασική αλλαγή στην Ολλανδική ανώτατη εκπαίδευση ήταν η υιοθέτηση της
Διαδικασίας της Μπολόνια με την εφαρμογή του συστήματος πτυχίων τριών κύκλων
(Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό) το 2002.
Η εγγραφή στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει τη συμπλήρωση του
HAVO (Ανώτατη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία είναι μία προανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση) ή VWO (προ-ακαδημαϊκή εκπαίδευση η οποία
αντιστοιχεί σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιπρόσθετες προϋποθέσεις μπορούν
επίσης να οριστούν με υπουργικό διάταγμα. Κάποια προγράμματα δέχονται
προκαθορισμένο αριθμό ατόμων και οι φοιτητές κατά συνέπεια επιλέγονται σύμφωνα
με τις προσδοκίες του ιδρύματος. Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν γενικά να
σπουδάσουν στο ίδρυμα της επιλογής τους. Οι φοιτητές στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα πληρώνουν θεσπισμένα δίδακτρα καθορισμένα από νόμο (περίπου 1.500
ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος).
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, μόνο πιστοποιημένα προγράμματα μπορούν να
απονέμουν αναγνωρισμένα πτυχία και να ζητούν δημόσια χρηματοδότηση. Οι
εγγεγραμμένοι φοιτητές σε πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών μπορούν να
κάνουν αίτηση για δημόσια επιδόματα105. Καθώς τα ιδιωτικά (αναγνωρισμένα) δεν
μπορούν να λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε
τέτοια ιδρύματα κανονικά δεν μπορούν να λαμβάνουν φοιτητικά επιδόματα.

1.2

Πιστοποίηση από τον NVAO και άλλες μορφές αναγνώρισης

Από το 2002, η διασφάλιση ποιότητας και η αναγνώριση στην Ολλανδία έχει
βασιστεί σε ένα σύστημα πιστοποίησης. Ο Ολλανδικός Oργανισμός Πιστοποίησης
(NVAO) είναι το επίσημο κυβερνητικό σώμα υπεύθυνο για πιστοποίηση στην
Ολλανδία και στη Φλάνδρα. Ο NVAO ιδρύθηκε με διεθνή συνθήκη (3 Σεπτεμβρίου,
2003) σαν διμερής οργανισμός.
Κάθε χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση και εγκεκριμένο από την κυβέρνηση
(ίδρυμα) μπορεί να κάνει αίτηση να αποκτήσει την πιστοποίηση των προγραμμάτων
σπουδών του. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για να επιτραπεί να απονέμει επίσημα
πτυχία (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) τα οποία θα αναγνωρίζονταν επίσημα
από τις Ολλανδικές αρχές. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι χρόνια στην Ολλανδία.
Τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (ούτε τα χρηματοδοτούμενα από την
κυβέρνηση ούτε τα εγκεκριμένα από την κυβέρνηση) μπορούν να ζητήσουν
πιστοποίηση για τα μετά από εμπειρία μεταπτυχιακά τους προγράμματα106.
Ωστόσο, τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (μη αναγνωρισμένα από την
κυβέρνηση, μη χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση) μπορούν επίσης να
πιστοποιηθούν από άλλα μη κυβερνητικά σώματα ή μπορούν να έχουν τα
105

Αυτό αναφέρεται στο Νόμο Φοιτητικής Χρηματοδότησης 2000, ο οποίος αφορά φοιτητές κάτω από
την ηλικία των 34 και που ξεκινούν τις σπουδές τους στην ανώτατη εκπαίδευση πριν από την ηλικία
των 30. Κάθε φοιτητής εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
και που ικανοποιεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να κάνει αίτηση για ένα βασικό επίδομα, ένα
συμπληρωματικό επίδομα ή ένα δάνειο.
106
Αυτός ο τύπος προγράμματος σπουδών δεν χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και γενικά
ακολουθείται μετά από μία περίοδο απασχόλησης
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προγράμματα σπουδών τους εγκεκριμένα από ξένα πανεπιστήμια (κυρίως από
Βρετανικά πανεπιστήμια στην Ολλανδία). Τα διπλώματα που απονέμονται στα
Ολλανδικά ιδρύματα θα αναγνωριστούν στη χώρα πιστοποίησης.
Σχετικά με τα μη κυβερνητικά σώματα που εμπλέκονται στη διασφάλιση ποιότητας
και πιστοποίηση στην Ολλανδία, τα τρία σημαντικά είναι: CPION (Κέντρο για PostExperience Εκπαίδευση Ολλανδία), PAEPON (Σχέδιο για Εγκεκριμένα και
Αναγνωρισμένα Ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ολλανδία) and Examenkamer
(ανεξάρτητος φύλακας εξετάσεων σχετικών με την εργασία). Δυστυχώς οι ιστότοποί
τους είναι στα Ολλανδικά. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε τον κατάλογο
των ιδιωτικών ιδρυμάτων αναγνωρισμένων από το PAEPON (κατάλογος στο επόμενο
τμήμα).
Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί καθαρά τις υπευθυνότητες διαφορετικών παραγόντων
στη διαδικασία πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
στην Ολλανδία:
Τύπος διασφάλισης ποιότητας
Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο στην
Ολλανδία από τον NVAO (είτε με
αξιολόγηση είτε με χορήγηση προνομίων).

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ολλανδία,
αλλά πιστοποιείται σε άλλη χώρα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από ένα ίδρυμα
το
οποίο
είναι
εγκεκριμένο
ή
χρηματοδοτούμενο από την Ολλανδική
κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα ή ίδρυμα είναι καταχωρημένο
σε κάποιο άλλο σώμα στην Ολλανδία

Περιγραφή
Το σύστημα πιστοποίησης στην Ολλανδία
οργανώθηκε με υπόδειξη της Ολλανδικής
κυβέρνησης. Για αυτό το λόγο, όλα τα
πιστοποιημένα προγράμματα είναι επίσημα
αναγνωρισμένα
από
την
Ολλανδική
κυβέρνηση. Τα πιστοποιημένα προγράμματα
έχουν γενικά υψηλό κύρος σε άλλες χώρες.
Ένα πρόγραμμα που προσφέρεται στην
Ολλανδία μπορεί να επικυρωθεί από κάποιο
ξένο πανεπιστήμιο που είναι πιστοποιημένο
στη χώρα του, ή από κάποιο άλλο σώμα.
Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα και το
πτυχίο δεν αναγνωρισμένα στην Ολλανδία,
αλλά στη χώρα που παρέχει την πιστοποίηση.
Ένα
ίδρυμα
εγκεκριμένο
ή
χρηματοδοτούμενο από την Ολλανδική
κυβέρνηση υπόκειται σε διαδικασίες
αξιολόγησης ποιότητας και άρα η ποιότητά
του θεωρείται ικανοποιητική από την
Ολλανδική κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτή η
μέθοδος δεν αποτιμά την ποιότητα
ξεχωριστών προγραμμάτων.
Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί στην
Ολλανδία που θα πιστοποιήσουν ή θα
καταχωρήσουν προγράμματα (μικρής ή
μεγάλης διάρκειας). Παραδείγματα αυτών
αποτελούν οι CPION, PAEON, και
Examenkamer.

Πηγή: Διασφάλιση Ποιότητας στην Ολλανδική Ανώτατη Εκπαίδευση: http://www.nuffic.nl/
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2) Κατάλογος ιδιωτικών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
2.1 Ιδιωτικά εγκεκριμένα από την κυβέρνηση πανεπιστήμια
Δεν έχουμε τον επίσημο αριθμό των εγκεκριμένων από την κυβέρνηση
πανεπιστημίων. Ωστόσο, οι πληροφορίες που λάβαμε από διάφορες ενώσεις και τον
NVAO, έχουν συγκεντρωθεί εδώ:
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht www.ktu.nl
Nyenrode Business University (μη κερδοσκοπικό) (Breukelen) (πιστοποιημένο από
τα EQUIS και AMBAs) http://www.nyenrode.nl/
Protestant Theological University (Kampen) www.thuk.nl
Theologische Faculteit Tilburg www.uvt.nl/faculteiten/tft/
Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken www.tua.nl
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijg.)
www.tukampen.nl
Transnationale Universiteit (Limburg) www.tul.edu
Universiteit Nimbas Graduate School of Management www.nimbas.com
2.2 Ιδιωτικά εγκεκριμένα από την κυβέρνηση πανεπιστήμια επαγγελματικής
εκπαίδευσης
Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για αυτό το τμήμα. Δεν υπάρχει επίσημος αριθμός
πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών εγκεκριμένων από την κυβέρνηση.
Bestuursacademie
Nederland
www.bestuursacademie.nl

(Zwolle),

μέλος

του

PAEPON

Bourdon Hogeschool voor Muziek (Oosterhout), μέλος του PAEPON
Business School Netherlands, πιστοποιημένο από τον NVAO www.bsnnederland.nl
Business School Notenboom (Eindhoven), μέλος του PAEPON www.notenboom.nl
BPP Professional Education (Amsterdam), μέλος του PAEPON
BSN Nederland (Buren), μέλος του PAEPON www.bsnnederland.nl
DAE Design Academy Eindhoven (μη κερδοσκοπικό) (Eindhoven) πιστοποιημένο
από τον NVAO
http://www.designacademy.nl/intro.htm
Dirksen Opleidingen B.V. (Arnhem), μέλος του PAEPON www.dirksen.nl
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EuroCollege Management School (Rotterdam), μέλος του PAEPON
http://www.eurocollege.nl/
European University for Professional Education (The Hague), μέλος του
PAEPON www.euruni-thehague.nl
EuroPort Business School (Rotterdam), μέλος του PAEPON www.epbs.nl
Fontys Bedrijfshogeschool (Tilburg), μέλος του PAEPON
http://www.fontys.nl
HBO Nederland (Arnhem) μέλος του PAEPON http://www.hbonederland.com/
Hogeschool van Utrecht, Theo Thijssen Academie, πιστοποιημένο από τον NVAO
http://www.theothijssenacademie.nl/
Hogeschool TIO/TIO college (Hengelo), μέλος του PAEPON www.tio.nl
Hogeschool West-Nederland (Alphen A/D Rijn), μέλος του PAEPON
www.west-nederland.nl
INHOLLAND Select Studies (Rotterdam), μέλος του PAEPON
http://www.inholland.nl/select+studies/
Intercollege Business School (Utrecht), μέλος του PAEPON www.intercollege.nl
ITV Hogeschool voor Tolken (Utrecht), μέλος του PAEPON
www.itv-hogeschool.nl
ISBW (Zaltbommel), μέλος του PAEPON http://www.isbw.nl
IVA Driebergen (Driebergen), μέλος του PAEPON www.iva-driebergen.nl
NCOI, Nederlands Commercieel (Hilversum), μέλος του PAEPON www.ncoi.nl
NTI (Leiden), μέλος του PAEPON www.nti.nl
Pro Education B.V. van de Hogeschool (Amsterdam) πιστοποιημένο από τον
NVAO www.proeducation.nl
ProgreSZ, Hogeschool voor (Apeldoorn), μέλος του PAEPON www.progresz.nl
Roosevelt Academy, πιστοποιημένο από τον NVAO www.roac.nl
Saxion Next (Deventer), μέλος του PAEPON www.saxionnext.nl
Schoevers Opleidingen (Houten), μέλος του PAEPON www.schoevers.nl

143

Schouten en Nelissen (Zaltbommel), μέλος του PAEPON και πιστοποιημένο από τον
NVAO www.schoutenennelissen.nl
SOD (Woerden), μέλος του PAEPON www.sod-opleidingen.nl
Stichting Hoger Onderwijs NOVI (Utrecht), μέλος του PAEPON
The new school for Information
http://www.thenewschool.nl/

(Amsterdam),

μέλος

του

PAEPON

Thorn Kreato Muziekacademie (Thorn), μέλος του PAEPON
TiasNimbas Business School (Eindhoven), πιστοποιημένο από τον NVAO
http://www.tiasnimbas.edu/
TMO, Hogeschool voor (Doorn), μέλος του PAEPON
Transfergroep Rotterdam πιστοποιημένο από τον NVAO www.transfergroep.nl
TSM Business School
http://www.tsm.nl/

(Ae

Enschede),

πιστοποιημένο

από

τον

NVAO

University of Phoenix (κερδοσκοπικό), μέλος του PAEPON www.uop.nl
Webster University (Leiden), μέλος του PAEPON www.webster.nl
Wittenborg International University (Deventer), μέλος του
πιστοποιημένο από τον NVAO http://www.wittenborg.eu

PAEPON και

2.3 Άλλα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα
οποία δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα αλλά είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητους
οργανισμούς ή επικυρωμένα από ξένα πανεπιστήμια.
Dutch Delta University (Deventer) http://www.ddu.nl/
Islamic University of Rotterdam (μη κερδοσκοπικό) (Rotterdam)
http://www.islamicuniversity.nl
3) Νομοθεσία
Ολλανδικό Σύνταγμα107(τροποποιημένο το 1989), Αρθ.23 για την ελευθερία της
εκπαίδευσης:
(1) Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι το σταθερό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης.

107

Ολόκληρο το κείμενο είναι διαθέσιμο στο:
http://www.servat.unibe.ch/law/icl/nl00000_.html#A023_
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(2) Όλα τα άτομα θα πρέπει να είναι ελεύθερα να παρέχουν εκπαίδευση, χωρίς
προκατάληψη στο δικαίωμα των αρχών για επιθεώρηση και με σεβασμό σε
μορφές εκπαίδευσης προσδιορισμένες από το νόμο, το δικαίωμά του να
εξετάζει την ικανότητα και την ηθική ακεραιότητα των καθηγητών, να
ρυθμίζεται από Κοινοβουλευτικό Νόμο.
(3) Η εκπαίδευση που παρέχεται από δημόσιες πηγές θα πρέπει να ρυθμίζεται από
Κοινοβουλευτικό Νόμο, υποβάλλοντας τον οφειλόμενο σεβασμό στη
θρησκεία ή την πίστη του καθένα.
(4) Οι αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση
παρέχεται σε επαρκή αριθμό δημόσιων σχολείων σε κάθε δήμο. Εξαιρέσεις
από αυτήν τη διάταξη μπορούν να επιτραπούν με κανόνες που θα
καθορίζονται με Κοινοβουλευτικό Νόμο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η
ευκαιρία να λάβει κάποιος την προαναφερθείσα μορφή εκπαίδευσης.
(5) Τα κριτήρια που απαιτούνται από σχολεία τα οποία χρηματοδοτούνται είτε εν
μέρει είτε πλήρως από δημόσια κεφάλαια θα πρέπει να ρυθμίζονται από
Κοινοβουλευτικό Νόμο, με την οφειλόμενη προσοχή, στην περίπτωση των
ιδιωτικών σχολείων, στην ελευθερία παροχής εκπαίδευσης σύμφωνα με τη
θρησκευτική ή άλλη πίστη.
(6) Οι προϋποθέσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να είναι τέτοιες
ώστε τα κριτήρια τόσο των ιδιωτικών σχολείων που χρηματοδοτούνται
πλήρως από δημόσια κεφάλαια όσο και των δημοσίων σχολείων να είναι
πλήρως εγγυημένα. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να σέβονται προπαντός
την ελευθερία των ιδιωτικών σχολείων να διαλέγουν την ακαδημαϊκή τους
βοήθεια και να διορίζουν καθηγητές όπως κρίνουν.
(7) Τα ιδιωτικά πρωτοβάθμια σχολεία τα οποία ικανοποιούν τις συνθήκες που
ορίζονται από Κοινοβουλευτικό Νόμο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από
δημόσια κεφάλαια σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια με τα δημόσια σχολεία. Οι
συνθήκες υπό τις οποίες η ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η προπανεπιστημιακή εκπαίδευση θα πρέπει να λαμβάνουν (συν)εισφορές από
δημόσια κεφάλαια θα πρέπει να ορίζονται από Κοινοβουλευτικό Νόμο.
(8) Η Κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση
της εκπαίδευσης στο Κοινοβούλιο.
Η νομοθεσία που ρυθμίζει την ανώτατη εκπαίδευση στην Ολλανδία δεν κάνει
διακρίσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Από το
1993, ο Νόμος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (WHW) διέπει το ανώτατο
εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Νόμος αυτός παρέχει θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη
εκπαίδευση (ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανώτατη εκπαίδευση καθώς και το
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Αντικατέστησε τον προηγούμενο Νόμο Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (WWO), το Νόμο Ανώτατης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (WHBO)
και το Νόμο Ανοιχτού Πανεπιστημίου (WOU). Αναφέρει τα ιδρύματα τα οποία είναι
χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση και εγκεκριμένα από την κυβέρνηση.
Πιστοποίηση του Νόμου Ανώτατης Εκπαίδευσης 2002: ο Νόμος αυτός απαιτεί ότι
όλα τα πτυχιακά προγράμματα τα οποία προσφέρονται από πανεπιστήμια ή
πανεπιστήμια επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογηθούν και να
πιστοποιηθούν από τον NVAO. Ορίζει ότι μόλις πιστοποιηθούν, τα προγράμματα
αυτά δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση. Μπορούν επίσης να καταχωρηθούν στο
Κεντρικό Μητρώο Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (CROHO).
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Δυστυχώς δε σταθήκαμε ικανοί να βρούμε αυτούς τους δύο βασικούς Νόμους
(1993 και 2002). Ο πρώτος Νόμος σίγουρα δεν είναι διαθέσιμος στα αγγλικά.
4) Αριθμοί
Ανώτατη εκπαίδευση στην Ολλανδία: ιδρύματα και φοιτητές (2006)
Αυτός ο πίνακας συμπληρώθηκε με τους αριθμούς που βρήκαμε.
Τύπος
ιδρύματος

Αριθμός
ιδρυμάτων

Μέσος αριθμός
φοιτητών
εγγεγραμμένων
ανά ίδρυμα

Συνολικός
αριθμός
φοιτητών
εγγεγραμμένων
στην ανώτατη
εκπαίδευση

Ιδρύματα
χρηματοδοτούμενα
από το κράτος
- WO*
- HBO**

14
45

6.000 με 30.000
20.000 με39.000

περίπου215.000
περισσότεροι
από365.000

- IIR***
ΣΥΝΟΛΟ

5
60

-

Περισσότεροι
από 550,000
Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στοιχεία

Ιδρύματα
εγκεκριμένα από
το κράτος
- WO
- HBO
- IIR
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα ιδρύματα
(ιδιωτικά μη
αναγνωρισμένα)
ΣΥΝΟΛΟ

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στοιχεία
Περίπου 70
(μέσος όρος)
Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στοιχεία

-

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στοιχεία
Από 300 έως
40.000
εγγεγραμμένοι
φοιτητές ανά
ίδρυμα (μέσος
όρος)

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στοιχεία
Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα
στοιχεία
Περισσότεροι
από 600,000
φοιτητές

Πηγή: Πίνακας κατασκευασμένος με αριθμούς που βρέθηκαν στην έκθεση «Ανώτατη Εκπαίδευση στην
Ολλανδία, το σύστημα, πτυχία και διπλώματα,NUFFIC108, Μάιος 2003 και αριθμοί από το Υπουργείο
Παιδείας.
* WO: Πανεπιστήμιο
** HBO: Πανεπιστήμιο επαγγελματικής εκπαίδευσης
*** IIR: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
108

NUFFIC: Ο Ολλανδικός Οργανισμός για Διεθνή Συνεργασία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Περισσότερα για τον NUFFIC στο: http://www.nuffic.nl
Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του NUFFIC στο:
http://www.nuffic.nl/pdf/service/factsh/henl-system.pdf
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, δε μιλάμε για τομέα ιδιωτικής ανώτατης
εκπαίδευσης στην Ολλανδία. Το εκπαιδευτικό σύστημα συμπεριλαμβάνει κρατικώς
χρηματοδοτούμενα (δημόσια ιδρύματα), κρατικώς εγκεκριμένα (ιδιωτικά ιδρύματα,
πιστοποιημένα γενικά από τον NVAO) και άλλους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι δεν
είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από τις αρχές. Τις περισσότερες φορές, είναι
πιστοποιημένοι από ανεξάρτητα σώματα πιστοποίησης ή επικυρωμένοι από ξένα
πανεπιστήμια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1) Γενική οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης
H Ανώτατη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει:
-

Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (περισσότερα από 130 στο σύνολο)109:
Είναι αναγνωρισμένα από Βασιλικό Κανονισμό ή Κοινοβουλευτικό Νόμο σαν
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και έχουν τη δυνατότητα απονομής πτυχίων.
Αφορά κυρίως τα αγγλικά πανεπιστήμια και μερικά κολλέγια.

