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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων μεταφερομένων σε όλη την Κοινότητα (ECTS)
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα πανεπιστήμια
(88/C 197/08)
Κύριος στόχος του προγράμματος Erasmus (') είναι να εντείνει σημαντικά την κινητικότητα των
σπουδαστών (2) στην Κοινότητα. Η κινητικότητα αυτή θα αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο για τη
δημιουργία της Ευρώπης των Πολιτών και την απαραίτητη βάση για την ολοκλήρωση της εσωτε
ρικής αγοράς το 1992.
Ένα από τα κύρια εμπόδια στην κινητικότητα των σπουδαστών στην Κοινότητα είναι η δυσκολία
αναγνώρισης των περιόδων σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη ή η αναγνώριση
των διπλωμάτων που αποκτώνται Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων μεταφερομένων σε
όλη την Κοινότητα (ECTS), που προβλέπεται στα πλαίσια της ενέργειας 3 του προγράμματος
Erasmus, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτής της δυσκολίας. Τα πανεπιστήμια που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενεργοποίηση του συστήματος καλούνται να γνωστοποιήσουν το
ενδιαφέρον τους. Η πειραματική φάση του συστήματος, θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι ακαδημαϊκά
έτη (1989/90 έως 1994/95). Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την έναρξη του ECTS θα ολοκλη
ρωθούν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1988/89 ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της
πειραματικής φάσης το ακαδημαϊκό έτος 1989/90.
To ECTS αποτελεί μια νεωτεριστική προσέγγιση με σκοπό να βοηθήσει την ακαδημαϊκή αναγνώ
ριση και τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων στην Ευρώπη. Με βάση τη συνεργασία που θα στηρί
ζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πανεπιστημίων που συμμετέχουν, οι
σπουδαστές θα λαμβάνουν ακαδημαϊκές μονάδες για τα μαθήματα που θα παρακολουθούν, τις
ενδιάμεσες εξετάσεις και τα τελικά πτυχία, με σκοπό τη συνέχιση των σπουδών τους σ'ένα άλλο
πανεπιστήμιο στα πλαίσια του συστήματος ECTS. Η συμμετοχή των πανεπιστημίων στο ECTS θα
γίνει σε εθελοντική βάση, εφόσον επιλεγούν από την Επιτροπή με βάση τις αιτήσεις τους.
Με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, 80 περίπου πανεπιστήμια θα προκριθούν να συμμετά
σχουν εθελοντικά, στην πειραματική φάση του ECTS που θα καλύψει πέντε τομείς σπουδών:
— Διοίκηση Επιχειρήσεων,
— Χημεία,
— Ιστορία,
— Μηχανολογία,
— Ιατρική.
Κάθε πανεπιστήμιο που θα συμμετάσχει στο ECTS θα καλύψει μόνο έναν από τους παραπάνω
τομείς.
Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του συστήματος, τα πανεπιστήμια που θα συμμετάσχουν θα
λάβουν κατά κανόνα οικονομική ενίσχυση από την Επιτροπή. Κατά την πειραματική φάση του
ECTS, οι εργασίες τους θα παρακολουθούνται προσεκτικά και θα ληφθούν μέτρα ώστε ορισμένοι
σπουδαστές που συμμετέχουν στο ECTS να μπορέσουν να λάβουν υποτροφίες Erasmus. Τα πανεπι
στήμια που δεν θα επιλεγούν για ενεργή συμμετοχή στην πειραματική φάση ECTS, θα ενθαρρυν
θούν να ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες μεταφοράς των ακαδημαϊκών μονάδων, διευκολύ
νοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά αυτού του είδους τη μεταφορά μεταξύ των πανεπιστημίων
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το πλήρες έντυπο υλικό για την πειραματική φάση του συστήματος ECTS παρέχεται, κατόπιν
αίτησης, από το
Erasmus bureau,
rue d'arlon 15,
Β-1040 Bruxelles,
τηλ. (32) (2) 233 01 11,
τελεαντιγραφικό (32) (2) 233 01 50,
τέλεξ 63528.
Τα πανεπιστήμια καλούνται να συμβουλευτούν αυτό το έντυπο υλικό πριν να εκδηλώσουν το ενδια
φέρον τους για συμμετοχή. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να περιέλθουν στο γραφείο Erasmus,
το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1988. Η επιλογή των πανεπιστημίων που θα περιληφθούν στην
πειραματική φάση ECTS, αναμένεται να γίνει από την Επιτροπή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 1988.

(') Πρόγραμμα Erasmus (κοινοτικό πρόγραμμα δράσης σχετικά με την κινητικότητα των φοιτητών), θεσπίσθηκε
από το Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 1987 (βλέπε ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1987, σ. 20).
(2) Στο παρόν έγγραφο, ο όρος «πανεπιστήμιο» χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια και καλύπτει όλους τους
τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν, ενδεχομένως, στα πλαίσια προη
γμένης κατάρτισης, προσόντα ή τίτλους ανάλογου επιπέδου, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη ονομασία τους
στα κράτη μέλη.

