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Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων στο πλαίσιο των σύγχρονων 

τεχνολογικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών είναι αναµφισβήτητη. 

Η µορφή τους, η οργάνωσή τους, τα µέσα που χρησιµοποιούν, το περιεχόµενο των 

προγραµµάτων σπουδών, το προσωπικό, η «κουλτούρα», οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

στρατηγικές που ακολουθούν, συνιστούν σήµερα πεδία µελέτης, κριτικής και 

αναθεώρησης στο διεθνή χώρο.  

 

Η αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των Ιδρυµάτων αποτελούν 

αντικείµενο διαφόρων ερευνητικών οµάδων και ποικίλων επιστηµονικών φορέων αλλά και 

κρατικών ή διακρατικών οργανισµών, ενώ οι διεθνείς συνεργασίες σ΄ αυτό το αντικείµενο 

διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Πολλοί διεθνείς οργανισµοί (Συµβούλιο της Ευρώπης, 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, κ.α.) έχουν αναπτύξει εδώ 

και µερικά χρόνια έντονη δραστηριότητα πάνω στα ζητήµατα του σχεδιασµού, της 

αποτελεσµατικότητας και της ανάπτυξης της ποιότητας στη λειτουργία και το 

εκπαιδευτικό έργο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων. 

 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η εσωτερική αξιολόγηση και ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού 

έργου σε επίπεδο πανεπιστηµιακής µονάδας αποτελεί µια σχετικά πρόσφατη αλλά 

ιδιαίτερα ισχυρή τάση διεθνώς. Η εσωτερική αξιολόγηση φαίνεται να συµβάλλει: Στη 

διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούµενο ακαδηµαϊκό έργο στη µονάδα, τη βελτίωση ή 

την τροποποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών που υιοθετούνται και τη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων για το µέλλον της µονάδας και στην ενίσχυση των σχέσεων 

αµοιβαιότητας και εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των παραγόντων της πανεπιστηµιακής 

µονάδας, στην ενίσχυση του πνεύµατος συλλογικότητας και συνεργασίας στο εσωτερικό 

της και στην καλλιέργεια κλίµατος συνευθύνης όλων των εµπλεκοµένων φορέων στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  



Η εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας έχει ως σκοπό να προσεγγίσει το 

ευαίσθητο θέµα της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ξεκινώντας µε µία σύντοµη 

ανασκόπηση του ήδη υπάρχοντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και συνεχίζοντας 

µε αναφορές στην καθιέρωση του Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση. Ακολούθως, γίνεται µία σύντοµη αναφορά των Εθνικών 

Συστηµάτων και των φορέων ∆ιασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας των 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που ήδη δρουν στην Ευρώπη αλλά και του τρόπου µε 

τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

Το τελευταίο µέρος της εργασίας αναφέρεται εκτενώς στην υιοθέτηση συστηµάτων 

διαχείρισης της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αλλά και την πρακτική 

εφαρµογή του προτύπου ποιότητας ISO 9000 στον εσωτερικό κανονισµό ενός Ιδρύµατος. 

Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσµατα αξιολόγησης δύο Ευρωπαϊκών Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αλλά και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατόπιν της  

συλλογής και διαχείρισης όλων των δεδοµένων και πληροφοριών ως προς το συγκεκριµένο 

θέµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1.1 Εισαγωγή – Ανώτατη Εκπαίδευση 
 

Με την αλλαγή του αιώνα, οι δραστικές µεταβολές οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την 

οικονοµική παγκοσµιοποίηση, προώθησαν την τεχνολογία των πληροφοριών, τον 

διεθνή ανταγωνισµό και δηµιούργησαν αυξανόµενες κοινωνικό-πολιτικές απαιτήσεις 

σε αρκετές χώρες. Εξαιτίας λοιπόν των επιδράσεων και των αλλαγών αυτών, 

δηµιουργήθηκε πληθώρα εκπαιδευτικών αναµορφώσεων σε όλο το εύρος του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε σκοπό αυτές να συµβαδίσουν µε τις απαιτήσεις της νέας 

χιλιετίας. 

 

Η εκπαίδευση σήµερα δεν αποτελεί απλά ένα βασικό δικαίωµα του κάθε ατόµου στη 

µόρφωση, αλλά συνιστά θεµελιώδη συνταγµατική υποχρέωση λόγω της πρωταρχικής 

της σηµασίας στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ταυτότητας του ατόµου 

και κατά προέκταση της ευρύτερης κοινωνίας. Σύµφωνα µε το Νόµο 1268/82 άρθρο 1 

του Ελληνικού Συντάγµατος, ο οποίος αφορά την διάρθρωση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, αναφέρεται χαρακτηριστικά (παρ. 1) ότι «το Κράτος έχει την υποχρέωση 

να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε έλληνα πολίτη που το επιθυµεί, µετά από 

διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά από το νόµο».  

 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού,1 διαρθρώνεται σε τρεις επάλληλες βαθµίδες: την 

Πρωτοβάθµια, τη ∆ευτεροβάθµια και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η Πρωτοβάθµια 

διακρίνεται στην Προσχολική Εκπαίδευση που προσφέρεται από το Νηπιαγωγείο και 

στην Υποχρεωτική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση που προσφέρεται από το ∆ηµοτικό. Η 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους: αυτόν της Υποχρεωτικής 

Κατώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Γυµνάσιο και 

αυτόν της Μεταϋποχρεωτικής Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που 

 1
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προσφέρεται από το Ενιαίο Λύκειο και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια 

(Τ.Ε.Ε.). Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση τέλος διακρίνεται στον πανεπιστηµιακό και 

τεχνολογικό τοµέα. 

 

Στην Ελλάδα, µε βάση το Ν. 2916/01,  άρθρο 1 παρ. 1, η Ανώτατη Εκπαίδευση 

αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς:  

 

α) Τον Πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα 

Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και  

β)  Τον Τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα.  

 

Τα Ιδρύµατα των δύο τοµέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης λειτουργούν 

συµπληρωµατικά, µε διακριτές φυσιογνωµίες και ρόλους, αλλά και σκοπό και 

αποστολή που διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τον 

Πανεπιστηµιακό και Τεχνολογικό τοµέα αντίστοιχα.  

 

Στα πλαίσια της αποστολής των Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, (παρ. 2 Ν. 

1268/82) όπως καθορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 

αντιστοίχως στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄ ) ισχύουν και τα ακόλουθα: 

 

α) Τα Ιδρύµατα του Πανεπιστηµιακού τοµέα δίνουν έµφαση στην προαγωγή και 

ανάπτυξη της επιστήµης, της τεχνολογίας και της τέχνης, στην παραγωγή νέας 

γνώσης µε την βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και στην υψηλή και 

ολοκληρωµένη, θεωρητική και εφαρµοσµένη κατάρτιση του επιστηµονικού, 

τεχνολογικού και καλλιτεχνικού δυναµικού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

Ιδρύµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα έχουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, 

την ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης των µεταπτυχιακών σπουδών στην 

Ελλάδα και την αρµοδιότητα για την χορήγηση των µεταπτυχιακών και 

διδακτορικών τίτλων. 

β) Τα Ιδρύµατα Τεχνολογικού τοµέα, δίνουν έµφαση στην εκπαίδευση στελεχών 

εφαρµογής υψηλής ποιοτικής στάθµης, τα οποία, µε την θεωρητική και 

εφαρµοσµένη επιστηµονική κατάρτισή τους: 
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1)  Αποτελούν συνδετικό κρίκο µεταξύ γνώσης και εφαρµογής, αναπτύσσοντας  την 

εφαρµοσµένη διάσταση των επιστηµών και τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελµατικά 

πεδία. 