-

Κολλέγια και άλλα ιδρύματα (περισσότερα από 550)110: Δεν είναι
αναγνωρισμένα όπως η πρώτη κατηγορία και δεν έχουν τη δυνατότητα
απονομής πτυχίων. Ωστόσο, μπορούν να προσφέρουν προγράμματα που
οδηγούν σε πτυχία επικυρωμένα από ιδρύματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα
απονομής πτυχίων (πρώτη κατηγορία).

Σε αυτήν την περίπτωση, πτυχία που απονέμονται στα παραπάνω κολλέγια
αναγνωρίζονται από τις αγγλικές αρχές.
Επί πλέον, υπάρχουν πολλοί άλλοι ιδιωτικοί ανεξάρτητοι πάροχοι προγραμμάτων
και πτυχίων (περίπου 3000), αναγνωρισμένοι από ανεξάρτητα σώματα
πιστοποίησης, όπως το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (BAC). Ωστόσο, επειδή
δεν υπάρχει απαίτηση για τέτοια κολλέγια να καταχωρηθούν στις αρχές, μπορούμε να
έχουμε έναν προσεγγιστικό αριθμό. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων που
προσφέρονται είναι σπουδές επιχειρήσεων, διοίκησης, ή τεχνολογίας πληροφορικής.
Δεν είναι νόμιμο για αυτούς να προσφέρουν τα δικά τους πτυχία ανώτατης
εκπαίδευσης. Μία λύση για αυτούς είναι η σύναψη συμφωνίας με ένα αναγνωρισμένο
πανεπιστήμιο και σώματα πιστοποίησης ώστε να προσφέρουν προγράμματα που
οδηγούν σε πτυχία ή άλλα πιστοποιητικά. Τα περισσότερα από τα ανεξάρτητα
κολλέγια έχουν νομική υπόσταση ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή
φιλανθρωπικών οργανισμών. Τα κολλέγια που έχουν ιδρυθεί σαν εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον Μητρώο Επιχειρήσεων
και πρέπει να συμμορφώνονται με το Νόμο των Επιχειρήσεων111.
Γενικά μιλώντας, στο Η.Β. ο όρος δημόσιο ίδρυμα αναφέρεται σε ανεξάρτητη σχολή.
Είναι δημόσιο υπό την έννοια ότι είναι ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές χωρίς κανένα
περιορισμό. Ωστόσο, δε σημαίνει ότι τα δίδακτρα είναι χαμηλά ή συμβολικά, όπως σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου το δημόσιο σχολείο σημαίνει κρατικό σχολείο. Είναι
επίσης επιλεκτικά και επιβάλλουν εξετάσεις εισαγωγής στους φοιτητές (Δημόσια
Εισαγωγική Εξέταση).
109

Ο κατάλογος αυτών των ιδρυμάτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Ικανοτήτων (DfES) στο:
http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/index.cfm?fuseaction=institutes.list&InstituteCategoryID
=1&OrderBy=Category
110
O κατάλογος αυτών των κολλεγίων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του DfES στο:
http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/index.cfm?fuseaction=institutes.list&InstituteCategoryID
=2&OrderBy=Category
111
Περισσότερα για το Μητρώο των Επιχειρήσεων στο: www.companieshouse.gov.uk
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Το 2005/06, υπήρχαν 2.522.035 φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση και περισσότερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο (ήταν 2.480.145 το 2004/05). 640.850
φοιτητές απέκτησαν πιστοποιητικά ανώτατης εκπαίδευσης από βρετανικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης το 2005/06, από 633.045 φοιτητές το 2004/05. 355.415 μέλη
προσωπικού εργάζονταν σε βρετανικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, εκ των
οποίων τα 164.875 ήταν ακαδημαϊκό προσωπικό112.
Η Αντιπροσωπεία Διασφάλισης Ποιότητας (QAA)113, με έτος ίδρυσης το 1997, είναι
ένα ανεξάρτητο σώμα χρηματοδοτούμενο από συνδρομές βρετανικών πανεπιστημίων
και κολλεγίων ανώτατης εκπαίδευσης, και μέσω συμβολαίων με τα βασικά βρετανικά
σώματα χρηματοδότησης ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
και πιστοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο,
προάγοντας τη θεσμική επιθεώρηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης κάθε έξι
χρόνια με βάση τα εξής:
- μία αυτό-αξιολόγηση
- μία προσεκτική επιθεώρηση
- μία έκθεση με εκτιμήσεις και προτάσεις
- μία συνεχή παρακολούθηση
Παράλληλα με την QAA, άλλα σώματα πιστοποίησης μπορούν επίσης να
πιστοποιούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το BAC.

2) Κατάλογος ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Υπάρχει μόνο ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το University of
Backingham. Δεν λαμβάνει άμεση κρατική χρηματοδότηση. Ωστόσο, οι φοιτητές
ορισμένων προγραμμάτων δικαιούνται οικονομική βοήθεια (φοιτητικό δάνειο).
University of Buckingham www.buckingham.ac.uk
2.1 Κολλέγια και άλλα ιδρύματα αναγνωρισμένα από τις βρετανικές αρχές
ως ικανά να προσφέρουν προγράμματα που οδηγούν σε πτυχία ενός
αναγνωρισμένου ιδρύματος
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν περισσότερα από 550 αυτού του τύπου.
Ο πλήρης κατάλογος κολλεγίων και ιδρυμάτων (και σύνδεσμος με την ιστοσελίδα
τους) είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:
http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/
2.2 Άλλα ανεξάρτητα κολλέγια και ιδρύματα πιστοποιημένα από
ανεξάρτητα σώματα
Η ονομασία «κολλέγιο» στο Η.Β. δεν σημαίνει υποχρεωτικά τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κολλέγια που παρέχουν μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση χωρίς όμως να οδηγούν στην απόκτηση πανεπιστημιακών πτυχίων. Για
να μπορέσει ένα κολλέγιο να προσφέρει ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα θα πρέπει
112

Από το δελτίο τύπου 115 της HESA (Στατιστική Αντιπροσωπεία Ανώτατης Εκπαίδευσης),
διαθέσιμο στο : http://www.hesa.ac.uk/index.php/content/view/803/161/
113
Περισσότερα για την QAA στο: http://www.qaa.ac.uk
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να έχει συνεργασία με κάποιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Όσα κολλέγια έχουν τέτοιες
συνεργασίες συνήθως ονομάζονται Colleges of Higher Education, ενώ όσα δεν έχουν
ονομάζονται Colleges of Further Education. Είναι προφανώς δυνατό ένα κολλέγιο
Ανώτατης Εκπαίδευσης να προσφέρει και προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας μη
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Ο αριθμός αυτών των ιδρυμάτων (ανώτατης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
εκτιμάται στις 3.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποια από αυτά είναι δυνατόν να
πιστοποιηθούν από διαφορετικά ανεξάρτητα σώματα, όπως το BAC (εκτός από την
πιστοποιήση που έχουν από το τυχόν συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο). Ο ακόλουθος
κατάλογος απέχει πολύ από το να είναι πλήρης.
Aspect College (London) (MBA, certificate, foundation certificate) επικυρωμένο από
το University of Wales http://www.aspectworld.com/
BCC Birmingham Christian College (Birmingham), (MA, BA) επικυρωμένο από το
University of Wales http://bhxc.preview.sovereign.uk.com/
Britain College (London), (πιστοποιητικό ανώτατης εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις
και στη διοίκηση) επικυρωμένο από το University of Wales
http://www.ef.com/master/bc/
Coleg Harlech WEA (Gwynedd), ίδρυμα πιστοποιημένο στις γενικές σπουδές
(επικυρωμένο από το University of Wales) http://www.harlech.ac.uk/
Henley Management College (Henley), πιστοποιημένο από τα AACSB, EQUIS και
AMBA http://www.henleymc.ac.uk
London Business School (London), πιστοποιημένο από τα HEFCE, AACSB, AMBA,
EQUIS) www.london.edu
NCC (Manchester) επικυρωμένο από το University of Wales http://www.nccedu.com/
The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs (London), επικυρωμένο
από το University of Wales http://www.topra.org
West End College (κερδοσκοπικό) (London), πιστοποιημένο από το BAC
http://www.w-e-c-l.co.uk/
Ένας κατάλογος ανεξάρτητων κολλεγίων ανώτατης εκπαίδευσης, επικυρωμένων από
κάποιο αναγνωρισμένο ίδρυμα και πιστοποιημένων από το Βρετανικό Συμβούλιο
Πιστοποίησης είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.the-bac.org

3) Νομοθεσία
Οι παρακάτω διατάξεις αναφοράς στη νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση είναι
διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:
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- Ηνωμένο Βασίλειο
Βούλευμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2004:
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/035/04035.i-v.html
- Αγγλία και Ουαλία μόνο
Μεταρρυθμιστικός Νόμος για την Εκπαίδευση 1988:
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880040_en_1
Νόμος για την Εκπαίδευση 2002
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/20020032.htm
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Πιστοποίηση: (1) είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι υπηρεσίες και οι
λειτουργίες ενός οργανισμού ελέγχονται από μία τρίτη υπηρεσία πιστοποίησης που
αποφασίζει εάν ικανοποιούνται τα εφαρμοστέα κριτήρια. Εφόσον ο οργανισμός
ικανοποιεί τα κριτήρια της υπηρεσίας πιστοποίησης, λαμβάνει την σχετική
πιστοποίηση (ορισμός από τη Wikipedia).
(2) είναι μία επίσημη και διαφανής διαδικασία η οποία εξασφαλίζει διεθνώς συμβατά
κριτήρια ώστε να ελέγξει εάν τα ιδρύματα και/ή τα προγράμματα που προσφέρονται
σε πανεπιστημιακό επίπεδο συμμορφώνονται με ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας.
Η διαδικασία πιστοποίησης αποφασίζει για το καθεστώς και την αναγνώριση των
ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων για ορισμένη περίοδο (ορισμός του
Αυστριακού Συμβουλίου Πιστοποίησης) .
CIDJ: Το Κέντρο Πληροφοριών και Έρευνας της Νεολαίας (Centre d'Information et
de Documentation Jeunesse) δίνει πληροφορίες για προγράμματα σπουδών, κενές
θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης, γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές.
Αποτελεί ένα δίκτυο με 27 τοπικά κέντρα, 4 Κέντρα Πληροφόρησης για τους Νέους
και 243 γραφεία πληροφοριών για τους νέους (ορισμός του EGIDE).
CNOUS: Το Εθνικό Κέντρο Πανεπιστημιακών και Σχολικών Έργων (Centre National
des Oeuvres Universitaires et Scolaires) είναι ένα ίδρυμα υπό τον έλεγχο του
Υπουργείου Παιδείας. Αποστολή του είναι να ασχολείται με τη φοιτητική ζωή όσον
αφορά στη στέγαση και στις υποτροφίες (ορισμός του EGIDE).
Σύμβαση συνεργασίας : Αυτό το συμβόλαιο συνδέει τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης με το Κράτος, το οποίο ελέγχει τη γενική λειτουργία του ιδρύματος και
πληρώνει τους μισθούς. Το ιδιωτικό ίδρυμα έχει σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να
απονέμει εθνικά πτυχία και προγράμματα σπουδών εκ μέρους του Κράτους (ορισμός
του EDIGE).
Ακαδημαϊκές μονάδες: Οι ακαδημαϊκές μονάδες στην Ευρωπαϊκή ανώτατη
εκπαίδευση βασίζονται στις αρχές του ECTS. 60 ακαδημαϊκές μονάδες αποτελούν
ένα ετήσιο πλήρες πρόγραμμα. Μία ακαδημαϊκή μονάδα αντιπροσωπεύει 25 με 30
ώρες δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, σπουδών και αξιολόγησης.
Πτυχίο: απονέμεται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης όπως τα πανεπιστήμια, σε
μία μεγάλη ποικιλία επιπέδων, κανονικά σαν το αποτέλεσμα επιτυχούς συμπλήρωσης
ενός προγράμματος σπουδών.
Fachhochschule: Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών στην Αυστρία, Γερμανία
Λιχτενστάιν και Ελβετία. Είναι ένα επαγγελματικό πανεπιστήμιο εξειδικευμένο σε
συγκεκριμένο πεδίο (τεχνολογία ή επιχειρήσεις, ιατρική περίθαλψη) και χωρίς
διδακτορικά προγράμματα.
Grande École: Δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία είναι
γνωστά ως πολύ επιλεκτικά και με κύρος. Η εγγραφή στις Grande Écoles
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πραγματοποιείται μετά από δύο προπαρασκευαστικά χρόνια (Prépa). Τα
προγράμματα σπουδών σε αυτά τα ιδρύματα είναι μηχανολογία, επιχειρηματικές
σπουδές και εκπαίδευση για ανώτατες θέσεις στη δημόσια διοίκηση (ορισμός του
EGIDE).
Ανώτατη εκπαίδευση: παρέχεται από πανεπιστήμια, επαγγελματικά πανεπιστήμια
(δημόσια κολλέγια, κολλέγια θεωρητικών επιστημών, και τεχνικά κολλέγια) και άλλα
κολλεγιακά ιδρύματα που απονέμουν ακαδημαϊκά πτυχία (όπως πρώτο πτυχίο,
μεταπτυχιακό, διδακτορικό) (Ορισμός από τη Wikipedia).
Θεσμική πιστοποίηση: αναφέρεται στην πιστοποίηση ολόκληρου του ιδρύματος,
συμπεριλαμβάνοντας όλα τα προγράμματά του, τοποθεσίες και μεθόδους
διδασκαλίας και εκμάθησης, χωρίς καμία εμπλοκή της ποιότητας των προγραμμάτων
σπουδών του ιδρύματος.
Εμπορικό σήμα: Δίδεται από το Κράτος στα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης. Υπάρχουν τρία στάδια στη διαδικασία του εμπορικού σήματος: πρώτα
η αναγνώριση του ιδρύματος από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, δεύτερον, μία
θεώρηση που γίνεται στο δίπλωμα που απονέμει το ίδρυμα (το ίδρυμα μπορεί να
ζητήσει θεώρηση διπλώματος μόνο 5 έτη αφού αναγνωριστεί από το Κράτος), και
τρίτον, πιστοποίηση του χορηγούμενου διπλώματος από το αρμόδιο Υπουργείο που
να υποδεικνύει το επίπεδο του διπλώματος χωρίς να εγγυάται την ποιότητά του
(ορισμός του EDIGE).
ONISEP: Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση και τα Επαγγέλματα
είναι ένα δημόσιο ίδρυμα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
Δημοσιεύει και διαδίδει πληροφορίες για την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα στη
Γαλλία. Υπάρχουν 28 τοπικές αντιπροσωπείες του ONISEP στην επικράτεια (ορισμός
του EDIGE).
Prépa: ή προπαρασκευαστικό τμήμα. Δύο χρόνια προετοιμασίας για πολύ επιλεκτικές
εισαγωγικές εξετάσεις στις γαλλικές Ανώτατες Σχολές (Ανώτερες Σχολές, Σχολές
εμπορίου. Σχολές Μηχανικών). Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι Prépa:
φιλολογία, οικονομικά και εμπόριο και επιστήμη (ορισμός του EDIGE).
Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Στο Γαλλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ένα
ιδιωτικό ίδρυμα είναι σε αντίθεση με το δημόσιο και διακρίνουμε δύο βασικούς
τύπους τέτοιων ιδρυμάτων: αυτά που έχουν σύμβαση με το Κράτος (μεμονωμένη
σύμβαση, εταιρική σύμβαση) και τα άλλα χωρίς σύμβαση. Γενικά η εκπαίδευση στα
ιδιωτικά ιδρύματα χρεώνει δίδακτρα τα οποία ποικίλλουν από το ένα ίδρυμα στο
άλλο. Διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τους φοιτητές τους σύμφωνα με τα δικά
τους κριτήρια και εισαγωγικές εξετάσεις. Χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει
χρεώνοντας δίδακτρα (ορισμός του EDIGE).
Ιδιωτικό πανεπιστήμιο: είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο διευθύνεται χωρίς τον
έλεγχο οποιασδήποτε δημόσιας οντότητας. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι
συνηθισμένα στην Κίνα, στη Χιλή, στην Ιαπωνία, στην Πορτογαλία, και στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν υπάρχουν σε κάποιες χώρες. Τα δίδακτρα στα ιδιωτικά
πανεπιστήμια τείνουν να είναι πολύ υψηλότερα απ’ ότι στα δημόσια πανεπιστήμια τα
οποία μπορεί να μην έχουν δίδακτρα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια διευθύνουν μερικές
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φορές συνοπτικά προγράμματα με συντομότερες διακοπές επιτρέποντας στους
φοιτητές να ολοκληρώσουν ένα τριετές πτυχίο σε δύο έτη για παράδειγμα. Αυτό
μειώνει τα έξοδα διαμονής και επιτρέπει στους φοιτητές να ξεκινήσουν εργασία
πλήρους απασχόλησης νωρίτερα, αλλά κάποιοι θα επιχειρηματολογούσαν ότι αυτό
γίνεται εις βάρος της συνολικής φοιτητικής εμπειρίας (ορισμός της Wikipedia).
Αναγνώριση: Ένα ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα να
ζητήσει Κρατική αναγνώριση. Αυτή η αναγνώριση είναι η εγγύηση επαρκούς εθνικού
επιπέδου εκπαίδευσης. Στη Γαλλία, οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε
αναγνωρισμένα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να ζητήσουν
φοιτητική Κοινωνική Ασφάλιση (ορισμός του EDIGE).
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Επίπεδο ή βαθμίδα σπουδών πέρα από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση που μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποιητικό αναγνωρισμένο στην αγορά
εργασίας. Πραγματοποιείται σε επίσημα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα
(πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, κολλέγια, δημόσια και ιδιωτικά) αλλά επίσης και σε μία
μεγάλη ποικιλία άλλων εκπαιδευτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των δευτεροβάθμιων
σχολών, των χώρων εργασίας, προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του
διαδικτύου και ενός πλήθους ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων (ΟΟΣΑ).
Πανεπιστήμιο: (1) (Γαλλία) Δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το
οποίο, δια νόμου, μπορεί να απολαμβάνει διοικητική, οικονομική, παιδαγωγική και
επιστημονική αυτονομία. Τα πανεπιστήμια προφέρουν διαφόρων ειδών εκπαίδευση,
μέσω ακαδημαϊκών έως επαγγελματικών εκπαίδευτικών προγραμμάτων. Μέσα στα
πανεπιστήμια, υπάρχουν επίσης ερευνητικά κέντρα, εσωτερικά σχολεία,
πανεπιστημιακά ινστιτούτα (ορισμός του EDIGE).
(2) Το πανεπιστήμιο είναι ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, το οποίο
απονέμει ακαδημαϊκά πτυχία σε όλα τα επίπεδα (Πτυχίο, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό) σε μία ποικιλία θεμάτων. Ένα πανεπιστήμιο προσφέρει και τριτοβάθμια
και μετά-τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η λέξη πανεπιστήμιο προέρχεται από το Λατινικό
universitas magistrorum et scholarium, που σημαίνει -περίπου- κοινότητα καθηγητών
και μαθητών (ορισμός από τη Wikipedia).
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών: Μια Τεχνολογική Ανώτερη Σχολή
(Fachhochschule) ή Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Αυστρία,
Γερμανία, Λιχτενστάιν και Ελβετία, είναι ένα επαγγελματικό πανεπιστήμιο μερικές
φορές εξειδικευμένο σε κάποιες θεματικές ενότητες (π.χ. τεχνολογία ή διοίκηση
επιχειρήσεων) και χωρίς μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.
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education in Europe – Bucharest: UNESCO-CEPES, 2006. (Διαθέσιμο μόνο στα
Γαλλικά)
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Annual report 2006 – Sweden
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800081527/0638R.pdf
Greece: national report on the implementation of the Bologna Process, 2003, by the
Ministry of National Education and Religious Affairs – Greece
Διαθέσιμο στο : http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Greece.pdf
HERBILLON (Michel). – L’enseignement supérieur en Europe – 2004
http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1927.asp#P530_72347

-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

OECD
Economic survey of Greece 2007. Paris: Policy Brief, by OECD, 2007, P. 12
Διαθέσιμο στο : http://www.oecd.org/dataoecd/57/24/38665552.pdf

