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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2014 

Έναρξη του ευρωπαϊκού μητρώου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης — μια νέα προσέγγιση της διαφάνειας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Το νέο Ευρωπαϊκό Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ETER) δημοσιεύει σήμερα τα 
πρώτα του αποτελέσματα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
πανεπιστήμια σε 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Για 
πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ETER θα παρέχει μια υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης για λεπτομερή και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με 2 250 ιδρύματα όπου 
φοιτούν περισσότερα από 16 εκατομμύρια σπουδαστές. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν το 
μέγεθος των πανεπιστημίων, τον αριθμό των φοιτητών και του προσωπικού, τα θεματικά 
αντικείμενα και το επίπεδο των τίτλων που παρέχονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με την έρευνα και τις διεθνείς δραστηριότητες. Το ETER ιδρύθηκε με χρηματοδότηση της 
ΕΕ που ανέρχεται στα 500 000 ευρώ και προέρχεται από το πρώην πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης (Erasmus +). 
 
Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την 
πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «Αν θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα των 
εκπαιδευτικών μας συστημάτων, χρειαζόμαστε καλύτερη ενημέρωση. Το Ευρωπαϊκό 
Μητρώο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι ανεκτίμητη πηγή για τους υπεύθυνους για τη 
χάραξη πολιτικής και τα πανεπιστήμια. Θα ενισχύσει tη διαφάνεια στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος 
ανάλυσης και πληροφόρησης, θα βελτιώσει τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα 
και θα υποστηρίξει την πολυμορφία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.» 

 
Με τη χρήση πληροφοριών από τις εθνικές στατιστικές αρχές, το ETER θα δημιουργήσει μια 
μόνιμη και τακτικά επικαιροποιούμενη βάση δεδομένων για τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. 
Αυτό θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαχειριστούν καλύτερα το 
ευρωπαϊκό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό του και θα επιτρέψει στα 
πανεπιστήμια να συγκρίνονται μεταξύ τους και να εντοπίζουν ευκαιρίες για συνεργασία 
στον τομέα της έρευνας ή εξειδίκευσης. Η εν λόγω βάση δεδομένων συμπληρώνει και άλλα 
δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις, όπως το U-Multirank και τις στατιστικές σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (UNESCO-UIS/ΟΟΣΑ/Eurostat). 

Εκτός από τα 28 κράτη μέλη που καλύπτονται, το ETER παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
πανεπιστήμια στις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), καθώς 
και στις υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες (πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία 
της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία).  

Το μητρώο περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τριτοβάθμια ιδρύματα με περισσότερους 
από 200 σπουδαστές. Τα ιδρύματα αυτά αντιπροσωπεύουν το 85 % όλων των σπουδαστών 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ενδιαφερόμενες χώρες. Από τις χώρες που καλύπτονται, 
οι 29 εξέδωσαν ένα πλήρες σύνολο δεδομένων. Το Βέλγιο (γαλλόφωνη Κοινότητα), η 
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Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τουρκία 
έδωσαν έναν βασικό κατάλογο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ιστορικό του φακέλου 
Το ETER αποτελεί συνέχεια του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Το μητρώο που 
δημιουργήθηκε από μια κοινοπραξία τεσσάρων εταίρων: USI – Università della Svizzera 
Italiana, Λουγκάνο, Ελβετία· Joanneum Research, Γκράτς, Αυστρία· NIFU – Nordic Institute 
for Studies in Innovation, Research and Education, Όσλο, Νορβηγία· Πανεπιστήμιο της 
Ρώμης La Sapienza. Η κοινοπραξία ETER συνεργάζεται στενά με τις εθνικές στατιστικές 
αρχές.  

Τα θεμέλια στα οποία βασίζεται το ETER εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης σκοπιμότητας 
(2009-2010) με την ονομασία EUMIDA. Η EUMIDA επανεξέτασε τη μεθοδολογία, τη 
διαθεσιμότητα των στοιχείων, την εμπιστευτικότητα και τους πόρους που απαιτούνται για 
την πλήρη εφαρμογή του.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-447_en.htm 

Συχνές ερωτήσεις: ευρωπαϊκό μητρώνο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Ιστότοπος της Ανδρούλλας Βασιλείου  

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU 

∆ικτυακός τόπος ETER: http://eter.joanneum.at/imdas-eter.  

 

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott 
Ντίνα Αβραάμ  (+32 2 295 96 67) 
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