2)  Μεταφέρουν, χρησιµοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης 

και µεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στον χώρο των εφαρµογών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύµατα Τεχνολογικού τοµέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του 

κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και 

πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική έρευνα, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτοµίες στα αντίστοιχα επαγγελµατικά 

πεδία.  

 

Με βάση τον νέο Νόµο  2916/01 (ΦΕΚ 114) ο οποίος αναφέρεται στην διάρθρωση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και στη ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής, 

προστέθηκε και µία τρίτη παράγραφος  στο άρθρο 1 του Ν. 1404/83 η αντικατέστησε 

τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 και η οποία αναφέρει: «Τα Τ.Ε.Ι. είναι νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούµενα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 

του Συντάγµατος. Η οργάνωση και λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του 

νόµου, ενώ ειδικότερα θέµατα ρυθµίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό κάθε Τ.Ε.Ι.».  

 

Επιπλέον, το 1992 ιδρύθηκε µε το άρθρο 27 παρ.1 εδ. α΄ του Ν. 2083/1992, το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, το οποίο όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι είναι αυτοτελές και 

πλήρως αυτοδιοικούµενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Λειτουργεί µε την µορφή 

Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η 

οποία ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η λειτουργία του 

καθορίστηκε από τον Ν. 2552/97 (ΦΕΚ 266) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 

του Ν. 2817/2000 και από το άρθρο 3 του Ν. 3027/02. Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η 

εξ’ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 

µεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του εντάσσεται η προαγωγή της επιστηµονικής 

έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και µεθοδολογίας στο πεδίο µετάδοσης της 

γνώσης από απόσταση. (Ν. 2552/97 παρ.3) 
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Τέλος σύµφωνα µε τον Ν. 1268/82 άρθρο 3, παρ. 1, «τα Α.Ε.Ι είναι Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), πλήρως αυτοδιοικούµενα, που τελούν υπό την εποπτεία 

του κράτους η οποία ασκείται απόν τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων».  

Επιπλέον στο ίδιο άρθρο παρ. 2 ορίζεται ότι «η οργάνωση και λειτουργία τους διέπεται 

από τις διατάξεις του νόµου αυτού». Η ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων γίνεται µε τον 

εσωτερικό κανονισµό του κάθε Α.Ε.Ι., ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 

παρ.2 εδ. β Ν. 2083 / 92».  

 

1.2 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 
 

Η έννοια της ποιότητας αφορά το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος / 

υπηρεσίας που καθορίζουν την δυνατότητα του ατόµου να ικανοποιεί ρητές (ή 

εννοούµενες) ανάγκες. Όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης 2 αυτή είναι ο 

παράγοντας-κλειδί για τον «ορατό» ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων καθώς αυτή καθορίζει τις ανάγκες όλων των εµπλεκοµένων φορέων µέσα 

από ένα σύστηµα το οποίο έχει σχεδιαστεί πάνω σε βασικές αρχές και πρακτικές. Οι 

αρχές αυτές περιλαµβάνουν την ποιότητα των φοιτητών που εισέρχονται σε αυτό, την 

ποιότητα των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού και της υλικοτεχνικής 

υποδοµής, ενώ δίνεται µεγάλη σηµασία στην ποιότητα της παρεχόµενης µάθησης αλλά 

και του επιπέδου των σπουδαστών που εξέρχονται από το όλο σύστηµα.  

 

Πιο συγκεκριµένα, 3  η αναζήτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση σε αρκετά κράτη σε 

όλο τον κόσµο, µέσω της υιοθέτησης των Αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας του 

Deming, Crosby και Juran, είναι καλά εδραιωµένη. Τόσο οι αρχές όσο και η φιλοσοφία 

της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας έχουν γίνει κυρίαρχες για πολλά κράτη, όπως για 

παράδειγµα ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, οι Η.Π.Α. και η Μεγάλη Βρετανία, 

τα οποία αναζητούν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες µέσω της εκπαιδευτικής 

ανανέωσης και της αναδιάρθρωσης των σχολίων. H προσέλκυση αυτή στις αρχές της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) 4 προέρχεται κυρίως από την επιτυχία µε την 

οποία αυτή έχει εφαρµοστεί στον τοµέα των επιχειρήσεων µέσω της παραγωγής 

ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και από το γεγονός ότι οι αρχές αυτές 

παρέχουν ένα δοµηµένο και κατανοητό σύστηµα διανοµής το οποίο απουσίαζε από 

προηγούµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναµόρφωσης.  
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Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένας τρόπος διαχείρισης µε σκοπό την βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας, ελαστικότητας, ανταγωνιστικότητας και συνεκτικότητας σε 

όλο το εύρος του Οργανισµού. Με άλλα λόγια η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µία 

φιλοσοφία διοίκησης µε την οποία κάθε οργανισµός προσπαθεί να τιθασεύσει τόσο το 

ανθρώπινο δυναµικό του όσο και την υλικοτεχνική του υποδοµή µε τον πιο αποδοτικό 

τρόπο ώστε να επιτευχθούν εν τέλει οι στόχοι του.5  

 

Οι αρχές της ∆ιαχείρισης της Ολικής Ποιότητας (ηγεσία, δέσµευση, ικανοποίηση 

πελάτη, συνεχής βελτίωση, συνεχής εξέλιξη, εκπαίδευση και εξάσκηση, κυριότητα των 

προβληµάτων, ανταµοιβή και αναγνώριση, οµαδική εργασία και αποφυγή λάθους) 

βοηθούν στον σχεδιασµό, την λειτουργία, και την συνεχή βελτίωση ενός 

αποτελεσµατικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης των προγραµµάτων σπουδών 

στηριγµένων στα αντικείµενα µάθησης, τις δεξιότητες και στα αρθρωτά υπο-σύνολα 

(modules) του περιγράµµατος σπουδών αλλά και στην βελτίωση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών µε απώτερο σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας και την πιστοποίηση των 

προγραµµάτων. 6  

 

Επιπλέον η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Ανώτατη Εκπαίδευση 7  

µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αλλά θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 

αναγνωρίζει πλήρως κάποια από τα µοναδικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης τα 

οποία σχετίζονται µε το γεγονός ότι η εκπαίδευση αφορά την παροχή υπηρεσιών χωρίς 

ορατό και απτό προϊόν λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι εξυπηρετεί πολλαπλούς 

αποδέκτες. 

 

Παρόλο βέβαια που η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ικανή να υιοθετήσει τις αρχές της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, εντούτοις είναι λογικό να αναµένονται κάποια 

προβλήµατα ως προς την εφαρµογή της, εφόσον πρόκειται για ένα διαφορετικό χώρο 

εφαρµογής µε ιδιαιτερότητες στην οργανωτική και λειτουργική δοµή του σε σχέση µε 

τις επιχειρησιακές προτεραιότητες. Τα εµπόδια τα οποία δύναται να παρουσιαστούν 

µπορεί να σχετίζονται µε το γενικό και ιδεολογικό όραµα των Ιδρυµάτων, την έλλειψη 

συµφωνίας ως προς τη σηµασία ή τις εφαρµογές της ποιότητας αλλά και την 

ακαδηµαϊκή ελευθερία και µονιµότητα οι οποίες συγκλίνουν σε µία διοίκηση η οποία 

έχει περιορισµένο έλεγχο έναντι του προσωπικού της. 8  
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Επιπλέον η ανάπτυξη της κουλτούρας της ποιότητας βασίζεται στην ανώτατη 

διοικητική ηγεσία9, στην συστηµατική βελτίωση των πρακτικών, στις αποφάσεις που 

παίρνονται, στην διάταξη των αµοιβών και στα συστήµατα µέτρησης. Οι κύριες 

δυσκολίες προκειµένου να προσδιορίσουµε τις συνιστώσες του όρου ποιότητα στην 

εκπαίδευση έγκειται:  

 

1. Σον καθορισµό των αποδεκτών των υπηρεσιών, η ποιότητα των οποίων θα 

αξιολογηθεί, και  

2. Στον καθορισµό των κριτηρίων τα οποία θα ικανοποιούσαν ταυτόχρονα τις 

απαιτήσεις όλων των αποδεκτών σχετικά µε την αξιολόγηση της αντικειµενικά 

ευνοούµενης ποιότητας.  