UNESCO
Higher education in a globalized society - 2004
Διαθέσιμο στο : http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136247e.pdf
World Declaration on Higher Education for the twenty-first century: visions and
actions, UNESCO http://www.unesco.org/education/educprog/

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Education in Flanders: a broad view of the Flemish educational landscape (2005)
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/107.pdf
- French higher education law opens way for privatisation, by Kumaran Rahul and
Pierre Mabut, August 16, 2007. Διαθέσιμο στο :
http://www.wsws.org/francais/News/2007/aout07/160807_privatisation.shtml
- “L’enseignement supérieur en Europe: état des lieux”, report by Chantal Kaufmann,
during the conference on higher education at the University of Saint-Louis
(Bruxelles), February 25th, 2000 (διαθέσιμο μόνο στα Γαλλικά)
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/publications/pg062.htm#Retour%20débu
t%20de%20page
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- Rapport de l’OAQ (organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles
suisses) sur les systèmes d’évaluation et d’accréditation dans neuf pays européens.
2001, 6 pages
- Unanticipated development: perspectives on private higher education‘s emerging
roles – D. LEVY University of Albany, New York: PROPHE, 2002. – 30 p.
Ηλεκτρονική έκδοση:
http://www.albany.edu/dept/eaps/prophe/publication/paper/PROPHEWP01_files/PRO
PHEWP01.doc
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
-

Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες

ENIC-NARIC:
www.enic-naric.net
EuroEducation (European Education Directory):
http://www.euroeducation.net/
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE):
www.eurashe.br
European Centre for Higher Education:
www.cepes.ro
European Consortium for Accreditation in Higher Education:
www.ecaconsortium.net
European Foundation for Management Development:
www.efmd.org
European Network for Quality Assurance in Higher Education:
www.enqa.net
European Students’ Union:
http://www.esib.org
European Union:
www.europa.eu.int
EURYDICE:
www.eurydice.org
Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher
Education:
www.ceenetwork.hu

-

Διεθνείς ιστοσελίδες

Education International Directory:
http://www.ei-ie.org
International education Directory of Colleges and Universities:
http://www.4icu.org/Europe/
International Education Journal (publication of articles on higher education):
http://www.iej.cjb.net/
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International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
www.inqaahe.org
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD):
www.oecd.org
OECD Observer articles on education (list of all the articles available):
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_37455_37563710_1_1_1_37455,
00.html
Program on Research on Private Higher Education – University of Albany, US
http://www.albany.edu/dept/eaps/prophe
UNESCO:
http://portal.unesco.org
UNESCO Institute for Statistics:
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC

-

Εθνικές ιστοσελίδες

1) Αυστρία
Austrian Accreditation Council:
http://www.akkreditierungsrat.at
Austrian Education System:
http://www.bildungssystem.at/
Austrian Government – Department of Education, Science and Training:
http://www.dest.gov.au/
ENIC-NARIC Austria:
http://www.bmbwk.gv.at/naric
Federal Ministry of Education, Science and Culture:
http://www.bmukk.gv.at/enfr/index.xml
FH Fachhochschulrat Council:
http://www.fhr.ac.at
National Agency Socrates – Austria:
http://www.sokrates.at/
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2) Βέλγιο

Belgian Constitution (in English):
http://www.fed-parl.be/constitution_uk.html
Conseils des Recteurs des Universités Francophones de Belgique:
http://www.cref.be/
Council of Flemish Institutions of Higher Education:
http://www.vlhora.be/
FELSI (Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants):
http://www.felsi.be/
Higher Education Register:
http://www.highereducation.be/
Ministry of the Belgian French Community:
http://www.cfwb.be/
Ministry of the Flemish Community, Department of Education
http://www.ond.vlaanderen.be/
NARIC of the Belgian French Community/Direction générale de l'enseignement non
obligatoire et de la recherche scientifique:
http://www.enseignement.be/infosup/
NVAO – Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders:
http://www.nvao.net/
VLIR – Flemish Interuniversity Council:
http://www.vlir.be/
SNEC (Secrétariat National de l’Enseignement Catholic)
http://www.segec.be/

3) Δανία
Danish Ministry of Education:
http://eng.uvm.dk/
Danish Rectors’ Conference:
www.rks.dk
Danish Evaluation Institute (EVA):
www.eva.dk
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Ministry of Education:
www.undervisningsministeriet.dk

4) Φιλανδία
FINHEEC Finnish Higher Education Evaluation Council:
www.finheec.fi
Finlex (legislation):
http://www.finlex.fi/en/
Ministry of Education:
http://www.minedu.fi

5) Γαλλία
Annuaire national officiel des établissements d’enseignement privé :
www.enseignement-prive.info
CIEP :
www.ciep.fr
Code de l’Education:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=CEDUCA&code=CED
UCATL.rcv
Conférence des Grandes Ecoles :
www.cge.asso.fr
Commission des Titres d’Ingenieurs :
http://www.cti-commission.fr
EDUFRANCE :
http://www.edufrance.fr
EGIDE
http://www.egide.asso.fr/fr/guide/comprendre/glossaire/
ENIC-NARIC France/ CIEP:
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/
FESIC (Fédération d’Ecoles d’Ingénieurs et de Management) – network of 26 private
schools
http://www.boivigny.com/Fesic-la-difficile-valorisation-d-un-reseau-decoles_a236.html

IREDU (Institut de Recherche sur l’Education)
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http://www.u-bourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?bg=2&site_id=120
La lettre du monde de l’Education:
www.lalettredeleducation.fr
L’Etudiant:
http://www.letudiant.fr/
Ministry of Higher Education and Research:
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Ministry of National Education:
www.education.gouv.fr
OEPU Observatoire Européen des Politiques Universitaires (Université de la
Sorbonne):
www.oepu.paris-sorbonne.fr
RESUP (Réseau d’Etudes sur l’Enseignement Supérieur) :
www.resup.u-bordeaux2.fr
Secrétariat National pour l’Enseignement Supérieur Privé (SNESP)
http://www.snpefp-cgt.org/
UDESCA (Union des Etablissements d’Enseignement Supérieur Catholique) :
UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes) :
http://www.ugei.org/home.html

6) Γερμανία
Accreditation Council:
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=44&L=1
ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute):
http://www.acquin.org
Campus Germany: Live, study and research in Germany:
http://www.campus-germany.de/
Central Evaluation and Accreditation Agency Hannover:
http://www.zeva.uni-hannover.de/
Central Office for Foreign Education in the Secretariat of the Standing Conference of
the Ministers of Education and Cultural Affairs (ENIC-NARIC Centre):
http://www.kmk.org/zab/home.htm
Federal Ministry of Education and Research:
http://www.bmbf.de/en/index.php
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Federal Statistical Office:
www.destatis.de
Foundation for International Business Administration Accreditation:
www.fibaa.de
Gateway to German higher education:
http://www.daad.de/deutschland/index.en.html
German Academic Exchange Service (information on higher education):
http://www.daad.de/hochschulen/index.en.html
German Rector’s Conference (HRK):
http://www.hrk.de/index_eng.php
Higher Education Compass (data bank of the Association of Universities and other
Higher Education Institutions in Germany):
http://www.hochschulkompass.de/
HRK Association of Universities and other Higher Education Institutions:
http://www.hrk.de/
Independent Schools Directory:
http://www.independentschools.com/germany/
Science Council :
http://www.wissenschaftsrat.de/

7) Ελλάδα
Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών
Εκπαιδευτικές Δαπάνες:
www.inka.gr

Ελλάδος-Επιθεώρηση

για

τις

Ιδιωτικές

Σύμβουλος Διοίκησης Ελλάδος, Επιθεώρηση για τις Ιδιωτικές Εκπαιδευτικές
Δαπάνες 2003:
Διαθέσιμο στο: www.icap.gr
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
http://www.ypepth.gr

Οργανισμός ΟΟΣΑ Ελλάδα:
www.oecd.org/greece
8) Ιταλία
List of the Italian public and private universities:
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http://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchPar
ams&action=submit&typeuni=00&coduni=00&codfac=00&codreg=00&coddip=00&
codist=00&chiave=universita&sresubmit=cerca&PHPSESSID=lok4d080bsth0rctq3tn
083to7&risuniimg=1#tituni
Ministry of Education, University and Research (English version):
http://www.study-in-italy.it/
Ministry of Education, University and Research (Italian version):
www.miur.it
National Committee for the Assessment of the University System:
www.cnvsu.it
National Institute of Statistics:
www.istat.it

9) Λουξεμβούργο
Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur:
http://www.cedies.public.lu/
Legilux (legislation):
http://www.legilux.public.lu/leg/index.html
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:
http://www.mcesr.public.lu/

10) Πορτογαλία
Association of Private Higher Education Institutions:
www.apesp.pt
Directorate-General for Higher Education:
http://www.dges.mcies.pt/dges/
Higher Education National Evaluation Council (only in Portuguese):
www.cnaves.pt
Ministry of Education:
http://www.min-edu.pt/
Ministry of Science, Technology and Higher Education:
http://www.mces.pt/ www.oces.mctes.pt
National Education Council:
www.cnedu.pt
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NARIC- Portugal:
http://www.naricportugal.pt/naric/

11) Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Department of Education – Ireland:
www.education.ie
Higher Education Authority – Ireland:
http://www.hea.ie/
HETAC (Higher Education and Training Awards Council):
http://www.hetac.ie/

12) Ισπανία
Independent Schools Directory:
http://www.independentschools.com/spain/
Legislation regarding universities in Spain:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.html
Ministry of Education:
www.mec.es
National Agency for Quality Assessment and Accreditation:
www.aneca.es

13) Σουηδία
Association of Swedish Higher Education:
http://www.suhf.se/Templates/StartPage1.aspx?PageID=d2039a53-a301-48f7-b4c09a942ab91eb1
List of universities and universities colleges in Sweden:
http://www.studyinsweden.se
Ministry of Education and Research:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
Swedish National Agency for Higher Education:
http://www.hsv.se
14) Ολλανδία
CHEPS Center for Higher Education Policy Studies:
www.utwente.nl/cheps
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CPION (Center for Post-Experience Education Netherlands) in Dutch only:
http://www.cpion.nl/
Ministry of Education, Culture and Science:
http://www.minocw.nl/english/index.html
NVAO – Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders:
http://www.nvao.net/
NUFFIC Netherlands organization for international cooperation in higher education:
www.nuffic.nl/index-en.html
PAEPON (Platform for Approved and Recognized Private Educational Institutions in
the Netherlands) in Dutch only:
http://www.paepon.nl/
Quality Assurance in Dutch Higher Education:
http://www.nuffic.nl
The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences:
http://www.hbo-raad.nl
VSNU – Association of universities in The Netherlands:
http://www.vsnu.nl/web/show
15) Ηνωμένο Βασίλειο
Association of Colleges:
http://www.aoc.co.uk/
Association of Scottish Colleges:
http://www.ascol.org.uk/
British Accreditation Council:
www.the-bac.org
British Council:
www.britishcouncil.org
Colleges UK:
http://www.colleges.uk.com/
Department for Education – England:
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/index.htm
Department of Education – Scotland:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education
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Department for Education and Skills (DfES):
www.dfes.gov.uk
HERO – Gateway to universities, colleges and research organizations in the UK:
http://www.hero.ac.uk/uk/home/index.cfm
HESA Higher Education Statistics Agency:
www.hesa.ac.uk
Higher Education Funding Council:
http://www.hefce.ac.uk/
Independent Schools Directory:
http://www.independentschools.com/uk/
Legislation texts:
http://www.publications.parliament.uk
NARIC-UK:
http://www.naric.org.uk/
Office of Public Sector Information – legislation:
http://www.opsi.gov.uk/legislation/about_legislation.htm
Private Schools Directory:
http://www.privateschools.co.uk/
Quality Assurance Agency for Higher Education:
http://www.qaa.ac.uk
University of Wales (list of degrees validated in private higher education
establishments by the University of Wales):
http://www.wales.ac.uk/

Scottish Higher Education Funding Council:
www.shefc.ac.uk

-

Οργανισμοί πιστοποίησης :

AAC (Austrian Accreditation Council)
http://www.akkreditierungsrat.at/cont/en/index.aspx
AACSB (American Accrediting body of business schools, USA)
http://www.aacsb.edu/
ABS (Association of Business School, UK)
http://www.the-abs.org.uk/
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ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute):
http://www.acquin.org
ACICS (Accrediting Council for Independent Colleges and Schools, USA)
http://www.acics.org/
AEACAE (American European Accreditation Council of Adult Education)
http://www.aeacae.net/
AICAD (Association of Independent Colleges of Art and Design)
http://www.aicad.org/
AMBA (Association for MBA)
http://www.mba.org.uk/
ANECA (National Agency for Quality Assessment and Accreditation in Spain):
www.aneca.es
BAC (British Accreditation Council):
www.the-bac.org
CTI (Commission des Titres d’Ingenieurs, France)
http://www.cti-commission.fr
EABHES (European Accreditation Board of Higher Education School)
http://www.eabhes.org/
EFMD (International Network for Excellence in Management Development)
http://www.efmd.be/
EQUIS (European Quality Improvement System)
http://www.efmd.be/
EVA (Danish Evaluation Institute)
http://www.eva.dk
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)
http://www.fibaa.de/news1.php
FINHEEC (Higher Education Evaluation Council)
http://www.kka.fi
HETAC (Higher Education and Training Awards Council, Ireland)
http://www.hetac.ie/
HRK (association of schools of management, Germany)
http://www.hrk.de/
IACBE (International Assembly Collegiate Business Education)
http://www.iacbe.org/
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NEACS (New England Association of Schools and Colleges):
http://www.neasc.org/
NVAO (Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders):
http://www.nvao.net/
QAA (Quality Assurance Agency - UK)
http://www.qaa.ac.uk
SNAHE (Swedish National Agency for Higher Education)
www.hsv.se

169

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Νόμος Πιστοποίησης Πανεπιστημίων – Αυστρία (στα Αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ο Κώδικας της Εκπαίδευσης, σχετικά άρθρα που αφορούν στα
ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης – Γαλλία (στα
Γαλλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3: Έκθεση Chartier: 5 προτάσεις για την ιδιωτική ανώτατη
εκπαίδευση – Γαλλία (στα Αγγλικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Ο Γαλλικός νόμος της ανώτατης εκπαίδευσης ανοίγει δρόμο στην
ιδιωτικοποίηση – Γαλλία (στα Αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5: Νόμος για τις συνθήκες δημιουργίας ιδιωτικών ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης – Λουξεμβούργο (στα Γαλλικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Γενικός Νόμος για την ιδιωτική και συνεργατική ανώτατη
εκπαίδευση– Πορτογαλία (στα Αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Γενικός Νόμος για τη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης,
Κεφάλαιο ΙΙΙ για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής ανώτατης
εκπαίδευσης – Πορτογαλία (στα Αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Νόμος της Πανεπιστημιακής Μεταρρύθμισης (LRU) 1983 (Τίτλος
VIII για τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (κείμενο στα
Ισπανικά) – Ισπανία (στα Ισπανικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Βασιλικό Διάταγμα (1995) για τη δημιουργία και αναγνώριση
ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιδιωτικών πανεπιστημιακών
κέντρων (κείμενο στα Ισπανικά) – Ισπανία (στα Ισπανικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Δίδακτρα στην εκπαίδευση, το παράδειγμα του ΗΒ – Ηνωμένο
Βασίλειο (στα Αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

11:

Ανώτατη εκπαίδευση: Ποιότητα, αμεροληψία και
αποτελεσματικότητα, Συνάντηση Υπουργών Παιδείας του
ΟΟΣΑ, 27-28 Ιουνίου 2006, Αθήνα (στα Αγγλικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Ανώτατη εκπαίδευση για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, έκθεση
ΟΟΣΑ 2006 (στα Αγγλικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

13: Μη πλήρης κατάλογος των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην
Ευρώπη (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας)
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ANNEX 1: University Accreditation Act – Austria
MATTERS REGULATED
§1. (1) This Federal Act regulates state accreditation as private universities of educational
institutions not recognized as tertiary institutions by other Austrian statutes.
(2) References to other Federal statutes contained in this Act shall be deemed to be
references to the current versions.
(3) All titles of official positions used in this Act shall be construed as gender neutral.

