27. 7. 88

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 197/11

ERASMUS
Det Europæiske Meritoverføringssystem ECTS
Indkaldelse af interessetilkendegivelser fra universiteterne
(88/C 197/08)
Hovedformålet med ERASMUS-Programmet (*) er at befordre en væsentlig forøgelse af de
universitetsstuderendes (2) mobilitet inden for Fællesskabet. Denne mobilitet skal udgøre et
centralt element i oprettelsen af borgernes Europa og er en naturlig følge af gennemførelsen af
det indre marked i 1992.
En af de vigtigste hindringer for studentermobiliteten inden for Fællesskabet er, at der ikke
findes fleksible ordninger for akademisk anerkendelse og godskrivning af studier, der gennemføres og diplomer, der opnås i andre medlemsstater. Det Europæiske Meritoverføringssystem
(ECTS), der er oprettet under aktion 3 i ERASMUS, er bestemt til at udfylde dette hul, og
universiteterne opfordres hermed til at tilkendegive om de er interesserede i at deltage i systemets pilotfase, der skal strække sig over højst seks akademiske år (1989/90 til 1994/95). Forberedelserne til lancering af ECTS vil blive afsluttet i løbet af det akademiske år 1988/89, således
at pilotfasen kan påbegyndes i 1989/90.
ECTS er en helt ny måde at gribe spørgsmålet om akademisk anerkendelse og godskriving i
Europa an på. På grundlag af et samarbejde, der bygger på princippet om gensidig tillid
mellem alle de deltagende universiteter, vil de studerende få akademisk anerkendelse for
enkeltkurser, deleksaminer og afsluttende akademiske eksaminer, således at de kan fortsætte
deres studier ved et andet universitet inden for ECTS-systemet, Universiteterne deltager i
ECTS på frivillig basis, når de først er udvalgt af Kommissionen på grundlag af deres ansøgninger.
ECTS-pilotfasen korner til af omfatte i alt ca. 80 universiteter og vil omfatte fem fagområder.
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og hvert af de deltagende universiteter vil deltage i ECTS med ét af disse fagområder.
De udvalgte universiteter vil normalt modtage et tilskud fra Kommissionen til delvis dækning af
udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af systemet. Deres erfaringer i ECTS' pilotfase
vil nøje blive overvåget, og et antal studerende, der deltager i ECTS, vil få tildelt ERASMUSstipendier. De universiteter, der ikke udvælges til officielt at deltage i ECTS-pilotfasen, vil
imidlertid blive opfordret til at indføre tilsvarende regler for meritoverføring og dermed
medvirke til en udvidelse af omfanget af denne form for overføring mellem universiteter i EFmedlemsstaterne.
En fuldstændig dokumentation vedrørende ECTS-systemets pilotfase kan rekvireres fra
ERASMUS Bureau
rue d'Arlon 15
B-1040 Bruxelles
tlf. (32) (2) 233 01 11
telefax (32) (2) 233 01 50
telex 64528.
Og det henstilles til universiteterne, at de gennemlæser dette materiale, inden de tilkendegiver,
at de er interesserede i at deltage. Sådanne tilkendegivelser må være ERASMUS Bureau i
hænde på ovennævnte adresse senest den 31. oktober 1988. Kommissionen forventer at udvælge
de universiteter, der skal deltage i ECTS-pilotfasen, inden den 30. november 1988.

(') ERASMUS, Fællesskabets handlingsprogramm til fremme af de studerendes mobilitet, blev vedtaget af
Rådet den 15. juni 1987 (EFT nr. L 166 af 25. 6. 1987, s. 20).
(2) Udtrykket »universitet« dækker i dette dokument alle former for højere uddannelsesinstitutioner, der
tilbyder videregående uddannelser pi akademisk niveau og udsteder eksamensbeviser herfor, uanset
deres respektive betegnelse i medlemsstaterne.