 

Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα µιας οργάνωσης εξαρτάται από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της.  

 

1.3 Ποιότητα και Ανώτατη Εκπαίδευση 

 
Η επίδραση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί το πολυτιµότερο και 

πιο σηµαντικό αγαθό κάθε Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Το σύγχρονο αλλά και πολύ 

µεγάλο ενδιαφέρον για την ποιότητα των σπουδών προέρχεται από την ιδέα ότι οι 

σπουδαστές της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι µέρος του πλούτου µιας χώρας. Είναι 

επίσης πολύτιµο αγαθό της κοινωνίας, καθώς θα παίξουν σηµαντικό ρόλο σε αυτή όταν 

αποφοιτήσουν. 10 

 

Η ποιότητα ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος εξαρτάται πρώτα απ’ όλα από την ποιότητα 

των καθηγητών του, από τους οποίους στη συνέχεια επηρεάζεται και η ποιότητα των 

αποφοίτων11, η οποία µε την σειρά της επηρεάζεται από τον τρόπο µετάδοσης της 

γνώσης σε σχέση και  µε τον ποιοτικά διαθέσιµο εξοπλισµό και τις υποστηρικτικές από 

το Ίδρυµα υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την οικονοµική ευρωστία αυτού. 

Στον επιχειρηµατικό κόσµο λένε ότι «µία επιχείρηση είναι τόσο καλή όσο αυτοί που 

εργάζονται σε αυτή». Το ίδιο ισχύει και για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Η 

ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθορίζεται περαιτέρω από το 
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περιεχόµενο και το επίπεδο του αντικειµένου το οποίο διδάσκεται. Αλλά και εξαρτάται 

από την αλληλεπίδραση του προσωπικού και των σπουδαστών.  

 

Σύµφωνα µε τον Deming,12 βασική αρχή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η 

εστίαση στον πελάτη ο οποίος θα πρέπει να είναι και η κινητήριος δύναµη. Στη 

περίπτωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας ο «πελάτης» είναι ο σπουδαστής καθώς αυτός 

αποτελεί τον άµεσο αποδέκτη των εκροών της εκπαίδευσης. Ένας τρόπος προκειµένου 

να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα είναι η προσέλκυση πιο ικανών φοιτητών αλλά και 

η πρόσληψη ποιοτικά καταρτισµένου προσωπικού.  

 

Η έννοια της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

πολυδιάστατη καθώς περιλαµβάνει τόσο τις κλασικές αντιλήψεις για την ποιότητα των 

διδασκόντων, των προγραµµάτων σπουδών και των µεθόδων διδασκαλίας αλλά και την 

ποιότητα των σπουδαστών, της υποδοµής και του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος.  

 

Οι προσπάθειες των Πανεπιστηµίων να στρέψουν το ενδιαφέρον των διοικητικών και 

κυβερνητικών αρχών προς την ποιότητα ξεκίνησε µε µεµονωµένες προσπάθειες από 

την δεκαετία του 1990. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη ∆ιοίκηση Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management– EFQM)13 ιδρύθηκε µε στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οργανισµών. Ιδρυτικά µέλη του ήταν 14 από 

τους πιο επιφανείς οργανισµούς της Ευρώπης, ενώ σήµερα έχει µέλη χιλιάδες 

οργανισµούς όλων των µεγεθών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δηµόσιο τοµέα σε 

30 χώρες. Επιπλέον, σε κάθε χώρα ξεχωριστά διατηρεί εθνικό εκπρόσωπο (NPO – 

National Partner Organization)14 ενώ σηµειώνεται ότι για την Ελλάδα τον επίσηµο 

αυτό ρόλο κατέχει η Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε). 

 

Οι Αντικειµενικοί Στόχοι του EFQM συνοψίζονται στους εξής: 

 

 Προώθηση µιας κουλτούρας διαρκούς Επιχειρηµατικής Αριστείας στην Ευρώπη σε 

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Υιοθέτηση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ώστε να αποτελέσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις διεθνώς. 

 Εισαγωγή µέτρων για τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας. 
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Το βασικό εργαλείο του ΕFQM είναι το Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM 

Model), ένα πολλαπλό µοντέλο αξιολόγησης και βελτίωσης της επιχειρηµατικής 

απόδοσης. Το εν λόγω µοντέλο συµβάλλει τα µέγιστα ώστε οι επιχειρήσεις να 

πετύχουν τους στόχους τους προσδιορίζοντας που βρίσκονται αυτή τη στιγµή µε σκοπό  

να κατανοήσουν τις αδυναµίες τους και να βρουν λύσεις ώστε να µπορέσουν να 

πορευτούν µε επιτυχία στο δρόµο προς την Επιχειρηµατική Αριστεία.15 

 

Το 1993 υπό την χορηγία του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος ∆ιοίκησης της Ποιότητας 

(EFQM), µια οµάδα δέκα Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων διοργάνωσε ένα δίκτυο µε 

σκοπό την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στην ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (EMP.TQM). Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς υπήρξε το πρώτο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα το οποίο εξουσιοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 

το 1994, να προσφέρει το πρώτο ολοκληρωµένο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα στην 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, παίρνοντας τους πρώτους εισακτέους το 1995. (ΦΕΚ 

241/Β΄/5/494, τροπ. ΦΕΚ 1017/Β΄/ 2-802).16 

 

1.4 Σύστηµα Παροχής Υπηρεσιών στην Ανώτατη Εκπαίδευση  
 

Το σύστηµα παροχής υπηρεσιών της ανώτατης εκπαίδευσης έχει ως  εξής: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Το σύστηµα παροχής υπηρεσιών στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 (Πηγή: J.Wallace “The case for student as a customer”, Quality Progress, 1999, pp.47-51) 
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Στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών της Ανώτατης Εκπαίδευσης κεντρικό ρόλο έχει η 

σηµαντικότερη κατηγορία «πελατών», που είναι οι φοιτητές. Με βάση κυρίως τις 

ανάγκες των φοιτητών διαµορφώνεται το πρόγραµµα σπουδών και τα µαθήµατα που 

αποσκοπούν στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες). Η 

ικανοποίησή της ανάγκης τους για µάθηση εξαρτάται από το πόσο αυτοί εργάζονται σε 

συνάρτηση και µε την ποιότητα της διδασκαλίας.17  

 

«Πελάτες» όµως δεν είναι µόνο οι φοιτητές αλλά και το κράτος, η κοινωνία και οι 

µελλοντικοί εργοδότες, οι οποίοι έχουν σηµαντικό λόγο στη διαµόρφωση των 

στοιχείων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχει δηλαδή πολλαπλότητα πελατών, τα 

συµφέροντα των οποίων πρέπει να σταθµίζονται. Τόσο οι καθηγητές και οι φοιτητές 

όσο και οι οικογένειες τους αλλά και η βιοµηχανία και η κοινωνία έχουν πολλαπλούς 