REQUIREMENTS FOR ACCREDITATION
§2. (1) To obtain accreditation as a private university the applicant institution must fulfil the
following requirements:
1. It must be a legal person based in Austria
2. It must offer programmes of study or units of same, in one or more academic or
artistic disciplines, leading to a university degree of international standard, awarded
for at least three years of full-time study, or postgraduate studies in continuation of
such programmes. The initial application must be accompanied by the curricula of the
planned courses of study.
3. It must appoint teaching staff of international academic or artistic standard for the
main subjects contained in the planned programmes of study. The initial application
must, as a minimum, be accompanied by legally binding preliminary employment
contracts for a sufficient number of staff for the planned programmes of study.
4. The necessary staff, facilities and equipment must be extant at the time of
commencement of the planned programme of study. Proof thereof must be furnished
when the initial application is made.
5. The private university’s activities must be in accordance with the following
principles: academic freedom (Art. 17 of the Constitution, on the general rights of
citizens, Imperial Law Gazette No.142/1867); freedom of artistic creation and
teaching (Art. 17a of the Constitution on the general rights of citizens); linkage of
research and teaching; and diversity in academic and artistic theories, methods and
opinions.
(2) The awarding of academic degrees, which are identical with academic degrees within
the meaning of the University Study Act, implies that academic programmes in question shall
be comparable with an academic programme according to the University Study Act in relation
to the outcome of the whole academic programme.
EFFECTS OF ACCREDITATION
§3. (1) For the duration of accreditation in accordance with this Act, the educational
institution shall be entitled to refer to itself as a “private university”. The private university
and persons working there shall be entitled to use designations and titles associated with
higher education, in all cases with the addendum “of the …private university”. The private
university shall, further, be entitled to award degrees to graduates of the programmes of study
held by it, and to confer the same academic titles as those contained in the University Study
Act, Federal Law Gazette No. 48/1997. Degrees awarded, which are identical with academic
degrees according to the University Study Act, shall be accorded recognition equal to degrees
within the meaning of the University Study Act.
(2) The teaching staff and students of the private university shall receive treatment equal to
that of teachers and students at Austrian state universities with regard to the provisions of the
1997 Aliens Act, Federal Law Gazette No.75/1997, the Employment of Foreigners Act,
Federal Law Gazette No. 218/1975 and the regulations issued on the basis of said Acts.
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(3) The 1992 Student Grants Act, Federal Law Gazette No. 305/1992 and the regulations
issued on the basis thereof, the Student Hostels Act, Federal Law Gazette No. 291/1986, the
family Allowances Act, Federal Law Gazette No. 376/1967 in respect of entitlement to family
allowances, the provisions of social insurance regulations with regard to co-insurance of
children, and the provisions of relevant tax regulations shall be applied to the students of the
private university.
(4) Students at private universities shall be members of the Austrian National Union of
Students in accordance with the 1998 Students Union Act, Federal Law Gazette No. 22/1999.
(5) With regard to the taxation of donations to them, private universities shall be treated as
universities within the meaning of §4 para. 4 item 5 lit. a of the 1988 Income Tax Act, Federal
Law Gazette No. 400/1988.
ACCREDITATION COUNCIL
§4. (1) An Accreditation Council shall be established to perform accreditations in accordance
with this Act, and to supervise accredited universities.
(2) (Constitutional provision) The members of the Accreditation Council shall be
independent in their actions, and shall not be bound by any directives.
(3) The Accreditation Council shall be entitled to obtain at accredited universities
information as to all matters relevant to monitoring of the fulfilment of the requirements as
per §2 hereinabove. To the extent relevant to the exercise of the Accreditation Council’s
supervisory rights, the governing bodies of the private university shall be obliged to provide it
with information as to all university matters, to submit documents relating to matters
designated by the Accreditation Council, and to permit site visits by the Council.
(4) The private university shall submit to the Accreditation Council annual reports on its
progress during the past year, which shall, as a minimum, include the following contents:
1. Number of students attending and graduating from the various study programmes;
2. List of university teachers including information as to their academic or artistic
qualifications and achievements;
3. Results of evaluation procedures in respect of the quality of research and teaching (if
evaluations are not performed annually, then such reporting shall occur at least every
second year);
4. Changes in requirements with regard to staffing, facilities and equipment as per §2
item 4 hereinabove, as compared to those stated in the previous report or the
application for accreditation.
(5) The Accreditation Council shall consist of eight members familiar with international
university practice, appointed by the Federal Government, of whom four shall be nominated
by the Rector’s Conference. Appointments to the Council shall include an appropriate number
of women.
(6) The term of office of the members of the Accreditation Council shall be five years. An
exception to this rule is the initial term of office after the entry into force of this Act, when
three of the members nominated by the Rectors’ Conference and three of those not so
nominated shall serve for two years.
(7) The Minister shall appoint a President and Vice-President, who shall be drawn from
the membership of the Accreditation Council. Their term of office shall be three years, with
the possibility of immediate reappointment for one further term of three years. The term of
office of the President and Vice-President shall end upon leaving the Council.
(8) The Accreditation Council shall take its decisions by majority vote. Decisions of the
Board shall require a quorum of five members.
(9) The Accreditation Council shall submit an annual report on its activities to the
Austrian Parliament, by way of the Minister.
(10) The Accreditation Council shall adopt standing orders, which shall be subject to the
Minister’s approval.
(11) To assist the Accreditation Council in the conduct of its business, the Minister shall
establish an office and provide the necessary staff and equipment.
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ACCREDITATION PROCEDURE
§5. (1) Decisions on applications for and withdrawal of accreditation in the meaning of this
Act shall be by means of an order issued by the Accreditation Council. Decisions of the
Accreditation Board shall be subject to the approval of the Minister prior to the issue of
orders.
(2) In the event of a decision to accept an application for accreditation, the accreditation
order shall, as a minimum, contain the following information:
1. The name of the institution;
2. The type of legal relationship entered into by the private university and its students;
3. The title, type, number of hours of tuition and duration of study programme(s) to be
held at the private university;
4. The title(s) of the degree(s) to be awarded by the private university;
5. The period for which the accreditation is valid.
(3) The accreditation order shall be supplemented or amended in the event of a change in
the circumstances referred to by the order, or if thus ordered by the Minister.
(4) There shall be no legal recourse against orders of the Accreditation Council.
(5) The accreditation procedure shall be subject to the provisions of the 1991 General
Administrative Procedures Act, Federal Law Gazette No. 51/1991.
DURATION IF ACCREDITATION
§6. (1) Accreditation shall expire five years after the entry into force of the accreditation
order, if the private university has not, in due time, applied for and received accreditation by
order for a further five years. Notification of expiry shall be served by the Council.
(2) Following an uninterrupted accreditation period of ten years accreditation may be
extended for a further ten years.
(3) Accreditation may be also withdrawn during an accreditation period as per paras. 1
and 2 hereinabove in the event of non-compliance with one of the requirements of the
accreditation order as per §2 hereinabove for an uninterrupted period of six months or if a
study programme as per §2 item 2 hereinabove is no longer being held.
MINISTERIAL SUPERVISION
§7. (1) The Accreditation Council shall be subject to supervision by the Minister. The
Accreditation Council is obliged to provide the Minister with information and documentation
relating to all matters relating to its work or designated by the Minister, and to permit audits
on its premises.
(2) The Minister shall, by order, withhold approval of a decision by the Accreditation
Council on an application for accreditation if said decision is in conflict with national
educational policy. The Board shall be entitled to state its position under the procedure for
appeals against rulings of supervisory authorities, and to appeal to the Administrative Court
of Appeal against the order withholding the Minister’s approval.
(3) An order of the Accreditation Council issued in the absence of the express approval of
the Minister as per §5 para. 1 hereinabove shall be illegal as per §68 para. 4 item 4 of the
1991 General Administrative Procedures Act, Federal Law Gazette No. 51, and may be
declared null and void.
PROHIBITION OF FEDERAL FUNDING
§8. No financial support may be extended by the Federal Government to a private university,
with exception of payments in performance of contracts for the rendering of teaching or
research services by such university, which the Federal Government may, in case of need,
conclude with the university for the purpose of supplementing the studies offered by state
universities.
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ENTRY INTO FORCE AND EXECUTION
§9. (1) §4 of this Act shall enter into force at the end of the day of its publication in the
Federal Legal Gazette.
(2) (Constitutional provision) the Constitutional provision contained in §4 para. 2
hereinabove shall, likewise, enter into force at the end of the day of publication in the Federal
Law Gazette.
(3) The remaining provisions shall enter into effect on 1 November 1999.
(4) The Minister of Science and Transport is entrusted with execution of this Act, except
as otherwise provided for by para. 5 hereinbelow.
(5) Notwithstanding para. 4 hereinabove, the following are entrusted with execution of
this Act:
1. The Federal Minister of the Interior is entrusted with application of the Law relating
to Foreigners as provided for by §3 para. 3 hereinabove
2. The Federal Minister of Labour, Health and Social Affairs is entrusted with the
application of the Foreigner’s Employment Act as provided for by §3 para. 3
hereinabove and the application of the social insurance regulations with regard to coinsurance as provided for by §3 para. 4 hereinabove.
3. The Federal Minister of Finance is entrusted with the application of tax regulations
regarding child allowances and donations to private universities as provided for by §3
paras. 4 and 6 hereinabove.
4. The Federal Minister of the Environment, Youth and Family Affairs is entrusted with
the application of the Family Allowances Act as provided for by §3 para. 4
hereinabove.
(6) §2, §3 and §9 item 6, Federal Law Gazette I/No. 54/2000 shall enter into force on the 1 st
of September 2000.
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ANNEX 2: The Code of Education, relevant articles regarding private higher
education establishments – France
Livre VI: Enseignement Supérieur
Titre I: Dispositions générales
Section 3: Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements
d'enseignement supérieur privés
Article L613-7
Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10, entre des
établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux
étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un
diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été
conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles
sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement
supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

Livre VII: Etablissements d’Enseignement Supérieur
Titre III: Etablissements d’Enseignement Supérieur Privé
Chapitre unique
Article L731-1
Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans,
n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les
associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir
librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions
prescrites par le présent titre.
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre,
des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Article L731-2
Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement
supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des
fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui
doivent les régir.
Cette déclaration doit être faite :
1º Au recteur ;
2º Au représentant de l'Etat dans le département ;
3º Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et
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être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Article L731-3
L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce
cours.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits
les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à
l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement
récépissé.
L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.
Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à
la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux
modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
Article L731-4
Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois
personnes au moins.
La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus
désignés; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de
l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de
décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans
un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux
autorités désignées à l'alinéa précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des
conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à
l'administration desdits établissements.
Article L731-5
Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et
comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les
établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités,
peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils
appartiennent à des particuliers ou à des associations.
Article L731-6
Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article
L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail
suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des
laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en
rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.
Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la
déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles
disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements
publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois
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enseignements cliniques spéciaux: médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en
outre:
1º De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des
élèves ;
2º Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;
3º Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique,
d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, d'un jardin de plantes médicinales et
d'une bibliothèque spéciale.
S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit
établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire
naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes
médicinales et une bibliothèque spéciale.
Article L731-7
Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur
dans un établissement d'enseignement supérieur privé:
1º Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils;
2º Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux
moeurs;
3º Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de
famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Article L731-8
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir
des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du
conseil académique de l'éducation nationale.
Article L731-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.
Sont passibles de cette peine:
1º L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
2º Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les
organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
3º Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
Article L731-10
En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou
L. 731-6, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un
temps qui ne doit pas excéder trois mois.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et
peut prononcer celle de l'établissement.
Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 7313, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première
condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq
ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.
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Article L731-11
Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent
comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet
contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former
opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.
La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite
au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est
portée à la plus prochaine audience.
En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de
l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit
au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le
procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.
Article L731-12
En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la
fermeture
du
cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus
prochaine audience.
Article L731-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et
accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la
morale, à la Constitution et aux lois.
II. - Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I, est puni
de 3750 euros d'amende.
En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal
peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.
Article L731-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre
d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent
porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de
faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est
puni de 30000 euros d'amende.
Article L731-15
Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par
provision, nonobstant appel ou opposition.
Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du
paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
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Article L731-16
En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par
l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens
acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou
aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de
successeurs, à l'Etat.
Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard
aucune disposition.
Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en
Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article L731-17
Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement
technique supérieur privées.

Article L731-18
(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 6 2º Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la
délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le
baccalauréat peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions
d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes
travaillées et non travaillées.
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment:
1º La qualification du salarié;
2º Son objet;
3º Les éléments de la rémunération;
4º Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un
délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail
proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le
suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre
employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement;
5º La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de
cette durée, sauf accord du salarié.
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux
reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord
d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en
compte en totalité.
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Livre VII: Etablissements d’Enseignement Supérieur
Titre V: Etablissements Spécialisés d’Enseignement Supérieur (public et privé)
Article L751-2
Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du
ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural
reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10
du code rural, ci-après reproduites :
« Art. L. 813-10. - 1º Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat
portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service
public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l'éducation et recevoir une aide
de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de
l'agriculture qui :
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de
chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les
matières définies au 1º de l'article L. 812-1 ;
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche
fondamentale et appliquée ;
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
2º Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une
formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en
recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux
missions de service public définies à l'article L. 812-1. »
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II, chapitre I : Les aides aux étudiants
Article L821-2
Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du
titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des
bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation
concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à
l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat
aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
Article L821-3
Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat
peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur
technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
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Livre IX : Les personnels de l’éducation
Titre I : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d’enseignement
privé
Article L914-1
(Loi nº 2005-5 du 5 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 2005 en vigueur le 1er
septembre 2005)
Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des
maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de
formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres
justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur
fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres
bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres
de l'enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des
établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les
mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un
établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de
services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de
l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées
par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la
formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de
conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation
dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords
qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels
dans l'enseignement privé sous contrat.
Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres
titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les
lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou
de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L914-2
Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans
l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, les
maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public,
soit maintenus en qualité de contractuels.
Article L914-3
Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans
une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.
Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence
effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne
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remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de
capacité de l'enseignement primaire.
Article L914-4
Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il
n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les
conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article
L. 921-1.
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions
précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le
recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent
obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par
décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en
France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis
du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à
y enseigner.
Article L914-5
Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est
Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au
moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil
supérieur de l'éducation.
Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est
Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge
et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité
requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique
privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.

Article L914-6
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 78 10º Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement
d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement
supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de
l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de
l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou
immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant
d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave
occasionné ou toléré par lui dans son cours.
Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa
profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour
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crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues
aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est
interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le
département, selon la gravité de la faute commise.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de
l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.
Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du
second degré privé ou d'enseignement technique privé.

183

ANNEX 3: Five verbs for private higher education in France
Report J. Chartier - May 2005
In 2005, the French Prime Minister has asked MP Jerome Chartier to conduct
a study on private higher education system in France, presenting the situation of the
private sector (definitions of a private establishment, figures, status,…) as well as a
range of proposals to improve the quality and performances of the French private
higher education in order to make it more dynamic, more visible and more attractive
to students.
Mr. Chartier suggests a tailor-made package of 5 main action verbs (to define, to
participate, to develop, to accompany and to think) to present privqte higher education
system in France.
 (1) To define: what is the private higher education system, what is a
private establishment in France.
Few figures:
- 250,000 students enrolled in private higher education, which represents 14% of the
student population.
- 321 private higher education establishments (68 schools of engineering; 234
business schools and specialized schools; 19 university institutes).
- 58 private higher education establishments under contract with the State (29 schools
of engineering; 21 business schools and specialized schools; 8 university institutes).
3 main criteria of private establishments: status, funding and governance:
- Status: registered in private law
- Funding: financed with at least 60% of private funds
- Governance: the management board is composed by at least half + 1 of the
members, who are independent from the administration committee and registered in
private law.
It is a sector in France which is difficult to define because:
- The obligation of declaration is limited (an official declaration of opening to the
rectorate; the minutes/records of the safety regulation for the habilitation of the
buildings)
- The obligation of an annual follow-up is unequally respected
Only the best establishments fulfil an annual report for the rectorate. The majority of
the private establishments do not send an annual back up of their activities to the
State, which makes the situation difficult to have a clear estimation of these
establishments.
- Of the complexity of the status
There are plenty statuses: foundations or associations recognized as of public utility;
Societe Anonyme or simple association; public establishments or mixed syndicates of
public law.
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- Too few permanent relations with the State apart from the recognition of the
diploma
Only the best establishments have a regular relation and an efficient follow-up with
the State. Generally, controls by the State itself are too rare, so that this is a sector
which is difficult to follow-up because of the weakness of legal obligations.
However
It is interesting to notice that the two best schools of journalists in France are private;
the ten best business schools are independent from the State; a third of the schools of
engineering are private (accredited by the CTI); most of the university establishments
have a solid partnership with public universities (especially for research. This means
that there is an obvious mutual recognition of the quality and performance of the
awarded education); and significant promotions in terms of figures (for example,
student promotions at ESSEC or HEC have double students compare to the one of the
Harvard Business School).
If we come back to the tentative definition of what is a private establishment in
respect to the criteria given in the first part “To define”, Mr. Chartier reports
incoherence in terms of legal status of different private schools in France. As an
example: The FNSP, private association, manages the Institute d’Etudes Politiques
(IEP) de Paris. Does it mean that IEP is private? Actually no, it is public. Or
SUPELEC has as a status an association structure but is private, 55% of public
funding.
We can consequently identify two main categories of higher education
establishments in France: the establishments which depend on the State and the ones
which do not depend on the State. But if we only admit this criterion (i.e the direct
relation of the State with an establishment lemda) as universal criterion, how could we
distinguish exactly the establishments which constitute the offer of the French higher
education system, from the ones which are created and disappear without any national
visibility?
Mr. Chartier then differentiates:
The establishments which participate to the PSHE


3 criteria of these establishments:

- Establishments which fulfil a territorial deficiency (establishments located in a
region where public offer in education is inexistent or insufficient)
- Establishments which fulfil a lack of specialization (they offer formations which do
not encounter any competition with the State)
- Establishments consecrated by History (created since 1875 or even before, they
simply constitute unavoidable actor within the French higher education system.


What are the implications for the establishments which have a contract with
the State?
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- Regarding the legal status: as foundation (moral person of private law, jurisdical and
fiscal stuats adapted); as societe anonyme (moral person of private law with specific
governance); as association (moral person of priavet law with specific governance).
- Regarding the contract with the State (contrat d’association): identifies study
programs and pedagogical objectives; authorizes scientific partnerships with
University, research institutes and foreign universities; precises the public
participation to the funding for doctorate schools; authorizes the award of diploma on
behalf of the State; and determines the maximum amount of the university fees
From the ones which do not participate to the PSHE
The issue is actually not presented in this report
 (2) To participate:
According to Mr. Chartier; almost all the private establishments could participate to
the Public Service of Higher Education (PSHE). Mr. Chartier suggests that it should
have agreements between the State and the private establishments (either société
anonyme ou association) which are not under contract with the State and not officially
recognized.
To facilitate this procedure and to reinforce the participate of such establishments to
the PSHE, Mr. Chartier suggests the creation of the Foundation for Higher Education
and Research (FHER) in order to help private establishments to deal with their
financial difficulties and to be integrated in the whole process.
 (3) To develop: the French presence abroad and the francophilia in the
culture of enterprises worldwide.
3 priorities for development:
- Internationalisation of the promotions
- Education of worldwide elites
- To be more attractive and visible on the international education scene.
The European LMD system facilitates the organisation of the higher education
and offers a better identification of the study programs and the diploma in Europe.
This means that France should use its diplomatic network (French embassies,
consulates, cultural centres, French firms located abroad…) as well as stimulate
Alumni networks abroad to promote its higher education system, to appeal and
educate the foreign elite which would influence then the culture of their enterprises.
Mr. Chartier suggests that the State should organise abroad higher education
examination, in both local and French languages, to enrol students in any
establishment participating to the PSHE. By so doing, the visa procedure for foreign
students and teachers coming to France (to study or to teach) should be facilitated
during the period of studies or working period on the French territory.
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 (4) To accompany: students and families regarding higher education
costs.
Social measures to accompany students and families:
- The only discriminatory condition for the students should only be the success to the
exams
- To find a more suitable way for the student to reimburse a loan
- To bring solutions to improve student life conditions.
Mr. Chartier suggests that the State should focus on the alleviation of the studies costs
for the students and find solutions with social partners to facilitate the access for them
to part-time jobs during their studies.
In order to facilitate the access for students to private higher education, Mr. Chartier
suggests the establishment of a system of loan (for higher education studies only)
which would cover 100% of the tuition fees, guaranteed 50% by the school and 50%
by the State itself. Money should be reimbursed by the student within a period of 10
years starting from the first job, which would give the beneficiary a 50% tax-cut of
the general repaid amount of the loan every year.
Example: a student borrows EUR 30.000, reimburses EUR 36.000, that is to say EUR
3.600 annually during 10 years. The State gives back to him/her EUR 1.800 in tax
reduction, so that the student actually reimburses EUR 150 per month.
He addes that the State should examine the possibility for a private enterprise to rebuy
the student tuition fees (total amount or a part), that would be deducted to the taxes.
Mr. Chartier concludes that the State should implement the proposals of MP Anciaux:
100 millions of Euros should be invested every year in student residences (in
rehabilitation to in construction). The State should also take into account report
Robien which encourages the private initiatives for new constructions in education.
 (5) To think/to reflect: To identify the future challenges of higher
education
As higher education constitutes a real market influenced by the law of offer and
demand, Mr. Chartier suggests that needs and trends in this field should be defined
every year. The State should take into consideration the examples of foreign
countries.
As research constitutes a fundamental stake, Mr. Chartier suggests that we should
reflect on new opportunities for the promotion of research in general, with some
proposals such as the validation of European system of LMD for national poles of
excellence (haute couture, gastronomy…); to find a European equivalent/recognition
for French professional diplomas such as BTS and DUT on the LMD system; or/and
to emphasize partnership agreement with European establishments to share
pedagogical costs and laboratory fees.

After having presenting his tailor-made package of 5 verbs, Mr. Chartier points out
the challenges for the future development of higher education on a national and
international level. The issue of the higher education is simply not a matter of
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definition, either if it takes part in the public service or not. There are two main
challenges that higher education has to deal with:
- The situation of a world competition of the higher education (1)
- The university fees which represent a real effort for the families (2)
(1) Higher education face to the world competition


The stakes of the worldwide competition of higher education:

- Education of the worldwide elites
There is a culture of enterprise influenced by the managers themselves. That’s why
there is a need to educate the future economic leaders who would have an impact on
this culture of enterprise. Mr. Chartier underlines that an effort has to be done in
France to reach this goal.

- Internationalisation of the student promotions
As higher education represents a market with international actors, France has to be
more competitive on the international scene (effort has to be done on the opening of
the country to the international level) and to attract the students elite and teachers on
the territory.