ρόλους, κάτι που γίνεται εµφανές στον πίνακα που ακολουθεί18 : 

 

Πίνακας 1: Πολλαπλότητα ρόλων στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 Πελάτης ∆ιαδικασία Προµηθευτής 

Καθηγητής Παρακολουθούν 

φοιτητές από άλλα 

µαθήµατα 

∆ιδασκαλία- 

Έρευνα 

Παρακινεί φοιτητές 

να συµµετέχουν σε άλλα 

µαθήµατα 

Φοιτητής  Εκπαίδευση Μάθηση Εκπαιδευτική 

∆ιαδικασία 

Οικογένεια  Εκπαίδευση φοιτητών Ηθική ανατροφή 

Σωστή συµπεριφορά 

µάθησης 

Χρηµ/κή 

υποστήριξη, δίνει 

φοιτητές στα 

πανεπιστήµια 

Βιοµηχανία-

Κοινωνία 

Παίρνει εκπαιδευµένο 

εργατικό δυναµικό και 

προωθεί αποτελέσµατα 

ερευνών 

Προσλαµβάνει 

αποφοίτους και 

παρέχει 

εκπαίδευση 

Παρέχει αγαθά 

και υπηρεσίες 

 

Πηγή: Hwang,H.Brian and Cynthia Teo,(2001), Translating customer’s voices into operations 

requirements- a QFD application in higher education, International Journal of Quality & Reliability 

Management, Vol.18,No.2, pp.195-226 
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Η εκπαιδευτική στρατηγική ενός Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος θα πρέπει να είναι 

συνεπής µε το όραµα και την αποστολή του. Με τον όρο στρατηγική εννοούµε την 

κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων ενός Ιδρύµατος µακροπρόθεσµα, η οποία 

εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για το Πανεπιστήµιο, µέσω της διάταξης των 

πόρων του σε ένα ολοένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µε στόχο να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των φοιτητών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών οµάδων 

ενδιαφεροµένων. 

 

O σχεδιασµός της στρατηγικής, από την άλλη µεριά συµβάλλει στη δηµιουργία 

κατευθύνσεων, οριοθετεί δηλαδή τον δρόµο µετάβασης από την κατάσταση Α στην 

κατάσταση Β, αφού έχουν πρώτα τεθεί οι βραχυπρόθεσµοι ή µακροπρόθεσµοι στόχοι. 

Επιπλέον µπορεί να εξασφαλίσει οµοιοµορφία στην διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι 

ώστε όλες να κατευθύνονται στην επιθυµητή κατάσταση. Άλλωστε η στρατηγική 

αναλαµβάνει και το ρόλο του συντονισµού των δραστηριοτήτων µέσα στο 

Πανεπιστήµιο. Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει επίσης να περιλαµβάνει και την στρατηγική 

για την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι δύο αυτές στρατηγικές πρέπει να βρίσκονται σε 

τεµνόµενους άξονες και να είναι συνεπείς διαχρονικά. 

 

Η στρατηγική είναι αυτή η οποία ορίζει ένα Πανεπιστήµιο και συµβάλλει στη 

διαφοροποίηση του από άλλα Ιδρύµατα. Ο σηµαντικότερος όµως λόγος της 

στρατηγικής είναι η συµβολή της στη µείωση της αβεβαιότητας, εξασφαλίζοντας 

άµεση αντίδραση του Πανεπιστηµίου σε  ένα περιβάλλον αλλαγών δηµιουργώντας µε 

τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασµού αλλά και εφαρµογής της στρατηγικής 

αναλαµβάνει η ηγεσία του ιδρύµατος, δηλαδή η Σύγκλητος. Η ηγεσία του ιδρύµατος 

είναι αυτή που δηµιουργεί σταθερότητα και συνέπεια στην επιδίωξη του σκοπού του 

Ιδρύµατος και προσφέρει κατεύθυνση. Με άλλα λόγια δηµιουργεί το κατάλληλο 

περιβάλλον στο οποίο µπορούν να εµπλέκονται ενεργά όλοι οι εργαζόµενοι για την 

επίτευξη των στόχων του Πανεπιστηµίου. Οι πρόεδροι των σχολών και των τµηµάτων 

διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές και τα συστήµατα που εφαρµόζονται δηµιουργούν τις 

στάσεις που χρειάζονται για την επίτευξη της ποιότητας υπηρεσιών ενθαρρύνοντας τη 

συµµετοχή σε διαλειτουργικές οµάδες, την ενδυνάµωση, εισάγουν και διαχέουν τις 
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αξίες της ποιότητας (συνεχής βελτίωση, αξιολόγηση, έµφαση στον πελάτη), την 

κουλτούρα ποιότητας και ενεργούν ως πρότυπα.  

 

Η ηγεσία των ιδρυµάτων µε την εισαγωγή της κουλτούρας ποιότητας επιδιώκει τον 

εξής µετασχηµατισµό ή µετατόπιση της θεώρησης της εκπαίδευσης : 

 

Πίνακας 2: Σύγχρονη θεώρηση της εκπαίδευσης 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

(παραδοσιακή ή συµβατική) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

(µε βάση την ποιότητα) 

Έµφαση στους κανόνες Έµφαση στους πελάτες 

Αντίδραση εκ των υστέρων στις αλλαγές Αντίδραση εκ των προτέρων 

Προσανατολισµένη στην επίτευξη 

ατοµικών στόχων 

Προσανατολισµένη στην επίτευξη 

οµαδικού ή οργανωσιακού οράµατος 

Σποραδικές αλλαγές ή και καθόλου Συνεχής βελτίωση 

Απόφαση µε βάση το ένστικτο ή τη γνώµη Αποφάσεις µε συστηµατική συλλογή και 

ανάλυση δεδοµένων 

Εσωτερική Πληροφόρηση Εξωτερική Πληροφόρηση 

Απόρριψη της κριτικής Χρήση της κριτικής 

Όχι ενδυνάµωση Ενδυνάµωση 

Ατοµικότητα, λειτουργική τµηµατοποίηση ∆ιαλειτουργική συνεργασία 

Πηγή:Oblinger,Diana.G.,(1998),Total quality management in higher education education 

(www.hied.ibm.com/news/whitep/tqm.html) 

 

Είναι πραγµατικά αδύνατο να εφαρµοστεί η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στο 

Πανεπιστήµιο χωρίς τη συµµετοχή της ηγεσίας. Η πολιτική και οι στόχοι ποιότητας οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι και εφικτοί τόσο από τους 

εργαζοµένους όσο και από τους φοιτητές. Οι στόχοι και η στρατηγική ποιότητας 

µεταφράζονται σε πλάνα ποιότητας και αφού διαχυθεί η στρατηγική στους 

εργαζόµενους, µέσα από την κατανοµή των αρµοδιοτήτων, µπορούν πλέον να 

εφαρµοστούν µε εκπαίδευση και επιµόρφωση. Κατόπιν τούτου µπορεί να αξιολογηθεί 

η πρόοδος µε βάση τα σχέδια και να αποφασιστεί η περαιτέρω δράση .19 

 

 11



  

Εκτός όµως από το όραµα, η ηγεσία των ιδρυµάτων πρέπει να έχει την ικανότητα να 

κατανείµει τους πόρους στις διαφορετικές δραστηριότητες, την ικανότητα 

εξουσιοδότησης, της µείωσης παραγόντων που προκαλούν άγχος, την ικανότητα 

υπολογισµού µακροχρονίων αποτελεσµάτων, να δίνει κίνητρα, να αναπτύσσει αλλά και 

να διατηρεί τις κατάλληλες οµάδες  

 

Ένας τρόπος για τη διάχυση της εκπαιδευτικής στρατηγικής, συνεπής µε τις αρχές και 

τη φιλοσοφία της ποιότητας είναι το hoshin kanri. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα αυτό που 

έχει προταθεί από τον Yogi Akao το 1991, η διάχυση της στρατηγικής / πολιτικής 

ξεκινά από τα υψηλά ιεραρχικά κλιµάκια. Η ηγεσία των ιδρυµάτων που διαµορφώνει 

το όραµα και τους κύριους σκοπούς του κάθε πανεπιστηµίου διαπραγµατεύεται τους 

επιµέρους στόχους µε τους καθηγητές των τµηµάτων. Οι στρατηγικές αποτελούν τους 

τρόπους για την επίτευξη του οράµατος ή της αποστολής. Οι καθηγητές είναι αυτοί που 

διαχειρίζονται τους πόρους για την επίτευξη των στόχων και διαπραγµατεύονται µε τις 

οµάδες εφαρµογής (φοιτητές) τον τρόπο µέτρησης και αξιολόγησης των στρατηγικών. 

 

Τα άλλα δύο περιφερειακά στοιχεία του µοντέλου είναι οι φυσικές εγκαταστάσεις και ο 

εξοπλισµός και τέλος οι ανθρώπινοι πόροι. Στο Πανεπιστήµιο η υλικοτεχνική υποδοµή 

αναφέρεται στα κτίρια, στη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 

ερευνητικά κέντρα, στα καταστήµατα που βρίσκονται εντός των χώρων των 

Πανεπιστηµίων, στον εξοπλισµό που είναι απαραίτητος για τις διαλέξεις και άλλα 

στοιχεία. Οι ανθρώπινοι πόροι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

Α) ∆ιδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό 

Β) Ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες 

Γ) Οικονοµικό και διοικητικό προσωπικό 

 

Η συσχέτιση της εκπαιδευτικής στρατηγικής µε τον πελάτη-φοιτητή αλλά και µε τις 

υπόλοιπες κατηγορίες πελατών υποδηλώνει την κεντρική σηµασία του πελάτη και τον 

προσανατολισµό της στρατηγικής προς αυτόν. Για να γίνει σαφής η συσχέτιση αυτή, 

θεωρούµε ότι σε µια αναπτυσσόµενη κοινωνία, ένα Πανεπιστήµιο στηρίζεται σε µια 

βιβλιοθήκη µε βιβλία που έχουν εκδοθεί στη δεκαετία του 1980. Οι φοιτητές-πελάτες 

έχουν ανάγκη να διαβάσουν σύγχρονα βιβλία προκειµένου να µελετήσουν τις νεώτερες 

µεθόδους επίλυσης των προβληµάτων αλλά και να είναι σε θέση όταν αποφοιτήσουν 
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να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των θέσεων εργασίας. Μια εκπαιδευτική 

στρατηγική λοιπόν µε προσθήκη νέων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών δεν µπορεί 

να είναι αποτελεσµατική και να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών αν δεν δηµιουργεί 

τις κατάλληλες συνθήκες για αυτό. 

 

Η συσχέτιση της εκπαιδευτικής στρατηγικής µε το ανθρώπινο δυναµικό των ιδρυµάτων 

υπογραµµίζει το γεγονός ότι για να µπορέσει ένα πανεπιστήµιο να αποτελέσει έναν 

αναγνωρισµένο κόµβο γνώσης, πρέπει να δώσει έµφαση στην προσέλκυση νέων 

επιστηµόνων, διδακτόρων, ερευνητών αλλά και φοιτητών που θα συµµετέχουν στα 

µεταπτυχιακά προγράµµατα, στην δηµιουργία διανοητικού περιβάλλοντος υψηλής 

ποιότητας µε όλα τα απαραίτητα µέσα, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

προσωπικού, στη διατήρηση και την αναγνώριση αλλά και την παροχή κυρίων και 

πρόσθετων ανταγωνιστικών αµοιβών. 

 

Η συσχέτιση µεταξύ των φυσικών εγκαταστάσεων, υποδοµών και των πελατών 

αναφέρεται στα εµπράγµατα στοιχεία όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το 

ηλεκτρονικό σύστηµα δανεισµού των βιβλίων, και οι χώροι διδασκαλίας που 

επηρεάζουν τον τρόπο που µια επιχείρηση αντιµετωπίζει και ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των πελατών. 

 

Η συσχέτιση µεταξύ των υποδοµών, του εξοπλισµού και των ανθρωπίνων πόρων 

αναφέρεται στις διευκολύνσεις που παρέχει το Πανεπιστήµιο στο ανθρώπινο δυναµικό 

προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Ένα παράδειγµα είναι η 

τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισµού στις αίθουσες διδασκαλίας που επιτρέπει τη 

σύνδεση µε το διαδίκτυο και την τηλεεκπαίδευση. Η κρισιµότερη επαφή του 

συστήµατος παροχής υπηρεσιών είναι η συσχέτιση των πελατών µε το προσωπικό. Στις 

υπηρεσίες, η ποιότητα καθορίζεται από τις στιγµές αλήθειας, τις στιγµές που οι πελάτες 

έρχονται σε επαφή µε τους εκπροσώπους των Ιδρυµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι η τηλεφωνική επικοινωνία ενός φοιτητή µε το πανεπιστήµιο για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Είναι λοιπόν εµφανές το πώς 

τα συστατικά στοιχεία του συστήµατος παροχής υπηρεσιών συσχετίζονται και 

επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.20 
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1.5 Αξιολόγηση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
 

Στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, η καινοτοµία και η 

ποιοτική βελτίωση αποτελούν βασικές διαπραγµατευτικές δυνάµεις και µε βάση αυτές, 

τα πάσης φύσεως ιδρύµατα, οργανισµοί, επιχειρήσεις, κοινωνίες και έθνη, γενικότερα, 

καλούνται να αντιµετωπίσουν τα µετασχηµατιζόµενα µε ιλιγγιώδη ταχύτητα 

φαινόµενα, όπως: τον ανταγωνισµό, την εκπαίδευση που παγκοσµιοποιείται 

προοδευτικά, σταθερά και αµετάκλητα, την οικονοµία, την επιχειρηµατικότητα και τη 

διεθνή αγορά, τα πολιτικά και κοινωνικά ρεύµατα, την απειλητική ανεπάρκεια πόρων 

που πλήττει ένα µεγάλο µέρος του πλανήτη21. 

 

Βεβαίως το ερώτηµα που προκύπτει είναι πώς το Πανεπιστήµιο, ο κορυφαίος αυτός 

θεσµός κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής, πολιτισµικής και δηµογραφικής ανάπτυξης 

και προόδου, συµµετέχει και αντιδρά στην ανεπανάληπτη αυτή κοσµογονία που 

συντελείται. 