Proposals:

- The State should organise entrance examinations abroad for the admission of
students wishing to enrol a higher establishment participating to the PSHE (i.e
bilingual examinations, intensive courses of French)
- To activate the Alumni networks abroad to promote French higher education
- To facilitate the visa procedure and the issue of the working permit for students
(special status of resident, after the completion of the Licence) and teachers (same
conditions) coming from abroad.
(2) Families face to higher education costs


General considerations:

- High scholar fees
The average is between EUR 4.000 and 8.000 per year; consequently, this represents
the first working year in terms of cumulated expenses)
- Life conditions of the students are often dissimulated
There is no particular status for the student in postgraduate studies. In addition, there
is a real problem regarding the number of student residences, too few)
- Impact of the student loan after the completion of the studies
Higher education represents an investment for students and their families, which can
have a long-lasted impact even after the end of the studies).
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Proposals:

- A 50% tax-reduction of the scholar fees with a special agreement between the
school, the student and the State. (Estimated cost: 80 millions euros in 2012, 320
millions in 2016).
- A possible loan which would cover 100% of the scholar fees (length: 10 years,
mutually guaranted 50% by the school, 50% by the State)
- The possibility for the employer to cover the totality or a part of the scholar fees
- Specific status of worker for the student who is admitted to the entrance examination
(Length: 5 years; exemption of the employee and employer expenses for a part-time
job)

The legislative implicatives of these proposals would be:
- Creation of Art. L. 731-8-1 of the Code of education (which would introduce the
contract)
- Creation of Art. L. 613-7 of the Code of Education
- Creation of Art. L. 719-12 of the Code of Education (which would authorise the
relation between a public establishment and the Foundation for Higher Education
and Research)

CONCLUSIONS
- Low scholar fees do not edify the diploma itself abroad (for example: EUR 8.000
per year at ESSEC, EUR 24.000 per year at Harvard)
= a high scholar fees could contribute to the prestige of the school in a way
- French society expectations regarding higher education remain unknown or not
clearly defined
- The State should be able to give information every year about higher education
study programs (communication to families with qualitative data)
- To facilitate the recognition of certain professional licences on the basis of the LMD
European academic system (especially in the field of excellence such as haute
couture, gastronomy)
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Comment on the report by the Secretary General of SNPEFP-CGT, Mrs.
Fourage114
o Concerning the students
The report Chartier takes into consideration the need for the State to support with
financial help students enrolled in private higher education. She adds that a social and
financial help to any students, enrolled in public or private establishemts, would not
be exaggerated, especially in terms of student accommodation (in student residence).
o The creation of the Foundation for Higher Education and Research
(FHER)
Such a creation would be an important step to develop private higher education
system. By signing an agreement together, the State and private establishments could
work hand in hand for better benefits on both side (public subventions and recognition
of diplomas/accreditation for private schools – general check on formations, school
fees, partnerships between French and foreign universities for the State). Public
subventions would lighten the functioning charges (such as employee charges) in
private establishments and secure teachers, administrative and technical staff.
For example, salaries, above all in the UDESCA network (Catholic universities) are
dramatically low (30% lower than the public sector); the solution to employ
contractual teaching staff with temporary contracts is frequent; the employee charges
are consequently heavy for the establishment.

o Recognition of diplomas on European level
Following the European reform leading to the LMD system, private higher education
establishments are not allowed to deliver directly diploma on behalf of the State
(Catholic universities).
o Research
The general situation for both public and private establishments willing to conduct
research is catastrophic nowadays in France, as the funds are too few. The State
supports the solution of finding a way of cooperation with PHD public schools to
agree on partnership between these schools and private establishments, on regional
level most of the time. This solution obviously does not allow private establishments
to create their own PHD schools.
o Development on the international level
Mr. Chartier underlines the need of the public establishments to consolidate
partnerships with foreign universities, as this seems to work out pretty well for the
private schools.

114

SNPEFP: Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Prives. More
information on : http://www.snpefp-cgt.org/
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o Methodology
To consult all bodies involved in the private higher education system, such as
teachers, students, committees, National Secretariat for the Private Higher Education
(SNPEFP – Christine Fourage); Consultant Committee for the Private Higher
Education (Guy Gautherin)
Syndicates…
CONCLUSION
Secretary General, Mrs. Fourage, simply states in this document that Report Chartier
does not make any proposal regarding the evoluation of a free competition between
public and private higher education establishments in France. The Report does
question the role of the State in education and its monopole at every level of the
education system, from primary to higher education. She addes that his proposals
regarding funding are not enough (the hypothesis of subventions for these institutions
and the establishment of a student loans system). An equal situation would be, for
example, to allow students enrolled in private institutions to have the access to
scholarships (as students in public ones) and to introduce tuition fees in public
universities. This is utopique in Francem for the already mentioned reasons, so that
private higher education establishments have the only possibility, of they want to
award national diploma, to be under contract with the State.
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ANNEX 4: French higher education law opens way for privatisation – France
On August 1, 2007, the French parliament adopted a new law on university
reform by a vote of 165 to 46. Opposition Socialist Party (PS) deputies (those
present), the Greens and the Communist Party (Parti communist français—PSF) voted
against the law. SP leaders, however, have already indicated they are not opposed to a
reform of French universities in principle—merely that it should take place at a
slower pace. Speaking for the government, Higher Education Minister Valérie
Pécresse emphasised that the current measure is “only the beginning ... we cannot
invest more without having changed the method of management.”
At the same time, the right-wing Gaullist government of President Nicolas Sarkozy is
pledged to reduce by 17,000 the number of teachers in secondary education by next
year. This is part of its policy to halve the number of government employees.
The main thrust of government policy on the universities is the increased privatisation
of public higher education through “autonomy,” giving each university control of its
budget and the university’s assets. This autonomy is to be implemented over a fiveyear period when the government will be investing an extra €1 billion annually,
totalling €5 billion.
University presidents will have greater powers. They will be able to veto
appointments proposed by commissions of teachers and have greater recourse to staff
on short-term contracts, not benefiting from the rights and conditions of regular state
employees with civil service status. Another innovation, forging closer links to the
private sector, will be the right of universities to create charitable foundations.
University boards of governors will be reduced from 60 members to 20 or 30 made up
of teaching staff, administrative personnel and three student representatives. A new
element will be the presence of eight external members, probably drawn from
business and industry.
Taken together the measures represent a fundamental assault on French state
education and a sizeable shift towards an increasingly business-oriented system based
on privatisation and commercialisation.
Various trade unions and parent-teacher organizations, led by the university lecturers
union SNESUP, held a press conference July 24, a week before the law was passed,
denouncing it as an attack on basic rights. They feared the “competitive mechanisms
between universities and individuals” would lead to “a hierarchy of universities and
open the door to their unequal development, encouraged by the race for financing and
the disengagement of the state.” Jean Fabbri, SNESUP general secretary, called for
the law to be defeated and “a dynamic mobilization” after the holiday period, noting
that “a strike is not excluded.”
However this mild rebuke from the trade unions was too much for the main student
union UNEF (National Union of French Students), which is close to the Socialist
Party. Its president Bruno Julliard explained that “in the present state of things, to ask
for the law to be withdrawn is for us not a good strategy.... To work for its overturn,
we need a student mobilisation and we are at the end of July [the holiday period].”
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Under these circumstances, Julliard was therefore hoping for “some genuine
amendments” before the law was passed to make it more “acceptable.” In reality
Julliard and the UNEF leadership have abandoned any opposition to the reform after
assurances by President Sarkozy that a selection process for students enrolling for a
master’s degree would not be included in the law.
Prime Minister François Fillon, in a statement before parliament on July 3, set
out his objectives: “We are going to reconstruct French universities.... For 25 years,
through lack of courage, we have accepted selection [at university] by failure rather
than by orientation and merit.” The reaction by Julliard was positive. “We finally
know why this important reform has been launched, and we share the objectives
announced,” he said. The July 4 edition of the pro-Sarkozy Le Figaro spelt out these
objectives: “The new version of the bill, rewritten last week to calm rising tensions of
a section of the university community, retains the essential features of the reform: the
reinforced powers for university presidents, and an increased university autonomy.”
The French employers’ federation MEDEF and its president Laurence Parisot have a
clear idea where these reforms must lead—more selection and training oriented to the
needs of business. The MEDEF wants to see state funds “tied to the employability of
students” and an increase in tuition fees encouraging “students to be responsible and
obtaining a greater commitment from them.” The employers seek the creation of
charitable foundations “with favourable financial incentives for donors” and “the
possibility of universities to conclude contracts with companies enabling them to
generate their own resources.”
The government stress on university “autonomy” and the turn towards business are
bound up with the European Union Lisbon strategy aimed at making European
capitalism more competitive on the world market. The European Commission
published a report in 2006 entitled “The Modernisation Agenda for Universities:
Education, Research and Innovation.” The report urged member states to press ahead
with the ‘modernisation’ of Europe’s universities, which should be implemented by
the end of 2007.
“Like France, all the EU member states are facing competition from their rivals,
particularly China and India,” the report stated. “The rapid growth of Asian
universities is now challenging Europe in terms of the output of doctoral candidates in
science and engineering. This will threaten the position of Europe as the most
competitive and innovative economy in the world as stated in the Lisbon objectives.”
According to the report: “University programs should be structured to directly
enhance the employability of graduates and to offer broad support to the workforce
more generally.” As for financing, “It should be based on what universities Do and
not what they Are. Universities should take greater responsibility for their long-term
financial sustainability, through working with industry, foundations and private
resources.”
The fight to defend the right of access to higher education and quality training does
not date from the Lisbon agenda or originate in the EU. On two previous occasions
the French elite tried to impose “financial autonomy” on universities to reduce state
spending and limit the number of students, now standing at 2.2 million. In 1986 the
Devaquet reform, under Socialist Party President Mitterrand, was dropped after a
student revolt in which student Malik Oussekine was killed, a victim of police
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repression. In 2003, right-wing Education Minister Luc Ferry tried again to impose
the reforms, but backed down in the face of student/teacher opposition.
The current minister of higher education, Valérie Pécresse, expressed the frustration
of the French elite, commenting, “We have waited too long. From Allègre to Lang,
everyone has agreed on the necessity of a reform for 15 years.” Claude Allègre and
Jack Lang are former education ministers from the Socialist Party. Lang, on radio
RTL, applauded the reform, saying it “gave breathing space to universities.” He has
recently joined President Sarkozy’s reform commission on state institutions.
François Hollande, Socialist Party first secretary, expressed his support for reform
whilst remaining apprehensive and cautious not to rekindle the mass movement of
opposition that forced the Chirac/Villepin government to abrogate the First Job
Contract (CPE) law last year. “Everyone should get together to put French
universities into the category of excellence without rushing,” he said.
A July 5 article in Le Point highlights the frustration and urgent desire by the French
ruling elite to privatise higher education, thus making it inaccessible to working class
youth. “To bring French universities up to European standards, 10 billion extra euros
a year would be needed. The only credible solution for financing higher education at a
suitable level rests with a substantial increase of enrolment fees. Because university
poverty is a measure of what each student pays to enrol, a little less than 180 euros a
year; less than his/her monthly mobile phone bill. Such is the pitiful sum for
enrolment at university ... which makes the young believe that virtually free university
studies are the key to success.”
The reasons given by Valérie Pécresse for “autonomy” underline the spurious nature
of the reform. “Each year 90,000 students leave university without a diploma” and
“French universities are lost at the bottom of international rankings.” This situation
must be remedied, she said, “by granting reinforced powers to university presidents
and a large autonomy.” The projected extra funding is largely to promote the
development of elite establishments. Greater public investment to make up for years
of neglect in higher education, leading to large numbers of unqualified students, is
certainly not an option for this government. The French state spends €6,800 a year per
student compared to an average of €9,000 in the developed countries of the OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development).
The European elite are well aware of the challenges involved in cutting state higher
education, especially in France where social gains have yet to be sacrificed in the
same way as under Thatcher and Blair in Britain, and under Schröder in Germany.
This priority was spelled out by Richard Lambert, director general of the CBI
employers’ organization, who wrote in the Financial Times June 5, 2006: “Given the
fiscal constraints of Europe, all the big countries in Europe will sooner or later have to
introduce tuition fees. The UK has started the process and Germany is moving in the
same direction. The political challenge in France will be enormous.”
Article written by Kumaran Rahul and Pierre Mabut
August 16, 2007
http://www.wsws.org/francais/News/2007/aout07/160807_privatisation.shtml
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ANNEX 5: Law on the conditions for the creation of private higher education
Establishments – Luxembourg
Loi du 14 août 1974 déterminant les conditions de creation d’établissements
privés d’enseignement supérieur
Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la création, à l’ouverture, à
l’activité et au fonctionnement d’établissements privés dispensant un enseignement
supérieur de niveau unievrsitaire ou post-universitaire.
Art. 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 juin 1962 modifiée par la loi du
26 août 1975, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines
professions ainsi que celle de la constitution et de la gestion d’entreprises, nul ne peut
créer, ouvrir, faire fonctionner un établissement d’enseignement supérieur de niveau
universitaire ou post-universitaire, s’il n’est muni d’une autorisation délivrée par
arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du Ministre de l’Education Natioanle et
après avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement
font l’objet d’un règlement grand-ducal. Cette commission examine :
b) les conditions d’honorabilité de la personne physique ou morale
responsible de la gestion de l’organisme d’enseignement;
c) les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle du
personnel de direction, d’enseignement et de recherche ;
d) le niveau et le caractère scientifique de l’enseignement et de la
recherche ;
e) les buts, programmes et méthodes de l’enseignement ;
f) les conditions d’admission et de promotion des étudiants ;
g) les appellations et les conditions et modalités de délivrance des
certificats d’études, diplômes et titres ;
h) le financement de l’enseignement et de la recherche ;
i) le fonctionnement régulier et continu de l’enseignement.
Art. 3. L’autorisation fixe l’appellation préciuse de l’établissement, de ses organes et
subdivisions. L’utilisation du terme unievrsité et de ses dérivés, ainsi que de la
terminologie usuelle auprès des universités, ne peut être autorisée que si
l’enseignement comporte dans le pays des cycles de formation complets et diversifiés.
Art. 4. Le refus d’autorisation est pronouncé par arrête grand-ducal. Il doit être
motivé.
Art. 5. Le Ministre de l’Education Nationale peut faire verifier par un ou plusieurs
délégués commis par lui si les établissements de l’espèce se conforment aux
stipulations de l’autorisation. En cas de non-observation de ces stipulations, le retrait
de l’autorisation peut être prononcé. Le retrait doit intervenir au cas où
l’établissement a mis fin à son activité d’enseignement ou de recherche dans le pays.
Art. 6. Les modifications des données sur la base desquelles l’autorisation a été
accordée doivent être approuvées par arrêté grand-ducal. L’octroi et, le cas échéant, le
retrait de l’autorisation interviennent conformément à la procédure et sous les
conditions prévues aux articles 2 et 4.
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Art. 7. L’autorisation perdra sa validité par le noon-usage pendant plus de deux ans à
partir de la date d’octroi ou, en cas d’établissement, par la cessation volontaire de
l’activité pendant plus d’un an.
Art. 8. La présente loi ne déroge pas aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Art. 9. Sera puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs
- celui qui aura été créé, ouvert ou fait fonctionner un établissement privé
dispensant un enseignement supérieur, universitaire ou post-universitaire sans être
en possession de l’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus ;
- celui qui aura procédé à la modification des données sur la base desquelles
l’autorisation a étét accordée, sans y avoir été autorisé ;
- celui qui après le retrait de l’autorisation aura continué à faire fonctionner ledit
établissement.
Les dispositions du Livre 1er du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant
attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes,
modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables.
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ANNEX 6: General Law on private and cooperative higher education – Portugal
Decree-Law nº 16/94, January 22, amended, by ratification, by Law n.º 37/94,
November 11, and by Decree-Law n.º 94/99, March 23.
(Only main points of the Law have been translated in English).

-

The preamble of the law justifies the importance of private higher education but
also the supervising role of the government. The general guidelines of the law are
also presented.

-

Sect. 1, art.1&2 are the introductory remarks (to whom this law applies and does
not apply).

-

It states that private higher education is an expression of freedom of teaching. The
establishment of private higher education institutions is ensured by the state,
which is also responsible to ensure that these are according to the law (sect.2,
art.3).

-

It reminds the general objectives of private higher education, which includes
supplying higher education programmes, of university or polytechnic types, but
not from other levels of education. Private higher education may also provide
scientific, cultural and technical services to the community. These may be
developed in cooperation with other national and foreign higher education
institutions, including public Portuguese ones (art.4).

-

The organization principle of private higher education institutions are established
as cooperatives with a dual structure, one part taking care of administrative and
financial issues and another for scientific and pedagogical autonomy (art.5).

-

Private higher education establishments can be either universities or polytechnics
(art.6).

-

Institutions may ask the Ministry of Education to be granted the status of the
public interest (art.7).

-

The role of the State is to ensure: freedom to establish and run higher education
institutions, equality of opportunities in access to the same program, high
scientific and pedagogic level of programs supplied and to evaluate them,
participation of students and staff in the decision-making process within higher
education institutions (art.8).

-

The role of the Ministry of Education is to check that each higher education
institution fulfills the requirements, establishes the numerus clausus for first-year
students, supports those establishments granted the status of public interest (art.9).

-

Instruments of public support are: Student support mechanisms, qualifications of
the academic staff, incentives to research and other investments (art.10).
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-

Students enrolled in private higher education institutions, through contracts
between government and higher education institutions, can have some support
(art.11).

-

Sect. 3, art.12 states who may create private higher education institutions.
Requirements for the establishment of private universities: minimum of 6 firstdegree programs from 3 different scientific areas, 2 of which from lab and
technical sciences; at least 1 professor with a PhD degree for each 200 students
and one with a Master degree for each 150 students; suitable buildings; visible
research and cultural activity (art.14).

-

Requirements for the establishment of private polytechnics: minimum of 2 schools
of polytechnic nature; minimum of 4 first-degree programs from 2 different
scientific areas, 1 of which from lab and technical sciences; 1 professor with a
Master degree for each 50 students; suitable buildings; visible applied research
and cultural activity (art.15).

-

Establishments of private higher education requires a minimum of 1 first-degree
programs from lab and technical sciences except when the programs refer to areas
with scarce supply in the system and of strategic interest for the national higher
education system (art.16).

-

Regarding the status: To clarify the scientific and administrative organization; to
include the participation of students and academic staff in the decision-making
process; to be delivered to the Ministry of Education (art.17).

-

Also to be included in the statutes are the rules governing: the relationship
between the administrative and the academic branch; students’ issues; duties and
rights of the teaching staff (art.18).

-

Main roles of the cooperative establishing a private higher education institution:
economic and administrative management; recruiting staff after consultation with
the academic branch (art.19).

-

Organizational structure requirements of a private higher education institutions:
Rector or President; Director or Executive Committee; Scientific and Pedagogic
Councils (art.20).

-

Requires the establishment of mechanisms for the participation of students and
academic staff in internal decision-making (art.21).

-

Requires the establishment of a scientific committee and sets guidelines for its
composition (art.22).

-

Qualifications required and categories of the teaching staff - should be similar to
those of public sector (art.23).

-

The specific issues regarding hiring of academic staff are dealt in separate legal
document (art.24).
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-

Need to specify guidelines regulating Career progression of academic staff and
their duties and rights (art.25).

-

Time spent teaching in private higher education institutions will be taken into
account for retirement and promotion as in public higher education institutions
(art.26).

-

Limitations on teaching staff working at the same time on public and private
higher education institutions – The administrations of both institutions should be
informed (art.27).

-

Composition of the teaching staff – minimum qualifications for each institution
and program (art.28). Possibility of extinction of this article (art.29).

-

Numerus clausus system - established by the Ministry of Education under
proposal by each higher education institutions (art.30).

-

Transfer of program and institution- possibilities and conditions for that to happen
(art.31).

-

Students registering in multiple programs in Private higher education institutions –
not allowed (art.32).

-

Functioning of programs and granting of degrees (art.33).

-

Necessity of prior government authorization and sanctions in case of failure to
abide to this requirement (art.34).

-

Extinction of a program, namely in the case of non-fulfillment of basic legal
requirements (art.35).

-

Authorizations to start programs are not transmissible to other higher education
institutions (art.36).

-

Basic rules of current functioning of academic programs (art.37).

-

Programs without official authorization (art.38).

-

Postgraduate degrees (art.39).

-

Establishment of new centers of the same institution are considered as new higher
education institutions for administrative authorization and have to follow similar
requirements (art.40).

-

The same applies for new programs in new centers of already established higher
education institutions (art.41).

-

Installation period for new institutions: It ends 3 years after the first group of
graduates obtains its degree (art.42).
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-

Requirements to universities during the installation period (art. 43).

-

Requirements to polytechnic institutes during the installation period (art. 44).

-

Closure is authorized by the Ministry of Education and implies the extinction of
all programs (art. 45).

-

Request of voluntary closure has to be submitted to the Ministry of Education
(art.46).

-

Conditions for compulsory closure, namely non-fulfillment of basic conditions of
academic quality shown in a inspection process requested and proved by the
Ministry of Education (art. 47).

-

Safe-keeping of the documentation of those institutions closed is decided by the
Ministry of Education (art. 48).

-

Department of higher education keeps an official and updated list of higher
education institutions and authorized programs (art. 49).

-

Sect. 4, recognition. Request for recognition of public interest (art. 50).

-

Process of recognition – elements to be included (art. 51).

-

Evaluation of the request by the Department of Higher Education (art. 52).

-

Decision by the Ministry of Education (art. 53).

-

Elements to be included in the formal document granting public interest (art. 54).

-

Cessation of the recognition of public interest (art. 55).

-

Transmission, integration or merger of higher education institutions (art. 56).

-

Consequences for a higher education institution for not being officially recognized
or with programs not yet authorized (art. 56 b).

-

Basic requirements for launching new programs (art. 57).

-

Submission of request until 15th November of the year before starting the
program (art. 58).

-

Process of assessment of the request – elements to be submitted to the Department
of Higher Education (art. 59).

-

Decision should be communicated to higher education institutions up to a
maximum of 6 months after submission of the request (art. 60).

-

Authorization expires if not used during the following 2 years (art. 61).
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-

Request for the recognition of degrees and diplomas (art. 62).

-

Recognition can not be requested for degrees and diplomas already functioning
without authorization (art. 63).

-

Authorization for granting degrees (art. 64).

-

Transitional period for the application of the new law and extinction of
authorizations (art. 66).

-

Changes in the study programs – need to be submitted to Ministry of Education
until 1st February prior to new academic year (art. 67).

-

Registration of statutes and its alteration is a responsibility of the Ministry of
Education (art. 68).

-

Registration of statutes and its changes should be submitted by the HEI to the
Ministry of Education (art. 69).

-

Refusal by the Ministry – conditions in which may happen, namely nonfulfillment of basic legal requirements (art. 70).

-

Tacit refusal – if non-approved in the 6 months subsequent to the request (art. 71).

-

Publication of statutes after approval (art. 72).

-

Sect. 4, common dispositions. Higher education institutions are obliged to explicit
mention in official and public documents of the authorizations received (art. 73).

-

Higher education institutions responsible for the costs associated with any request
to the Ministry of Education such as for new programs (art. 74).

-

Sect. 5. Supervision and follow-up of private higher education institutions by the
government. Evaluation of teaching quality and possibility of inspection by the
Ministry of Education (art. 75).

-

Precautionary measures in case any higher education institution does not fulfill
basic requirements (art. 76).
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ANNEXE 7: General Law on higher education funding, Chapter III on private
higher education funding – Portugal
Law nº 37/2003, August 22.
(Only main points of the Law have been translated in English).
Chapter III Funding of Non-Public Higher Education

-

This Article is on finance. It deals with issues that can be covered in a funding
contract signed between the government and non-public institutions of higher
education: student support systems, teaching staff training, research activities, and
financial support for students with outstanding merit (art. 32).

-

This Article deals with Access and Student Support Systems. – It goes into some
possible ways to support students enrolled in non-public institutions: grants, meals
and accommodation, health services, cultural and sport activities (art. 33).
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ANNEX 8: Law on University Reform (LRU) 1983 (Text in Spanish) – Spain
TÍTULO VIII.
DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
Artículo Cincuenta y siete.
La libertad de creación de centros docentes garantizada en el apartado 8 del artículo
27 de la Constitución, comprende la libertad de creación de Universidades y de
centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada, en los términos
establecidos en el presente Título.
Artículo Cincuenta y ocho.
1. Son Universidades privadas las que sean reconocidas como tales:
a. Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo
ámbito territorial hayan de establecerse.
b.Por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio haya de
establecerse.
2. Previo informe del Consejo de Universidades, el Gobierno determinará con carácter
general el número de centros y las exigencias materiales y de personal mínimo
necesarios que deberán reunir las Universidades privadas para su reconocimiento.
3. El reconocimiento de nuevos Centros en las Universidades privadas estará
sometido al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, en
cuyo caso serán aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente, a propuesta
de la propia Universidad y previo informe del Consejo de Universidades.
4. Corresponde al Gobierno la homologación de los Títulos expedidos por las
Universidades privadas, de acuerdo con las condiciones generales establecidas, previo
informe del Consejo de Universidades.
5. En todo caso, para homologar los Títulos expedidos por centros privados de
enseñanza superior, será necesario que éstos estén integrados en una Universidad
privada o adscritos a una pública.
Artículo Cincuenta y nueve.
Las Universidades y Centros docentes de enseñanza superior de titularidad privada se
regirán por sus propias normas de organización y funcionamiento, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior a efectos de reconocimiento y homologación de
títulos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
1. Respecto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en
atención a sus especiales características, las Cortes Generales y el Gobierno asumen
las competencias que la presente Ley atribuye respectivamente a la Asamblea
Legislativa y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
2. La UNED impartirá la enseñanza a distancia en todo el territorio nacional,
utilizando para ello los medios que estime necesarios, sin perjuicio de los acuerdos o
convenios que, en su caso, concluya a tal fin con las Comunidades Autónomas y otras
entidades públicas y privadas.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
En atención a sus especiales características y al ámbito de sus actividades las Cortes
Generales determinarán el régimen jurídico de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
La aplicación de esta Ley a las Universidades de la Iglesia Católica se ajustará a lo
dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
1. Los Colegios Mayores son Centros Universitarios que, integrados en la
Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación
cultural y científica de los que en ellos residen proyectando su actividad al servicio de
la comunidad universitaria.
2. El funcionamiento de los Colegios Mayores se regulará por los Estatutos de cada
Universidad y los propios de cada Colegio Mayor.
3. Los Colegios Mayores gozarán de los beneficios y exenciones fiscales de la
Universidad a la que estén adscritos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
Los centros docentes de educación superior que por la naturaleza de las enseñanzas
que impartan o los títulos o diplomas que estén autorizados a expedir no se integren, o
no proceda su integración, en una Universidad conforme a los términos de la presente
Ley, se regirán por las disposiciones especificas que les sean aplicables.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
Por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad
y Consumo, previo informe del Consejo de Universidades se establecerán las bases
generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones
sanitarias en las que se deba impartir enseñanza universitaria a efectos de garantizar la
docencia práctica de la Medicina y Enfermería y otras enseñanzas que así lo
exigieran.
En dichas bases generales se preverá la participación de los Consejos de Gobierno de
las Comunidades Autónomas en los conciertos singulares que, conforme a aquellas, se
suscriban entre Universidades e instituciones sanitarias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA
El Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, dictará las disposiciones
necesarias para coordinar las actividades deportivas de las Universidades españolas
con el fin de asegurar su proyección internacional.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA
No obstante lo dispuesto en el artículo 33.3, las Universidades podrán contratar con
carácter permanente Profesores Asociados de nacionalidad extranjera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA
Las exenciones tributarias a las que se refiere la presente Ley, en cuanto afecten a las
Universidades situadas en Comunidades Autónomas que gocen de un régimen
tributario foral, se adecuarán a lo que se establece en la Ley Orgánica de su respectiva
Comunidad.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, adoptará en un
plazo no superior a tres meses, las medidas necesarias para la Constitución del
Consejo de Universidades.
2. Las competencias atribuidas por esta Ley al Consejo de Universidades serán
ejercidas por el Ministerio de Educación y Ciencia en tanto no se constituya dicho
organismo y sea aprobado su Reglamento de funcionamiento interno, sin perjuicio de
las funciones consultivas que entre tanto seguirán estando atribuidas a la Junta
Nacional de Universidades.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
1. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley, cada
Universidad procederá a la elección del Claustro Universitario Constituyente. Este
Claustro elegirá al Rector y a continuación elaborará los Estatutos de su Universidad
en el plazo máximo de un año a partir de su Constitución.
2. La composición de cada Claustro Universitario Constituyente que tendrá como
mínimo un 50 % de profesores doctores y en el que existirá una representación de
estudiantes y de personal de administración y servicios, así como la normativa para su
elección, serán propuestos por la Junta de Gobierno y ratificados por el órgano
correspondiente de aquellas Comunidades Autónomas que tengan reconocida en sus
Estatutos competencia en materia de educación superior o, en su caso, por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
No obstante, en aquellas Universidades en las que el porcentaje total de profesores
doctores no superara un 35 % del número total de profesores, el Ministerio de
Educación y Ciencia o el órgano correspondiente de aquellas Comunidades
Autónomas que tenga reconocida en sus Estatutos competencia en materia de
educación superior podrán autorizar la Constitución de un Claustro Universitario
Constituyente en el que habrá como mínimo un 65 % de profesores.
3. Transcurridos dieciocho meses a partir de la publicación de la presente Ley sin que
una Universidad hubiera presentado sus Estatutos a aprobación, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma o, en su caso, el Gobierno promulgará unos
Estatutos provisionales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Hasta la entrada en vigor de los Estatutos de una Universidad, el Ministerio de
Educación y Ciencia mantendrá respecto a la misma las competencias que atribuye a
las Universidades la presente Ley. Dichas competencias serán ejercidas, en cada caso,
de acuerdo con aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido las
competencias que le reconocen sus Estatutos en materia de enseñanza superior.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA
Los Cuerpos de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias, de Catedráticos
Numerarios de Escuelas Universitarias, de Profesores Adjuntos de Universidad y de
Catedráticos Numerarios de Universidad pasan a denominarse, respectivamente,
Cuerpos de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, de Catedráticos de
Escuelas Universitarias, de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de
Universidad.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.
1. Quedan integrados, en sus propias plazas, en los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores Titulares de Universidad, respectivamente, los funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Catedráticos Numerarios y Profesores Auxiliares Numerarios de las
Escuelas Superiores de Bellas Artes que estén en posesión del Título de Doctor.
Quedarán asimismo integrados quienes no dispongan de dicho Título de Doctor y lo
obtengan en el plazo de cinco años, contados a partir de la publicación de la presente
Ley.
2. Quedan integrados, en sus propias plazas, en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidades los Catedráticos de latín y griego de Bachillerato que, a la entrada en
vigor de la presente Ley, se hallen adscritos a la Universidad prestando servicios de
carácter permanente, con plena equiparación a los Profesores Adjuntos, al amparo del
Real Decreto 1074/1978, de 19 de mayo, y Orden de Presidencia del Gobierno de 13
de diciembre de 1980.
3. Quedan integrados, en sus propias plazas, en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Universitarias los actuales Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado
Medio, de Escuelas de Comercio y Profesores de plazas escalafonadas asimiladas a
Catedráticos de coeficiente 4,5, así como los actuales Profesores Agregados de
Escuelas Universitarias que con fecha 10 de julio de 1983 estén en posesión del título
de Doctor.
4. Quedan integrados en sus propias plazas, en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, los funcionarios de carrera de los Cuerpos Auxiliares
Numerarios de Escuelas de Ingeniería Industrial, Profesores Auxiliares de Escuelas de
Comercio y Profesores de Enseñanzas Auxiliares Mercantiles, y de las plazas no
escalafonadas de personal docente con destino en Escuelas Universitarias del
Profesorado de Educación General Básica y de Arquitectura e Ingeniería Técnica.
5. En el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias se integrarán, en la
medida que existan plazas vacantes, quienes hubieran obtenido por concursooposición el nombramiento de Profesores Adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado
Medio y prestaran servicios docentes en la actualidad con una antigüedad mínima de
cinco años ininterrumpidos.
6. El Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas
se declara a extinguir, traspasándose a los créditos de las correspondientes
Universidades las dotaciones económicas de las vacantes que se produzcan en el
mismo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA
Cuando se convoque a concurso de méritos plazas vacantes de Catedráticos de
Escuelas Universitarias, podrán concurrir, además de los indicados en el artículo 39.4,
y no obstante lo dispuesto en el artículo 36.1, los antiguos miembros del Cuerpo
extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA
1. Se transforman en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de Profesores
Agregados de Universidad que en el momento de publicarse la presente Ley se
encuentren vacantes y no estén en trámites de oposición o de concurso para su
provisión, así como las que queden vacantes en el futuro.
2. Quedan integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, y en sus propias
plazas, los Profesores Agregados de Universidad que ocupen plaza en propiedad a la
entrada en vigor de la presente Ley y quienes obtengan plaza de Profesor Agregado de
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Universidad por concurso-oposición o por concurso de traslado convocado con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
3. En todo caso, los Profesores Agregados de Universidad que así lo deseen podrán
solicitar ser excluidos de la aplicación de esta disposición transitoria y quedarán en
situación a extinguir. Dichos Profesores Agregados, no obstante, podrán participar en
los concursos de méritos para cubrir plazas de Catedráticos que se convoquen y
tendrán todos los derechos académicos inherentes a la condición de Catedrático.
4. Quedan integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad los Catedráticos
Extraordinarios contratados.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA
Se consolidan a todos los efectos las resoluciones de los concursos de traslado y
acceso, concurso-oposición y adscripciones a plaza concreta de Universidad de todos
los Profesores pertenecientes a los Cuerpos docentes universitarios, garantizándoles
como titulares la plaza que ocupan desde el día de la publicación de la presente Ley, o
la que puedan obtener en virtud de convocatorias realizadas con anterioridad a esta
fecha.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.
1. Se autoriza a las Universidades a contratar a todo el personal docente e investigador
que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, prestase servicios en la
Universidad, sin que en ningún caso la fecha de expiración de tales contratos pueda
exceder del 30 de septiembre de 1987.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará en el plazo de seis meses desde la
publicación de esta Ley, pruebas de idoneidad para acceder a la categoría de Profesor
Titular de Universidad, en las que podrán participar los profesores que el 30 de
septiembre de 1983 llevasen cumplidos cinco cursos académicos de docencia
universitaria o investigación, y que el 10 de julio de 1983 estuvieran en posesión del
título de Doctor y se hallasen desempeñando las funciones de interinos o contratados
en los niveles de Profesor colaborador regulado por Orden ministerial de 21 de
octubre de 1982, Profesor Adjunto, Agregado o Catedrático de Universidad,
estableciéndose en dicha convocatoria las condiciones de su realización. Quienes
superen esta prueba, en la que se evaluará la capacidad docente e investigadora, así
como el historial académico de los candidatos, serán nombrados Profesores Titulares
de Universidad con destino en la Universidad en la que prestaban sus servicios como
contratados o interinos.
3. Igualmente pueden presentarse a las pruebas de idoneidad quienes, cumpliendo las
condiciones de antigüedad y titulación a que se refiere el apartado anterior, estén en
algunas de las situaciones siguientes:
a. Hubieran desempeñado la función de interino o contratado en los niveles de
Profesores Adjuntos, Agregados o Catedráticos de Universidad y se
encontraran en el momento actual realizando tareas docentes o
investigadoras en alguna Universidad o Centro de Investigación extranjero.
b.Los que el 30 de septiembre de 1883 estén disfrutando de una beca de
reincorporación del Plan de Formación del Personal Investigador.
c. Quienes al 30 de septiembre de 1983 se hallaran contratados en alguna
Universidad, o lo hubieran estado anteriormente o hubieran disfrutado de
una beca del Plan de Formación del Personal Investigador y justifiquen una
estancia de, al menos dos años en alguna Universidad o Centro de
Investigación extranjero.
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4. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará, en el plazo de seis meses desde la
publicación de esta Ley, pruebas de idoneidad para acceder a la categoría de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, en las que podrán participar los Profesores que al 30
de septiembre de 1983 llevasen cumplidos cinco cursos académicos de docencia
universitaria o investigación y que el 10 de julio de 1983 se hallaren desempeñando
las funciones de interinos o contratados en los niveles de Profesor colaborador
regulado por Orden ministerial de 21 de octubre de 1982, Profesor agregado o
Catedrático de Escuela Universitaria estableciéndose en dicha convocatoria las
condiciones de su realización. Quienes superen esta prueba, en la que se evaluará la
capacidad docente, así como el historial académico de los candidatos, serán
nombrados Profesores Titulares de Escuela Universitaria, con destino en la
Universidad en que prestaban sus servicios como contratados o interinos.
5. Los Profesores pertenecientes al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad y
al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias que a la entrada en
vigor de la presente Ley se hallaren prestando servicios en una Universidad adscritos
provisionalmente a una plaza concreta, o en situación de expectativa de destino, serán
nombrados, respectivamente Profesores Titulares de Universidad y de Escuela
Universitaria en dicha Universidad. Quienes con posterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley obtengan plaza en dichos Cuerpos serán nombrados, respectivamente,
Profesores Titulares de Universidad y de Escuela Universitaria, con destino en la
Universidad en que prestaban sus servicios como contratados o interinos.
6. Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos Numerarios,
Profesores Agregados y Profesores Adjuntos de Universidad que se hallaren
prestando servicios en una Universidad en situación de supernumerarios el 10 de julio
de 1983 seguirán desarrollando su labor docente e investigadora en la misma
Universidad como Catedráticos de Universidad, si pertenecieran a los Cuerpos de
Catedráticos Numerarios o de Profesores Agregados de Universidad; y como
Profesores Titulares de Universidad, si pertenecieran al Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad.
7. Quedan amortizados los contratos de aquellos Profesores que en virtud de lo
dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 anteriores pasen a integrarse en los citados
Cuerpos de funcionarios. Las plazas de quienes pasen a integrarse en dichos Cuerpos
y se hallaran en la situación de empleo interino, como Catedrático o Agregado de
Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria, no podrán ser cubiertas
interinamente, y serán convocadas a concurso a medida que lo permita la ejecución de
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria décima.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA
1. En el plazo de un año a partir de la publicación de la presente Ley, el Gobierno, en
atención a las necesidades docentes e investigadoras, determinará los créditos
necesarios para cubrir la plantilla completa de Profesores y Ayudantes de cada
Universidad.
2. Las Universidades adecuarán progresivamente sus plantillas a las categorías
establecidas en la presente Ley, de forma que al 30 de septiembre de 1987 quedan
extinguidas todas las categorías contractuales de personal docente no reguladas en ella
el Gobierno establecerá los medios de financiación necesarios para llevar a cabo dicha
transformación de las plantillas.
3. Cuando una de las plazas creadas para la adecuación de plantillas a que se refiere el
apartado anterior sea ocupada por un profesor contratado de la misma Universidad,
ésta procederá a la amortización inmediata del contrato.
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4. Lo establecido en los apartados 1 y 2 de la presente disposición se adecuará al
régimen de concierto económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOPRIMERA
Hasta el 30 de septiembre de 1987, y no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 38 podrán concursar a las plazas de Catedrático de Universidad quienes el 1
de mayo de 1983 se hallaren desempeñando la función de interinos o contratados
como Profesores Catedráticos o Agregados de Universidad, con una antigüedad de
cinco años en el título de Doctor.
Igualmente, y en las mismas condiciones, podrán concursar a las plazas de
Catedrático de Universidad quienes tuvieran la condición de Profesor Adjunto de
Universidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley o quienes la
adquirieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSEGUNDA
La asunción de titularidad a que se refiere el apartado 2 del artículo 53, será efectiva
una vez constituido el Consejo social de cada Universidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOTERCERA
1. En el plazo de cinco años a partir de la publicación de la presente Ley, los Colegios
Universitarios adscritos que así lo soliciten se integraran en la Universidad
correspondiente.
2. El régimen de los Colegios Universitarios integrados se establecerá de acuerdo con
los Estatutos de la Universidad respectiva. En todo caso, su profesorado se integrará
en los Departamentos de las correspondientes Escuelas Técnicas Superiores y
Facultades cuyo primer ciclo impartan, considerándose a todos los efectos de esta Ley
el período de tiempo en que hubieran cumplido su función docente en el Colegio
Universitario integrado.
3. El régimen académico de los Colegios Universitarios adscritos y de las Escuelas
Universitarias adscritas se establecerá de acuerdo con los Estatutos de la Universidad
respectiva y del convenio que suscriba con ella la entidad titular del Colegio o de la
Escuela, sin perjuicio de las competencias que sobre ella correspondan a la
Comunidad Autónoma respectiva.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar, en la
esfera de sus atribuciones respectivas, cuantas disposiciones sean necesarias para la
aplicación de la presente Ley en las materias que sean de la competencia del Estado.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Las Comunidades Autónomas que hubieran accedido a la autonomía por la vía del
artículo 143 de la Constitución, asumirán las competencias previstas en esta Ley en
los términos fijados por sus Estatutos de Autonomía. En tanto no tenga lugar dicha
asunción de competencias, las Cortes Generales y el Gobierno mantendrán las que la
presente Ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa y al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Tienen el carácter de Ley Orgánica los preceptos que se contienen en los Títulos
preliminar, IV y VIII de la presente Ley, así como esta Disposición Final Tercera.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la
presente Ley.
2. Las disposiciones que, cualquiera que fuese su rango, regulen las materias objeto de
la presente Ley y no se opongan a la misma, continuarán en vigor como normas de
carácter reglamentario.
3. Las disposiciones que desarrollen la presente Ley derogarán, de manera expresa,
las normas a que se refiere al apartado anterior.
4. No obstante, lo dispuesto en las apartados anteriores, la Ley de medidas urgentes en
materia de órganos de Gobierno de las Universidades continuará siendo de aplicación
hasta la entrada en vigor de los correspondientes Estatutos.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y
hagan guardar este Ley Orgánica.
Dada en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1983.
- Juan Carlos R.El Presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez.
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ANNEX 9: Royal Decree on the creation and recognition of private universities and
private university centres (Text in Spanish) – Spain
Real Decreto 485/1995, de 7 de abril ; por el que se amplia el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios.
El Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades
y centros universitarios, dictado en cumplimiento y desarrollo de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, estableció, entre otras, les normas básicas tanto para
el reconocimiento de Universidades privadas como para la adscripción de centros privados a
Universidades Públicas, en las que se exige el cumplimiento de determinados requisitos, la
aportación de ciertas garantías y la asunción de unos compromisos que, en tanto las indicadas
Universidades y centros permanezcan en funcionamiento, han de ser mantenidos por los
titulares de los mismos.
La naturaleza de servicio público que a la educación superior concede el artículo 1.1 de la ley
Orgánica 11/1983 citada y la importancia de dicha naturaleza, hacen necesario que la
Administración competente compruebe, en todo momento, en salvaguarda también de los
derechos de los alumnos, que los compromisos y garantías asumidos por la persona física o
jurídica titular de la Universidad o centro adscrito queden garantizados en los casos de
transmisión o cesión a otras personas físicas o jurídicas de la titularidad sobre tales centros o
de la transmisión, disposición o gravamen de los títulos representativos del capital social, en
el caso de entidades privadas.
Por ello, parece procedente completar el texto del Real Decreto 557/1991 citado, con las
previsiones necesarias para alcanzar los objetivos antes señalados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia; previo informe del Consejo de
Universidades, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 1995.
DISPONGO:
Artículo único
Se modifica la disposición adicional primera del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre
creación y reconocimiento de Universidades y centros universitarios, y se incorpora al mismo
una disposición adicional tercera.
El precepto modificado y el nuevo tendrán la siguiente redacción:
“Disposición adicional primera
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo previsto por el artículo 149.1.1.a y 30ª de la
Constitución y la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, salvo lo
señalado en los artículos 12, 13.2, 14, 15 y 16.1, párrafo primero “in fine”, 3 y 4, y
disposición adicional tercera, que serán de aplicación general en defecto de regulación
específica por las Comunidades Autónomas con competencia normativa en materia de
educación superior”.
“Disposición adicional tercera
1. Requerirá la previa autorización de la Administración pública competente, la realización de
actos y negocios jurídicos que impliquen la transmisión o cesión, total o parcial, a título
oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, de la titularidad que las personas físicas o
jurídicas ostenten sobre las Universidades privadas o centros universitarios adscritos a
Universidades públicas.
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Dicha autorización será otorgada, en su caso, previa justificación por los interesados del
cumplimiento de los requisitos y exigencias y demás garantías contenidas en el presente Real
Decreto y, en el caso de los centros universitarios adscritos, con el previo informe de la
Universidad correspondiente.
2. La iniciación de un expediente de cambio de titularidad no producirá la interrupción de las
actividades normales de la Universidad privada o centro adscrito.
En ningún caso procederá la transmisión o cesión de la titularidad tital o parcial de une
Universidad privada o centro adscrito sobre los que se esté tramitando expediente de
revocación del reconocimiento o adscripción.
En la resolución por la que se autorice el cambio de titularidad constará expresamente que el
nuevo titular queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del anterior titular.
3. La infracción de lo previsto en la presente disposición adicional supondrá una modificación
de las condiciones esenciales del reconocimiento o de la aprobación de la adscripción. Los
mismos efectos producirá la transmisión, disposición o gravamen de los títulos
representativos del capital social de las entidades privadas titulares de Universidades privadas
o centros universitarios adscritos por las mismas, realizada sin la autorización a que se
refieren los apartados anteriores, con los requisitos allí establecidos.
En el caso de Universidades privadas, la Administración competente, previa audiencia del
titular que conste en el correspondiente Registro de Centros y del Consejo de Universidades,
lo comunicará al órgano legislativo que hubiese otorgado el reconocimiento de dicha
Universidad, a efectos de su posible revocación.
En el supuesto de centros adscritos a una Universidad pública, el Consejo Social de la misma
lo comunicará a la Administración educativa competente, que, previos los trámites señalados
en el párrafo anterior, elevará a la Administración competente la oportuna propuesta de
revocación de la aprobación de la adscripción y de la homologación de los títulos
correspondientes”.
Disposición final primera.
Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas dictar, en la esfera de sus atribuciones, las disposiciones necesarias
para la aplición del presente Real Decreto.
Disposición final segunda.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”.
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
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ANNEX 10: Fee in education, example of the UK – United Kingdom
Interview: Bill Rammell MP, published in OECD Observer (No 256 July 2006)
A basic problem with delivering a better higher education system is funding.
Since the Second World War higher education, just as secondary and primary
schools, has been considered as a public good, and so in most OECD countries the
service had to be delivered free of charge to students through taxation. However,
tighter public budgets and stiffer global competition for talent have led to a renewed
interest in student fees as a possible way of raising more funding. The issue poses
several tricky challenges, about access, equity, student finance, debt, and so on. Little
wonder the debate has become rather heated in several countries.
One country that is introducing higher fees for higher education is the UK. It started
to do this for full-time undergraduates in 1998 and will introduce further changes
from September 2006. What have the effects been and what are the challenges? We
asked Bill Rammell, Minister for Lifelong Learning, Further and Higher Education in
England, to explain.
Q. Why has the UK decided to introduce fees for higher education?
Bill Rammell: Tuition fees are not new. About half of all the students in the system–
part-timers, postgraduates and students from overseas–have always paid fees at the
“market rate”. Since 1998 full-time undergraduate students have progressively been
supported through government-subsidised loans rather than grants for tuition fees. Fee
income generates £3.5 billion ($6.2 billion) a year for English institutions which is
25% of the total money they receive from all sources. By the time the changes we are
introducing in 2006 have been fully implemented in 2010, we estimate institutions
will be raising an extra £1.3 billion a year.
Why go further? First, because those who benefit from higher education should help
meet the costs. Getting a degree is associated with extra earning power in later
life. Graduates in England earn well over £100,000 more than someone with just Alevels. Second, higher education is a global business and in order to compete
successfully institutions need to diversify their sources of funding. Fees can help, but
so can raising income from employers and philanthropic donations.
The key issue for government is to make sure the new arrangements do not deter
students from non-traditional backgrounds from participating in higher education. So
we are introducing a new package of student support which abolishes up-front fees,
replaces loans with grants for poorer students and makes institutions recycle some of
the extra income as bursaries for less well-off students. Crucially, students only start
paying back once they are earning above £15,000 a year, so someone earning the
average graduate starting salary of £18,000 would repay around £5.19 per week. In
short, we have produced a “something for something” deal–higher fees, but also much
more support for students who need it.
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Q. Some see fees as part of a trend to transform higher education into a global
business, rather than a public service. What is your view on this? Can authorities
achieve balance between maintaining competitive higher education systems and
delivering a widely accessible, affordable service?
The short answer is yes. Higher education has to be both a global business and a
public service. Some recent analysis has estimated that the overall higher education
system in the UK is big business, worth more than £40 billion ($70 billion) to the
economy, including over £2 billion in export earnings and responsible for the creation
of about 600,000 jobs. But this does not mean that it has somehow stopped being a
public service as well.
On the new fee and student support arrangements, we are confident that overall they
will safeguard access and help increase and widen participation. I’ve been greatly
encouraged by the way institutions have taken so many more students into
higher education. We now have more students in higher education than ever before–
200,000 more than there were in 1997. Many more lives are being transformed by
learning, many more people are realising their full potential and contributing much
needed expertise to the country’s social and economic fabric.
Q. Will public funding continue to be an important part of the UK’s fee-paying
system?
Yes. We have pledged to maintain in real terms government grants per student in the
current spending period.
But even before the new fee and student support arrangements have been introduced,
it is worth noting that the government is already becoming a “minority shareholder”,
so to speak, of higher education institutions. Only about half of the total money the
sector now receives comes as core government funding. A quarter already comes
from all types of tuition fee income and the remaining quarter comes from the
business institutions carry out for research institutions, public authorities, charities
and other employers.
The fact that higher education institutions do not need to rely on the government
for all their funding is a tribute to their success and their attractiveness to
students and employers. So we should not worry if over time public funding
continues to be reduced as a proportion of the total funding the higher education
sector is able to generate. That is happening now, and not just or even mainly because
of fees. The success of institutions in working with business is equally important.
However, it is also the case that no higher education institution could afford to do
without public funding, and that will continue for the foreseeable future.