 

1.5.1 Προκλήσεις και προβλήµατα για το σύγχρονο Πανεπιστήµιο 

  

Το Πανεπιστήµιο, ως διεθνοποιηµένος πλέον κοινωνικός θεσµός και αναγνωρισµένος 

µοχλός της κοινωνικής, οικονοµικής ανάπτυξης και προόδου, εδώ και αρκετά χρόνια 

καλείται να δώσει λύσεις στα παραπάνω φαινόµενα.  Επίσης καλείται να ανταποκριθεί 

στις επιταγές των προκλήσεων για διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δυναµική ανάπτυξη της οικονοµίας, την 

αποκατάσταση του σεβασµού στις ηθικές αξίες και τη βελτίωση των κοινωνικών 

συµπεριφορών.22 

 

Παράλληλα, καλείται να δώσει απαντήσεις σε προβλήµατα που απορρέουν από τα 

παραπάνω φαινόµενα και προκλήσεις και σχετίζονται:  

 

α)  Με το κόστος λειτουργίας τους,  

β)  Τις πολυσχιδείς εκδοχές της κοινωνικής προσφοράς τους,  

γ)  Τη σταθερή και αδιάκοπη τροφοδότηση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα   

     µε στελέχη για τις σύγχρονες απαιτήσεις,  
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δ)  Την ποιότητα της παραγόµενης επιστηµονικής έρευνας και γνώσης. 

 

Οι παραπάνω προκλήσεις και προβλήµατα, µετέβαλαν άρδην αυτή καθ’ εαυτή τη φύση 

και την ποιότητα του Πανεπιστηµίου και ανέδειξαν το άυλο και δυσδιάκριτο 

πανεπιστηµιακό προϊόν, δηλαδή την ποιοτική γνώση, ως στοιχείο της σύγχρονης ζωής, 

που επηρεάζει κατά τρόπο καταλυτικό την άνοδο και πτώση επαγγελµάτων, 

κοινωνικών τάξεων, οικονοµιών ή ακόµη και εθνών. 

 

Πώς όµως το Πανεπιστήµιο εξασφαλίζει την ποιοτική γνώση και πώς προέκυψε η 

ανάγκη της ποιοτικής αξιολόγησής του; 

 

1.5.2 Η ανάπτυξη συστηµάτων ποιοτικής αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων 

      στην Ευρώπη  

  

Η εφαρµογή µορφών αξιολόγησης στην Ευρώπη ξεκίνησε από τη Γαλλία το 1984 και 

στο τέλος της δεκαετίας του 1980 επεκτάθηκε στη Μ. Βρετανία, την Ολλανδία και τη 

∆ανία µε την ανάπτυξη τεσσάρων αντίστοιχων συστηµάτων. 

 

Στο ξεκίνηµα, συνάντησε πολλές αντιδράσεις και αµφισβητήσεις κυρίως σε ζητήµατα 

που είχαν να κάνουν µε τον καθορισµό της έννοιας της ποιότητας µε επιστηµονικούς 

όρους, την ποσοτικοποίησή της, την αντικειµενικότητα αυτών που θα καθορίσουν «τα 

µέτρα και τα σταθµά», δηλαδή τους δείκτες, και κυρίως όταν πρόκειται για την 

παραγωγή πνευµατικών και διανοητικών αξιών και προϊόντων23. 

 

Στη συνέχεια, οι αντιδράσεις αµβλύνθηκαν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτή 

επιβλήθηκε κατά τρόπο αυταρχικό και ανυποχώρητο από την πλευρά της κεντρικής 

εξουσίας και διότι η λέξη “αξιολόγηση” ασκούσε και εξακολουθεί να ασκεί µία 

ακαταµάχητη γοητεία 24. 

 

Ακολούθησε η επέκτασή της στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, µε την καθιέρωση 

θεσµικών και εθνικών διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας. Στην 

εξέλιξη αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά η ταχύτητα των µέσων σύγχρονης επικοινωνίας 

και κυρίως οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992, οι οποίες διεθνοποίησαν 

ακόµη περισσότερο τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, τα οποία δεν θα µπορούσαν να 
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µείνουν ανεπηρέαστα από τις όποιες εξελίξεις στο χώρο της αγοράς εργασίας, ιδίως 

όταν αυτές αυξάνουν τον οικονοµικό ανταγωνισµό. 

 

Παράλληλα, η Επιτροπή της Κοινότητας 25 από το 1994 µε υπόµνηµά της στα κράτη-

µέλη αναγνώριζε την ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως θέµα ύψιστου 

ενδιαφέροντος και σηµασίας και πρότεινε το ξεκίνηµα ευρωπαϊκού δοκιµαστικού 

σχεδίου για την εκτίµηση της ποιότητας σε αυτή, µε απώτερο σκοπό τη σύγκλιση και 

σύνθεση του γαλλικού, βρετανικού, ολλανδικού και δανικού συστήµατος σε ένα ενιαίο 

σύστηµα αξιολόγησης. Το σχέδιο µε τίτλο Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραµµα για την 

Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Pilot Project for 

Evaluating Quality in Higher Education) εφαρµόστηκε από το Νοέµβριο του 1995 έως 

τον Ιούνιο του 1996, και σε αυτό συµµετείχαν ταυτόχρονα 17 χώρες, εκ των οποίων τα 

15 κράτη-µέλη. Έλαβαν µέρος συνολικά 46 Α.Ε.Ι., µεταξύ των οποίων και δύο 

Ελληνικά Πανεπιστηµιακά τµήµατα: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µε το Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και το Τ.Ε.Ι. Πάτρας, µε το 

Τµήµα Ηλεκτρολογίας. 

 

Το σχέδιο που εφαρµόστηκε κατά τη δοκιµαστική περίοδο βασιζόταν σε τέσσερις 

αρχές γνωστές στα συστήµατα εκτίµησης των ευρωπαϊκών χωρών ∆ανία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο:  

 

1. Αυτονοµία και ανεξαρτησία στις διαδικασίες και τις µεθόδους που αφορούν στην 

αξιολόγηση από την κυβέρνηση και από τα Ανώτατα Ιδρύµατα,  

2. Αυτο-αξιολόγηση,  

3. Εξωτερική εκτίµηση από µία οµάδα ειδικών,  

4. ∆ηµοσίευση της αναφοράς της εκτίµησης .26 

 

Ταυτόχρονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες, 

αποτέλεσµα των οποίων ήταν:  

 

α) Η  ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για την Ποιοτική ∆ιοίκηση (EFQM, 1995),  

β) Η παρουσίαση πρότασης για Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της αξιολόγησης 

της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και  
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γ) Η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ∆ιασφάλισης Ποιότητας ENQA (European 

Network of Quality Assurance).  

 

Στα πλαίσια αυτά καταβάλλονται προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής 

πλατφόρµας, µε τη µορφή ενός συντονιστικού συµβουλευτικού οργάνου για τις 

διαδικασίες αυτές, µε στόχο την ενίσχυση και σύγκλιση των διαδικασιών αξιολόγησης, 

µε την ταυτόχρονη διαφύλαξη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και αυτονοµιών. 

 

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πανεπιστηµίων (EUA)27 αποφάσισε το 1996, ότι η 

εξασφάλιση της ποιότητας ήταν και είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα του 

Πανεπιστηµίου και των άλλων ιδρυµάτων και η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος που 

εξασφαλίζει ποιότητα στην έρευνα και την εκπαίδευση. 

 

1.5.3 Η εξέλιξη της αξιολόγησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι. 

  

Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, και κυρίως µετά το 1992, πίεζαν για την καθιέρωση 

και στην Ελλάδα ενός συστήµατος αξιολόγησης σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης 

και ιδιαίτερα στα Α.Ε.Ι.28 

 

Η πρώτη προσπάθεια, η οποία δεν είχε όµως διάρκεια, έγινε το 1992. Πρόκειται για το 

άρθρο 24 του Νόµου 2083/1992, το οποίο αναφερόταν στην αξιολόγηση του έργου των 

Πανεπιστηµίων. Το άρθρο αυτό προέβλεπε τη σύσταση στο Υπουργείο Παιδείας της 

«Επιτροπής Αξιολόγησης του Έργου των Πανεπιστηµίων», µε εννέα (9) µέλη, από τα 

οποία, τα πέντε (5) θα ορίζονταν από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων και τα 

υπόλοιπα τέσσερα (4) από τον Υπουργό Παιδείας.  