*Mr Rammell introduced a seminar on “Who should pay for higher education?” at
the 2006 OECD Education Ministerial Meeting in Athens, 27-28 June 2006. See
www.oecd.org/edumin2006
Available
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1901/Fee_education.html
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ANNEX 11: Higher education: Quality, equity and efficiency, OECD Education
Ministers’ Meeting, 27-28 June 2006, Athens
Published in OECD Observer (No. 256, July 2006)
Higher education cannot escape major and sometimes difficult change, and
OECD governments were determined to lead those changes, rather than be driven by
them. This was how Marietta Giannakou, minister of national education and
religious affairs of Greece, wrapped up her conclusions as chair of the 2006 Education
Ministers’ Meeting.
Reforms are needed in six areas, the minister pointed out. First funding: some
European countries in particular need to invest more in higher education, and new
sources of funding may be needed. While some countries opposed fees for students,
others now accept the OECD view that they can be effective if balanced by measures
to support students from poorer backgrounds. This backs the second reform on the list
towards more equitable education, and wider access to higher education to benefit
all social groups.
A clearer focus on what students learn is the aim of the third reform. “We need to
develop better evidence of learning outcomes”, the chair’s conclusions state, and note
the OECD secretary-general’s offer to assist in developing new measures. Also,
institutions should promote responsiveness and diversity, while incentives to make
institutions more accountable for quality and outcomes should be improved.
Research and innovation is the fifth area, with ministers recognising both its
capacity to drive growth and the twin challenges facing higher education systems of
supporting world-class research and delivering benefits both locally and nationally.
Finally, migration and internationalisation affect education, as students, teachers
and researchers increasingly study and work abroad. Countries need to look at
immigration policies, as well as higher education policy itself, to develop coherent
responses.
(For the full Chair’s conclusions, see www.oecd.org/edumin2006)
New mindsets
Improving quality, governance, equity and funding in higher education were the main
issues discussed at the 2006 education ministerial meeting in Athens. A challenge, as
Angel Gurría suggests in his opening remarks to this, his first ministerial meeting as
secretary-general of the OECD, is to “shift our focus from making systems of higher
education bigger to making them better”. The presence at the two-day meeting of nonOECD countries Chile, Estonia, Israel, Russia, Slovenia and South Africa underlined
the global dimension of education. (Mr Gurría’s full remarks can be read at
www.oecd.org/edumin2006)
Also available on the website are position papers on higher education by business and
labour representatives. One OECD CERI paper sets out “Four Futures Scenarios for
Higher Education”: Open Networking; Serving Local Communities; New Public
Management; and Higher Education Inc. There are links to two articles from recent
OECD Observers: first, the following article “Higher education for a changing
world”, a curtain raiser to the 2006 meeting by Barbara Ischinger, head of the
OECD’s Education Directorate (No 255, May 2006); and second, “Europe’s
university challenge”, by OECD expert Andreas Schleicher (No 254, March 2006).
More:http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1939/Higher_education:_
Quality,_equity_and_efficiency.html
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ANNEX 12: Higher education for a changing world, OECD report 2006
By Barbara Ischinger
Director, OECD Education Directorate

Published in OECD Observer (No. 255, May 2006)
Higher education is attracting unprecedented public attention across the
OECD. In Germany a competition to create universities of excellence is fuelling
debate; in France discussions continue about struggling mainstream universities
versus more well-endowed grandes écoles; in the UK there is a debate about
education as a public good versus faculties as market-oriented enterprises; and in the
US public focus continues on accessibility, competition and costs.
The list goes on. These concerns are to be expected since knowledge is so important
to our economies. They also reflect the globalised nature of tertiary education, which
in some countries, particularly in Europe, is in something of a quandary. Top US
universities, though expensive in terms of fees, draw top talent and appear to outshine
many leading European ones. Why is this?
Historical influences, institutional developments, the role of education in society, past
and current attitudes to funding, quality and access: when it comes to measuring
quality, relevance and impact of universities, we simply need more evidence.
Institutions of higher education everywhere are increasingly encouraged—if not
obliged–to draw a higher proportion of their resources from non-state funds. Just as
the health system and pension funds can no longer be solely funded with public
money, university “consumers” will increasingly be asked for a financial contribution.
There is a paradox: on the one hand governments and the public request public
universities to provide greater access, improved quality and to cut costs. On the other
hand, public funding is reduced. In some countries higher education may as a
consequence become scarcer, and access more limited. Some change, whether in
approach or structure, seems inevitable.
Regional drivers
Education reform is far more than just about funding or turning educational
institutions into businesses. It is about promoting a new social contract involving all
stakeholders, beyond governments, teachers and students. The terms of the social
contract which has underpinned these institutions until now–mainly public finance
based mainly on taxation–are changing. Also, governments have to make sure the
challenges are met quickly, since the knowledge economy relies heavily on higher
education for its raw material of human capital.
It is important to consider higher education in a regional as well as a global context.
The higher education and research institutes made their entry into regional policy in
the 1980s, when entrepreneurship became central to local development. There were
new incentives to create closer ties between knowledge institutions and trade and
industry, led by the likes of Silicon Valley in California, Route 128 in Boston and
other high technology centres. The idea of growth centres, including a university or a
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university-affiliated research institute, has conquered the world from Tokyo to Paris
and Helsinki to Munich.
Regions and their universities have drawn new “road maps” towards dynamic local
forces capable of competing in a global economy and delivering social well-being.
Such forces require a stable infrastructure, including best-performance schools and
universities, research laboratories and a networked technological infrastructure. As
Microsoft’s Bill Gates puts it, cutting-edge companies now base their location
decisions on the availability of talent pools and a culture for innovation, rather than
tax policy.
This is not just theory and it is not just happening in the US. Consider Finland, for
instance. Between 1990 and 2000 the Finns doubled their higher education
enrolments. The decision to do so was taken when the Finnish economy had lurched
into a long and deep recession following the collapse of the Soviet Union. But rather
than doubling the size of the existing rather rigid university system, they decided to
create a new one based on a regional infrastructure. This led to the creation of a
polytechnic system, aimed at upgrading vocationally-oriented education and catering
for changing local needs, including in the labour market. Whether Finland’s economic
resurgence, including in employment, is due to these innovations in education is an
open question.
Nor has regionalisation solved all the problems: Finland still faces the prospect of a
long-term decline in student numbers, and as a consequence, will soon begin
consolidating a number of institutions. The OECD is acting as advisor on this
question.
Testing performance
Clearly, adequate funding is a key element in assuring the quality of any higher
education institution. But while much emphasis has been placed on the evaluation and
quality assessment of research, little attention has been given to the quality of
teaching at higher education institutions, or indeed to how they serve regional
requirements. Measuring these contributions may require different approaches, but the
choices are unclear. We need to build a better understanding of the advantages and
disadvantages of the different ways to evaluate quality.
An issue we should be careful about is the use of league tables. One of the major
problems with rankings, especially where they cover whole institutions rather than
individual faculties or disciplines, is that they compress everything into a single
indicator that fails to capture the diverse meaning and objective of quality. In other
words, simplistic, narrowly-defined, quantitative assessments of quality can actually
harm the diverse missions of higher education.
For accountability, certain elements are worth measuring in relation to particular
disciplines or courses: number of graduates, duration of studies, costs per student, etc.
But do these measures help set overall strategies in higher education? Measuring
quality should go beyond quantitative measures of cost, for instance.
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To assess regional involvement, quite different metrics are required. We are
conducting a major study of the precise ways institutions of higher education support
economic, social and cultural development across the OECD. It is a challenging
exercise.
So far as teaching in higher education is concerned, a measure of student
competencies would probably be the most credible tool, rather as the OECD has done
with PISA for secondary education. However, this would be expensive and difficult to
carry out. Even if such a measure were made available, it would have to be
supplemented by ways of determining whether better results reflected the quality
teaching or, say, a more advantaged student intake. After all, do some US colleges
shine because of their teaching or because they only admit high calibre students in the
first place? Do some old-fashioned European universities suffer because they take on
too many students?
This raises the problem of how to compare like with like. Different countries have
different traditions, and the status of universities and other institutions varies from
place to place. For instance, for engineering, do we compare, say, Stanford with a
mainstream French university, or with a specialised school such as the Ponts et
Chaussées? Are these schools producing to new employment demands? Can French,
German or other European universities continue to supply skills to the likes of
Siemens or Airbus, or indeed, to emerging European knowledge-based industries?
Such questions need to be cleared up. The OECD’s tertiary reviews, regulatory reform
reports on education and innovative work on university futures offer some insights,
but also reveal gaps in measurements for comparing countries. A productive route
would be to look at consumer judgements about the perceived quality of teaching. By
consumers, I mean mainly students, though also parents and future employers.
There are some good examples to examine, such as the German Centre for Higher
Education Development’s online tool, which aims to dispense with all-institution
ranking of data by comparing single disciplines in Austria, Germany and Switzerland.
As it is interactive, “client” students can rank institutions according to their needs. A
study on the methods used in gathering such consumer information across the OECD
would be quite straightforward to set up, and the OECD could achieve quite a lot with
a relatively modest investment.
OECD education ministers will meet in Athens on 27-28 June. The question of
achieving and sustaining quality in higher education will feature highly on the agenda.
India, China, Russia, Chile and other non-members will also be represented. Such
deep interest from around the world is a sign of how important higher education is for
us all. Together we must meet the challenge of attaining the quality we need and our
children deserve.
Available on:
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1868/Higher_education_for_a_c
hanging_world.html
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ANNEX 13: Catalogue -non-exhaustive- of private universities in Europe
(full contact details)

AUSTRIA
Anton Bruckner Privatuniversitat
www.bruckneruni.at
+43 732 70 1000
Katholisch Theologisch Privateuniversitat Linz
www.kth-linz.ac.at
Prof. Rosenberger
0043 732 78 4239 4169
0043 732 78 3622
Konservatorium Wien Privatuniversitat
www.konservatorium-wien.ac.at
(+43 1) 512 77 47
Paracelsus Medizinische Privatuniversitat
www.pmu.ac.at
+43 662 44 2002
Fundraising Department
Dr.Gottfried Stienen gottfried.stienen@pmu.ac.at
PEF Privatuniversitat für Management
www.pef.at
+43/(0)1/534 39-0
International Relations Of.
Mrs. Andrea Koblmuller
andrea.koblmuller@pef.co.at
Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und
Technik
www.UMIT.at
+43 (0)50 8648 - 3000
Privateuniversitat der Kreativwirtschaft
www.ndu.ac.at
+43 2742 890 2412
Sigmund Freud Privatuniversitat Wien
www.sfu.at
Rector – Dr Alfred Pritz
alfred.pritz@sfu.ac.at
+43 1 798 40 98

219

TCM Privatuniversitat LI SHI ZHEN
www.tcm-university.edu
Rector – Dr Bayer
rector@tcm-university.edu
+43 1 64 16 738
Mob: +43 664 203 3200
Webster University Vienna
www.webster.ac.at
+43 1 269 9293 0
Head of International
Relations Office
Mr. Gregory Weeks
weeks@webster.ac.at

BELGIUM
Boston University
www.bu.edu/brussels/
+ 32 2 640 7474
Franke Billingfley
frankeb@bu.edu
Katholieke Univeristeit Leuven
www.kuleuven.ac.be
International Office
+32 16 32 40 20
Thierry Graduate School of Leadership
www.thierryschool.org/
+32 2 648 16 02
United Business Institutes (UBI)
www.ubi.edu
+32 (0)2 548 04 80
Université Catholique de Louvain (UCL)
www.uclouvain.be/
+32 10 47 88 01
Claire Brumagne
+ 32 10 47 88 13
Claire.brumagne@uclouvain.be
Vesalius College
www.vub.ac.be/VECO/bveco/index.php
+32 2 629 2821
Pamela Dalby
pdalby@vub.ac.be
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FRANCE
UNIVERSITES PRIVEES NON CONFESSIONNELLES
(FACO) Faculté libre de droit, d’économie et de gestion
www.facultefaco.org
Mrs. Elizabeth Santa-Croce
Dean’s Office
+33 1 53 102 481
(FLPC) Faculté libre de philosophie comparée
www.ipc-asso.com
+33 1 43 35 38 50
Pôle Universitaire Léonard-de-Vinci
www.devinci.fr/esilv/
+33 1 41 16 71 04
(ULSH) Université libre des sciences de l’homme
www.cephi.org
+33 1 56 24 02 13
UNIVERSITES PRIVEES CATHOLIQUES
(La Catho Lille) Fédération universitaire et polytechnique de Lille (FULP)
www.fupl.asso.fr
+33 3 20 13 40 00
(La Catho Lyon) Université Catholique de Lyon
www.univ-catholyon.fr
+33 4 72 32 50 12
(La Catho Paris) Institut Catholique de Paris (ICP)
www.icp.fr
+33 1 56 58 53 20
(La Catho Toulouse) Institut Catholique de Toulouse (ICT)
www.ict-toulouse.asso.fr/
+33 5 34 31 35 00
(ICES) Institut catholique d’études supérieures
www.ices.fr
+33 2 51 46 12 13
(IUSM) Institut universitaire Saint-Melaine de Rennes
www.icrennes.com
+33 2 99 05 84 75
Director of the Institut
Mr. Herve Pasqua
h.pasqua.cr@icrennes.com
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(UCO) Université Catholique de l’ouest
www.uco.fr
+33 2 41 81 66 00
Director of the International Relations Of.
Mr. Pierreck Picot
relint@uco.fr
UNIVERSITES PRIVEES PROTESTANTES
(FLTR) Faculté libre de théologie reformée
www.fltr.free.fr/
+33 4 42 26 13 55
(IPT Montpellier) Institut protestant de théologie de la faculté de Montpellier
www.iptheologie.asso.fr
+33 4 67 06 45 71
(IPT Paris) Institut protestant de théologie de la faculté de Paris
www.iptheologie.asso.fr
+33 1 43 31 61 64
secretariat@ipteologie.fr