 

Το δεύτερο βήµα,29 αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες υπήχθησαν στο 

Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, το οποίο θεσµοθετήθηκε το 1995 µε τον Νόµο 2327/1995. 

Όπως είναι γνωστό, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας στην ουσία δεν λειτούργησε ποτέ 

µε τη µορφή που απέκτησε το 1995. Κατ’ επέκταση, δεν λειτούργησε µε αυτή τη 

µορφή ούτε και το σύστηµα αξιολόγησης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Με νέα νοµοθετική ρύθµιση το 2000 (Νόµος 2817/2000), άλλαξε εκ νέου η 

φυσιογνωµία του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, το οποίο πλέον αποσυνδέθηκε από τις 
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διαδικασίες αξιολόγησης, όπως άλλωστε συµβαίνει σήµερα σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

χώρες. Ήδη, έχει εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα 127/2003, µε το οποίο ρυθµίζονται 

οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Εθνικού 

Συµβουλίου Παιδείας και αναµένεται η συγκρότησή του στο προσεχές διάστηµα. 

Παράλληλα, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου προωθείται η χωριστή θεσµοθέτηση και 

η οργάνωση του εθνικού συστήµατος διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της 

ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

Το επόµενο βήµα του ΥΠΕΠΘ ήταν η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης, 

το οποίο συµπεριέλαβε και µία µονάδα εκτίµησης ποιότητας. Το 2001 η προσπάθεια 

κατέληξε µε την παρουσίαση πρότασης διαλόγου για τη «θεσµοθέτηση του Εθνικού 

Συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης», χωρίς όµως 

µέχρι και το 2002 να έχει ολοκληρωθεί.30 

 

Στα πλαίσια της συµµετοχής της χώρας µας, ως ενεργό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές, αλλά και στην πορεία διαµόρφωσης του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε την ενεργό συµµετοχή πλέον όλων των 

Ευρωπαϊκών χωρών, διευρύνονται οι ορίζοντες της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

µε την ποιότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών και πολιτικών που 

αναπτύσσονται. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάπτυξη µιας κοινής 

αγοράς εργασίας, έκαναν του αρχηγούς όλων των κρατών µελών που πήραν µέρος στο 

συνέδριο της Λισσαβόνας το 2000 να θέσουν ένα φιλόδοξο δεκαετές όραµα 

δηµιουργίας «της πιο ανταγωνιστικής και δυναµικής γνώσης η οποία θα αποτελεί τη 

βάση για την διεθνή οικονοµία και θα είναι ικανή για διαρκή ανάπτυξη µε καλύτερα 

παρεχόµενες εργασίες και καλύτερη κοινωνική συνοχή». 31  

 

Κατόπιν της συµφωνίας της Πράγας (19 Μαΐου 2001) 32, η οποία ήταν το αποτέλεσµα 

µιας σειράς ενεργειών, οι οποίες ξεκίνησαν µε το πρόγραµµα Erasmus το 1987, το 

οποίο προωθούσε την διαπανεπιστηµιακή συνεργασία και ακολούθησε το πρόγραµµα 

Σωκράτης το 1995, το οποίο προσπάθησε να δηµιουργήσει «την Ευρώπη της γνώσης» 

ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και φέρνοντας κοντά τα ήδη 

υπάρχοντα προγράµµατα δράσης κάθε χώρας στο πεδίο της Εκπαίδευσης, οι Υπουργοί 

των χωρών που συµµετείχαν, διακήρυξαν ότι, η οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα οδηγήσει τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
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συστηµάτων µε χρονικό ορίζοντα το 2010 και µε προτεραιότητα στην αξιολόγηση όλης 

της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε τα ίδια µέτρα και σταθµά, αποτελεί προϋπόθεση 

για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ιδρυµάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επιπλέον υποστήριξαν την ιδέα ότι η Ανώτατη 

Εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται δηµόσιο αγαθό, ότι αποτελεί και θα συνεχίσει να 

αποτελεί δηµόσια ευθύνη (κανονισµοί κλπ.), και ότι οι φοιτητές είναι πλήρη µέλη της 

κοινότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.  

 

Τον Απρίλιο του 2002 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ ΙΙ προκηρύχθηκε δράση µε τίτλο 

«Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης» που αποσκοπούσε  στην προετοιµασία του 

εδάφους και τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων που θα κάνουν δυνατή στη συνέχεια 

την αποτελεσµατική ενεργοποίηση του συστήµατος διασφάλισης και αξιολόγησης της 

ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ΚΕΕ 2/4/2002).33    

 

1.5.4 Αξιολόγηση της ποιότητας σε ελληνικά Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.  

  

Στο χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, από το 1996 και µετά ένας 

σηµαντικός αριθµός Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ συµµετείχε εθελοντικά σε διαδικασίες 

αξιολόγησης.  

 

Πιο  συγκεκριµένα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΚ, 9 ΑΕΙ και 7 ΤΕΙ από τα 32 ΑΕΙ και ΤΕΙ 

της χώρας και 52 τµήµατα ΑΕΙ και 40 τµήµατα ΤΕΙ από τα 240 τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ 

της χώρας, προχώρησαν σε αποτίµηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου 

αλλά και των παρεχόµενων υπηρεσιών τους. Επίσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Οργάνωσης Πανεπιστηµίων (EUA) αξιολογήθηκαν άλλα 6 Πανεπιστήµια. 

 

Η όλη διαδικασία σύµφωνα µε τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προγράµµατα για την 

αξιολόγηση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»34 θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τρία διακριτά αλλά συσχετιζόµενα στάδια: πρώτον, αυτό της 

αυτοαξιολόγησης και της σύνταξης της έκθεσης από το αυτοαξιολογούµενο ΑΕΙ, 

δεύτερον τον αριθµό των επισκέψεων σε αυτό της οµάδας των αξιολογητών της EUA 

αλλά και της σύνταξης της αντίστοιχης έκθεσης και τρίτον της προαιρετικής 

δηµοσιοποίησης των παραπάνω εκθέσεων.35 
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Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται διεθνώς πρέπει να βασίζεται σε τρία κριτήρια: 

 

 Στις δηµοσιεύσεις των µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ). 

 Στην ένταση και την ποιότητα της διδασκαλίας, σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 Στην υλικοτεχνική υποδοµή και οργάνωση του Πανεπιστηµίου και των Τµηµάτων 

που το αποτελούν. 