GERMANY
AKAD Universität – distance learning
www.akad.de
+49 1803 25 23 34
BiTS - Business and Information Technology School, Iserlohn
www.bits-iserlohn.de/
+49(0)2371/776-140
Bucerius Law School
www.law-school.de
+49 (0)40 307 06 - 0
ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule, European School of
Management, Lehrstuhl für Finanzierung und Investition, Berlin
www.escp-eap.de/
+49-30-3 20 07-0
ESMT - European School of Management and Technology, Berlin
www.esmt.org/en/home
+49 (0)30 21231 0
Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein
www.fh-fresenius.de/
+49 06126. 93 52 – 0
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Europäische Fachhochschule, Brühl
www.stellenboersen.de
+49 (0) 22 32 56 73 0
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL, INTERNATIONAL UNIVERSITY,
Oestrich-Winkel
www.ebs.de/index.php
+49 6723 69-0
Fachhochschule der Deutschen Telekom Leipzig, Leipzig
www.fh-telekom-leipzig.de/deutsch/index.php
+49 341 3062-270
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gGmbH, Bielefeld
www.fhm-bielefeld.de/9.html
+49 05 21/ 9 66 55-10
Fachhochschule für Kunsttherapie, Nürtingen
www.fhkt.de/templates/
+49 07022/93336-0
Fachhochschule im Deutschen Roten Kreuz, Göttingen
www.drk-fachhochschule.de/home/
+49 0551 507 50 800
Fachhochschule Ottersberg, Ottersberg
www.fh-ottersberg.de/
+49 04205 - 39 49 0
Fachhochschule Schwäbisch Hall
www.fhsh.de/official/win.htm
+49 791 85 655-0
Fachhochschule Wedel
www.fh-wedel.de/
+49(0)4103/8048-0
FHDW Fachhochschule der Wirtschaft, Bergisch Gladbach
www.bib.de/fhdw/default.aspx
+49 02202/ 9527-220
FHWT Vechta – Diepholz – Oldenburg, Vechta
www.fhwt.de/front_content.php
+49 0 44 41 / 9 15 – 0
HFB Business School of Finance and Management
www.bankakademie.de
+49 069 154 008-0
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HFH - Hamburger Fern-Hochschule, Hamburg
www.hamburger-fh.de/
+49 040 35094300
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn
www.shochschule.de
+49 228/ 204-900
IFH Villa Elisabeth Internationale Fachhochschule für Wirtschaft und Politik i.
G., Eichwalde
www.ifh-villa-elisabeth.de/
+49 0 30/67 55 260
International School of Management, Dortmund
www.ism-dortmund.de/index.php
+49(0)231-9751390
International University in Germany Bruchsal GmbH, Bruchsal
www.berlinews.de/wista/archiv/
23.shtml
+49 030-85999843
Internationale Fachhochschule Bad Honnef, Bad Honnef
www.fh-bad-honnef.de/
ISNM International School of New Media, Lübeck
www.isnm.de/
+49 (0)4 51 / 29 67 0
MCI Management Center Innsbruck GmbH für Internationale Bildung,
Wissenschaft und Know-how Transfer, Innsbruck
www.mci.edu/agb/index.html
Merz Akademie Hochschule für Gestaltung Stuttgart, Stuttgart
www.merz-akademie.de/
+49-711-26866-0
Munich Business School, München
www.munich-business-school.de/home.de.php
+49 (089) 54 76 78 – 0
Naturwissenschaftlich-Technische Akademie NTA, Prof. Dr. Grübler
gemeinnützige GmbH, Hochschule und Berufskollegs, Isny im Allgäu
www.fh-isny.de/
+49-7562-97070
NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft, Elmshorn
www.nordakademie.de/
(0049) 4121/4090-0
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OTA-Hochschule, Berlin
www.otahochschule.de/
+49 (0)30 - 922 535 45
Private Fachhochschule Göttingen, Göttingen
www.pfh-goettingen.de/
+49 (0) 551 547 00 – 0
Private FernFachhochschule Darmstadt, Pfungstadt
www.privatfh-da.de/kontakt/index.php?sid
+49/(0) 61 57/80 64 04
Rheinische Fachhochschule e.V., Köln
www.rfh-koeln.de/de/
+49 0221 2 03 02 -0
Schiller International University, Heidelberg
www.schiller.edu
+49 (0) 6221/4581-0
SIMT – Stuttgart Institute of Management and Technology
www.uni-simt.de/
+49 711 451001-0
SRH Fachhochschule Hamm gGmbH, Hamm
www.srh.de
+49 023 81 / 87 10 732
SRH Hochschule Calw, Hochschule für Wirtschaft und Medien
www.srh.de/cps/rde/xchg/srh_dir/
+49 07051 92 03-0
SRH Fernfachhochschule Riedlingen Hochschule für Wirtschaft, Riedlingen
www.srh.de/cps/rde/xchg/srh_dir/
+49 0 73 71 93 15 17
SRH Hochschulen gGmbH, Heidelberg
www.srh.de/
+49 0 62 21 82 23-0
SRH Holding (SdbR), Heidelberg
www.fbsgw.fh-heidelberg.de/index.php
Steinbeis-Hochschule Berlin, Stuttgart
www.stw.de/stz/697.htm
+49 030 - 29 33 09 -0
Volkswagen AutoUni, Wolfsburg
www.autouni.de
+49 5361 896 20000
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GREECE
a) ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
A.A.S
Γ.Λασσάνη 9 & Μητροπόλεως 62 – Γ.Λασσάνη 7
Τ.Κ 546 22
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 234 805
Fax: 2310 233 690
www.aas.gr
E-mail: info@aas.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Central Lancashire
AEGEAN COLLEGE
Κλεισόβης 6, Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ:210 38 31 455, 38 28 335
Φαξ:210 33 04 661
www.aegeancollege.com
e-mail: info@aegeancollege.com
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Huddersfield
AKTO
3Ης Σεπτεμβρίου 24,
Τ.Κ 104 32
Χαρ.Τρικούπη 21 & Σόλωνος ,
Τ.Κ 106 81
Τηλ: 210 52 30 130, 210 38 13 700
Fax: 210 52 37464, 210 38 20 215
www.akto.gr
e-mail: akto@otenet.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Middlesex
BCA BUSINESS STUDIES
Δημητρέσσα 4, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 72 53 782
Fax: 210 72 51 563
www.bca.edu.gr
e-mail: info@bca.edu.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: London Metropolitan University
BRITISH –HELLENIC COLLEGE
Ρεθύμνου 2 & Βασ. Ηρακλείου,
106 82, Αθήνα
Τηλ: 210-82 17 710
Fax: 210-82 15 025
www.bhc.gr
e-mail: pub-rel@bhc.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Wales
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CITY LIBERAL STUDIES
Τσιμισκή 13,
546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ:2310-224 186, 2310-275 575
Fax: 2310-287 564
www.city.academics.gr
e-mail: acadreg@city.academic.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Sheffield
SOUTH EUROPEAN COLLEGE/ ELLANION
Βερανζέρου 1
106 77, Αθήνα
Τηλ: 210-33 05 132
Fax :210-33 05 134
www.corelco.gr
e-mail: southeuropean@corelco.gr
ellanion@corelco.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Central Lancashire
ICBS - ATHENS BUSINESS SCHOOL
Λ.Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων
111 44, Αθήνα
Τηλ: 210-21 14 671
Fax :210-21 14 675
www.icbs.gr
e-mail: info@icbs.gr
ICBS - THESSALONIKI BUSINESS SCHOOL
Γαλήνη – Ωραιόκαστρο
570 13, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-698 598
Fax: 2310-697 795
ICBS – LARISSA BUSINESS SCHOOL
6ο χλμ. Λάρισας-Νίκαιας
415 00, Λάρισα
Τηλ: 2410-671 177
Fax: 2410-671 206
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: Kinston University
I.S.T. STUDIES
Πειραιώς 72
183 46, Μοσχάτο
Τηλ: 210-48 22 222
Fax :210-48 21 850
www.ist.edu.gr
e-mail: info@ist.edu.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Hertfordshire
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MEDITERRANEAN
MEDITERRANEAN (Θεσσαλονίκης)
Πελλήνης 8
Εγνατίας 76
112 51, Αθήνα
546 23, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 210-88 99 600
Τηλ: 2310-287 779
Fax: 210-88 99 610
Fax: 2310-287 570
www.medecs.gr
e-mail: mediterranean@medecs.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Teesside & University of Greenwich
VAKALO
Λ.Κατσώνη 26,
114 71, Αθήνα
Τηλ: 210-64 42 514
Fax :210-64 44 840
www.vakalo.gr
e-mail: info@vakalo.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Derby
b) ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ATHENS GSM
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λέκκα 23-25
Τ.Κ. 105 62, Αθήνα
Μητροπολίτου Γενναδίου 18
Τ.Κ 546 31, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 210-32 23 352-3/ 2310-227 119
Fax: 210-32 31 498/ 2310-252 976
www.agsm.gr
E-mail: info@agsm.gr (Αθήνα)
thessaloniki@agsm.gr (Θεσσαλονίκη)
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: Nottingham Trent University
ATHENS METROPOLITAN COLLEGE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σωρού 74
Τ.Κ 151 25
Μαρούσι
Τηλ.: 210-61 99 891
Fax: 210- 61 99 320
www.athensmetropolitancollege.gr
E-μmail: info@athensmetropolitancollege.gr
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Queen Margaret University College, Roehampton
University, University of Wales, Cyprus College, International University (AU)
C.M.A
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7
Αθήνα
Τηλ: 210 72 28 803
www.cma.gr
E-mail: info@cma.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Wales
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ICON INTERNATIONAL TRAINING
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημητρακοπούλου 49 Α & Νότη Μπότσαρη
Αθήνα
Τ.Κ: 117 42
Τηλ: 210 92 48 534, 210 92 48 065
Fax: 210 92 48 695
www.icon.gr
E-mail: icon@icon.gr
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: University of Leicester, University of Surrey,
University of Heriot – Watt
INSTITUTION D’ETUDES FRANCOPHONES (IDEF)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λουίζης Ριανκούρ 59,
Τ.Κ. 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ.: 210-69 80 772-3
www.idef.gr
E-mail: idef@orionidef.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: PARIS XIII (Paris Nord)
NEW YORK COLLEGE – SBS
Αμαλίας 38
Τ.Κ 105 58, Αθήνα
Τηλ: 210-32 25 961
Fax: 210-32 33 337
www.nyc.gr
E-mail: nycath@nyc.gr
NEW YORK COLLEGE – SBS (Θεσσαλονίκης)
Κατσιμίδι 6
ΤΚ. 546 39
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-889 879
Fax: 2310-835 211
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Sunderland
S.B.E.
Ακτή Ποσειδώνος 47
T.K. 183 44
Μοσχάτο
Τηλ.: 210 94 80 694-5
Fax: 210 94 22 610
www.sbe.gr
E-mail: sbe@otenet.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: Liverpool John Moores University
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DIMITRIS PERROTIS COLLEGE OF AGRICULTURAL STUDIES (DPCAS)
DIMITRIS PERROTIS College of Agricultural Studies, AMERICAN FARM
SCHOOL
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ: P.O.Box 23
551 02
Tηλ: 2310 492.800
Fax: 2310 492.815
www.afs.edu.gr/College
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Writtle College (partner institution of the University
of Essex, UK), Harper Adams College (UK), Royal Agricultural College (UK)
c) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
ACT-ANATOLIA
Τ.Θ 21021 Πυλαία
Τ.Κ. 555 10
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 398 398
Fax: 2310 398 389
www.anatolia.edu.gr
E-mail: admissions@act.edu
Είναι πιστοποιημένο από την Ένωση Πανεπιστημίων & Κολλεγίων Νέας Αγγλίας
των ΗΠΑ
AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS
Κηφισίας και Σόχου 4
Νέο Ψυχικό
Τ.Κ. 115 25
Τηλ.: 210 72 59 301-4, 210 64 70 000
Fax: 210 72 59 304
www.aua.edu.gr
E-mail: info@aua.edu, admissions@aua.edu
Το κολέγιο έχει πιστοποιηθεί από την Ένωση Πανεπιστημίων και Κολεγίων Νέας
Αγγλίας (ΗΠΑ)
DEREE
Γραβιάς 6 , Τ.Κ. 153 42
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ.: 210 60 09 800-9
Fax: 210 60 09 811
www.acg.gr
E-mail: deree@acg.gr
Είναι πιστοποιημένο από την Ένωση Πανεπιστημίων & Κολλεγίων Νέας Αγγλίας
των ΗΠΑ
INDIANAPOLIS (UNIVERSITY OF)
Υπατίας 7 -9, Σύνταγμα
Τ.Κ. 105 57
Αθήνα
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Τηλ.: 210 32 36 647
Fax: 210 32 48 502
www.uindy.gr
E-mail : info@uindy.gr
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: University of Indianapolis (ΗΠΑ)
NEW YORK COLLEGE – SBS
Αμαλίας 38
105 58, Αθήνα
Τηλ: 210 32 25 961-2
Fax: 210-32 33 337
www.nyc.gr
E-mail: nycath@nyc.gr
NEW YORK COLLEGE – SBS (Θεσσαλονίκης)
Κατσιμίδι 6
Τ.Κ 546 39
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 889 879
Fax :2310 835 211
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Institut Universitaire Kurt Bosch, Switzerland,
University of Louisville, USA, LaSalle University, USA, University of New Haven,
USA
HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (OF ATHENS)
Καπλανών 12
Αθήνα
Τηλ: 210 36 80 950
www.hau.edu.gr
E-mail: university@hau.gr
Είναι πιστοποιημένο από την Ένωση Πανεπιστημίων & Κολλεγίων Νέας Αγγλίας
των Η.Π.Α
CITY UNIVERSITY (OF ATHENS)
Καρύτση 1 & Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, Αθήνα
Τ.Κ 105 61
Τηλ: 210 32 43 222
Fax: 210 32 25 253
E-mail: info@cityu.gr
Web: www.cityu.gr - www.cityu.ed
Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο: CITY UNIVERSITY (USA)

ITALY
Biomedical University of Rome
www.unicampus.it
+39 06 22 54 11
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Bocconi University
www.uni-bocconi.it
+39 02 4861 6611
International Recruit. Of.
+39 02 5836 5930
Free University of Bozen - Bolzano
www.unibz.it
+39 0471 011 505
Mrs. Vicki Rabensteiner
International Relations Dpt
IULM University of Milan
www.iulm.it
+39 02 89141 2318
Director of Administration
Mrs. Oriana Declarini
oriana.declarini@iulm.it
LUISS University of Rome
www.luiss.it
+39 0685 225 727
Mrs. A. Pellegrino
apellegrino@luiss.it
Maria SS. Assunta University of Rome
www.lumsa.it
+39 0668 422 219
International Office
international@lumsa.it
S.Pio V University of Rome
www.luspio.it
+39 06510 777 237
Director of Administration
Dot. Alberto Rimicci
diramm@luspio.it
Suor Orsola Benincasa University of Naples
www.unisob.na.it
+39 0812 522 270
socrates.erasmus@unisob.na.it
Universita Cattolica del Sacro Cuore
www.unicatt.it
+39 02 7234 5802
Mrs. Laura Ferrari
International Relations Of.
laura.ferrari@unicatt.it
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Vita-Salute San Raffaele University
www.unisr.it
+39 02 2643 3813

PORTUGAL
Universidade Autonoma de Lisboa
www.universidade- autonoma.pt
+351 213 177 645-7
Rector’s Office
Mrs. Margarita Olivere reitorea@universidade-autonoma.pt
Universidade Catolica Portuguesa
www.ucp.pt
+351 21 726 58 38
International Office
Mrs. Fraea Gapse
gapse@porto.ucp.pt
Universidade Fernando Pessoa
www.ufp.pt
+351 22 507 13 00
International Office
Mr.Antonio Teixeira
antonio@usp.pt
Universidade Independente
www.uni.pt
Universidade Lusiada
www.ulusiada.pt
+351 213 611 500
Universidade Lusofona
www.grupolusofona.pt
+351 21 751 5500
Universidade Moderna
www.umoderna.pt
+351 213 033 400
E-Mail: info@moderna.pt
Universidade Portucalense
www.uportu.pt
+351 22 557 20 10
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SPAIN
Mondragon Unibertsitatea
www.mondragon.edu
+34 943 712 185
Universitat Abat Oliba CEU
www.abatoliba.edu
+34 932 540 900
International Office
Mar Coll
marcoll@uao.es
Universidad Alfonso X El Sabio
www.uax.es
+34 918 109 200
Assistant Director of the International Relations Office
Cesar Rodriguez
inter@uax.es
Universidad Antonio de Nebrija
www.nebrija.com
+34 914 521 101
Chad Nelson
International Programmes’ Office
c.nelson@nebrija.es
Universidad Camilo Jose Cela
www.ucjc.edu
+34 918 153 131
Head of the International Of.
Daniel Valleinclan
dvalleinclan@ucic.edu
Universidad Cardenal Herrera-CEU
www.uch.ceu.es
+34 961 36 90 00
Universidad Catolica de Avila
www.ucavila.es
+34 920 251 020
Universidad Catolica San Antonio
www.ucam.edu
+34 968 278 801
International Office
Lonneke Meijer
lmeijer@pdi.ucam.es
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Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir
www.ucv.es
+34 963 637 412
Universidad de Deusto
www.deusto.es
+34 944 139 000

Universidad Europea de Madrid
www.uem.es
+34 912 115 200
Director of the International Office
Marisa Saenz
marisa.saenz@uem.es
Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.edu
+34 983 228 508
International Office
Antonio Vicente
avicente@uemc.edu
Universidad Francisco de Vitoria
www.fvitoria.com
+34 913 510 303
Universitat Internacional de Catalunya
www.uic.es
+34 932 541 800
Universidad de Navarra
www.unav.es
+34 948 425 614
International Admissions Of.
Stephanie Pankonin
spankonin@alumni.unav.es
Universidad Pontifica Comillas
www.upco.es
+34 915 422 800
Universidad Pontificia de Salamanca
www.upsa.es
+34 923 277 112
Universitat Ramon Llull
www.url.es
+34 902 502 050
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Universidad San Jorge
www.universidadsanjorge.net
+34 902 502 622
Universidad San Pablo-CEU
www.uspceu.com
+34 915 362 727

Universidad S.E.K
www.usek.es
+34 921 412 410
Universitat Vic
www.uvic.es
+34 938 861 222

SWEDEN
Chalmers University of Technology
www.chalmers.se/en
+46 (0)31-772 1000
Jonkoping University College
www.hlk.hj.se/eng/
+46 (0)36 10 10 00
Stockholm School of Economics
www.hhs.se/default.htm
+46 8-736 90 00

THE NETHERLANDS
European University for Professional Education
www.euruni-thehague.nl
+31 070 360 44 79
E-Mail: info@euruni-thehague.nl
University of Phoenix
www.uop.nl
+31 010 288 63 40
E-Mail: mba@uop.nl
Webster University
www.webster.nl
+31 071 516 80 00
E-Mail: dop@webster.nl
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Wittenborg International University
www.wittenborg-university.com
+31 0570 672 688
d.j.wolterink@wittenborg-university.com

UNITED KINGDOM
University of Buckingham
www.buckingham.ac.uk
+44 (0)1280 814 080
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