 

Παρόλο που οι στόχοι και το περιεχόµενο της αξιολόγησης δεν είναι εύκολο να 

οριστούν εξαιτίας της µεγάλης ποικιλίας των ορισµών διεθνώς, τείνει να είναι πλέον 

κοινή πεποίθηση µεταξύ των αναλυτών και των υπευθύνων της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ότι η αξιολόγηση, καθοδηγούµενη πάντα από τα όσα πρότεινε το 1991 το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει 

να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:36 

 

• Να συµβάλλει στην διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούµενο σε κάθε 

εκπαιδευτική µονάδα έργο, 

• Να προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των Ιδρυµάτων και να ενθαρρύνει 

πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

• Να υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και  

• Να λειτουργεί ως µοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και 

του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

 

Συνεπώς ο γενικός σκοπός της αξιολόγησης (σύµφωνα µε αναφορά της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το 1991)37 είναι να δηµιουργήσει, να εντοπίσει και να προσφέρει 

πληροφορίες τις οποίες να µπορούν να τις αξιοποιήσουν αυτοί που παίρνουν τις 

αποφάσεις. Προκειµένου η αξιολόγηση να είναι διαφανής και αποτελεσµατική θα 

πρέπει οι πληροφορίες αυτές να είναι αξιόπιστες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να στοχεύει 

στην βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος, την ενηµέρωση και τον 

εντοπισµό τυχόν παραλείψεων µε τελικό στόχο την βελτίωση της παιδαγωγικής και 

επιστηµονικής του ικανότητας σε συνδυασµό µε την επίδοση των φοιτητών του. Τέλος 

θα πρέπει να συνδέεται µε την προσπάθεια διαµόρφωσης ποσοτικών δεικτών οι οποίοι 
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και θα την καταστήσουν ασφαλέστερη τόσο ως προς τη στάθµιση όσο και ως προς τη 

σύγκριση των σταθµιζόµενων.38 

 

Λόγω των πολλαπλών όρων που χρησιµοποιούνται διεθνώς στα πλαίσια της 

διαδικασίας που σχετίζεται µε την αξιολόγηση (evaluation) επικρατεί µία γενικότερη 

σύγχυση η οποία θα πρέπει να διευκρινιστεί. Για παράδειγµα ο όρος assessment 

εξηγείται ως αποτίµηση ή εκτίµηση και αναφέρεται στον βαθµό προσέγγισης ενός 

ατόµου, µιας ενέργειας ή διαδικασίας προς την ιδανική της µορφή. Τέλος συνδυάζεται 

µε την ποιότητα και τις διαβαθµίσεις της.  

 

Από την άλλη µεριά ο όρος accreditation39 συνδέεται έµµεσα µε την αξιολόγηση 

καθώς αναφέρεται στην αναγνώριση ιδιότητας. Συγκεκριµένα στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αναφέρεται στην αναγνώριση ενός Ιδρύµατος ως οµοταγούς 

προς τα Πανεπιστήµια ή ως ικανού να παρέχει κατάρτιση ορισµένου τύπου. Αυτό 

προϋποθέτει και µια προκαταρτική αξιολόγηση. Για παράδειγµα στην Ελλάδα το 

οµοταγές των αλλοδαπών πανεπιστηµίων κρίνεται σήµερα, από ένα συλλογικό 

διαπανεπιστηµιακό όργανο το ∆.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, το οποίο αναγνωρίζει και την ισοτιµία 

των αλλοδαπών ακαδηµαϊκών τίτλων προς τους εθνικούς και την αντιστοιχία του 

περιεχοµένου των σπουδών προς τις εθνικές. 

 

Κλείνοντας το µέρος αυτό καταλήγουµε λέγοντας ότι η Ελληνική Ανώτατη 

Εκπαίδευση αντιµετωπίζει την πρόκληση της ποιοτικής και κοινωνικής της 

ανταπόκρισης, καθώς οι συνθήκες του 1990 είναι εντελώς διαφορετικές από τις 

συνθήκες του 2002 και οι εµπειρίες µέσα στον διεθνοποιηµένο πανεπιστηµιακό χώρο, 

εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιµες, δηµιουργούν  και εντελώς διαφορετικές 

απαιτήσεις. 

 

Τα Πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόµου για να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες να λύσουν προβλήµατα (που υπάρχουν 

παντού) αλλά και να σχεδιάσουν το µέλλον. Οι διεθνείς συνεργασίες και µετακινήσεις 

φοιτητών, µε ταυτόχρονη αναγνώριση των σπουδών που διεξάγουν, οι 

αναπροσαρµογές των προγραµµάτων σπουδών, ώστε να αντιµετωπίζονται νέες 

ανάγκες, οι δυνατότητες που θα παρέχονται στους φοιτητές για αλλαγή επιστήµης και 

επαγγέλµατος, είναι αυτές που µεταβάλλουν το τοπίο. Η πρόκληση του 2010 για πτυχία 
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που θα αναγνωρίζονται αυτόµατα και στις 32 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται µπροστά 

µας. Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού, οικονοµικού, διοικητικού πλαισίου και η 

αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θεωρείται πλέον ως κάτι αναπόφευκτο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

2.1 Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εισαγωγικό µέρος του 1ου Κεφαλαίου η Ελληνική 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση χωρίζεται στην Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, η οποία 

παρέχεται στα Πανεπιστήµια, και στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία 

παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι).  

 

Η άνοδος αυτή του µορφωτικού επιπέδου του ελληνικού πληθυσµού, συνδέεται και µε τη 

ραγδαία αύξηση των προσφερόµενων θέσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Το 2002 ο 

αριθµός των εισακτέων ανέρχεται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στους 83.050. Σήµερα 

λειτουργούν 20 πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 237 τµήµατα. Ο αριθµός των εισαγόµενων 

φοιτητών κατ' έτος είναι 40.000, ενώ υπάρχουν 233 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών και 517 ειδικεύσεις Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης. Ο αριθµός των 

µεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 12.000. Σε όλο το εύρος των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων υπηρετούν 9.200 µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 

Προσωπικού, ενώ η τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες θα ανέρχεται για την 

επόµενη εξαετία στο ποσό των 938,5 εκ. EURO. Τέλος, η αντίστοιχη χρηµατοδότηση για 

δαπάνες υποδοµών θα είναι 920,9 εκ. EURO. 

 

Αντίστοιχα για τα ΤΕΙ, λειτουργούν 14 ιδρύµατα και 176 τµήµατα. Ο αριθµός των 

εισαγόµενων φοιτητών κατά έτος είναι 43.000, ενώ υπηρετούν 2.450 µέλη Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού. Η τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες την επόµενη εξαετία θα 

ανέρχεται στο ποσό των 482,5 εκ. EURO. Η αντίστοιχη χρηµατοδότηση για δαπάνες 

υποδοµών θα είναι 345,1 εκ. EURO.  Στο σύνολο της Ανώτατης Εκπαίδευσης ο αριθµός 

των εισαγόµενων φοιτητών κατά έτος είναι 83.000 και το ποσοστό συµµετοχής των 

ηλικιών 18-21 ετών είναι 58%.40  Η δηµόσια Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση χωρίζεται σε 

ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η εισαγωγή των φοιτητών στα Ιδρύµατα αυτά εξαρτάται από την επίδοσή 
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τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου οι οποίες λαµβάνουν χώρα στη Β΄ και Γ΄ τάξη του 

Λυκείου. Επιπρόσθετα, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο οι φοιτητές γίνονται 

αποδεκτοί από την ηλικία των 23 ετών και πάνω, µετά από κλήρωση.41 

 

Υποτροφίες χορηγούνται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών42 και από άλλους 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς τόσο σε µαθητές-φοιτητές που προέρχονται από την 

Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όσο και σε φοιτητές εκτός Ε.Ε. για 

την πραγµατοποίηση των σπουδών τους σε Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Επίσης, χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για µεταπτυχιακές ή µεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό. Τέλος, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες σε µαθητές των Τεχνικών 

Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, 

υπάρχουν υποτροφίες για τους καταρτιζόµενους στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.43  

 

Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τη δοµή του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως αυτό συγκροτείται από τα Ιδρύµατα της επίσηµης 

τυπικής, διαβαθµισµένης ή αδιαβάθµιστης εκπαίδευσης. Η επίσηµη τυπική εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται από καθορισµένη διάρκεια σπουδών, επαναληψιµότητα, και απονοµή 

επίσηµου τίτλου σπουδών στο τέλος τους, ο οποίος αποτελεί και την κρατική 

νοµιµοποίησή της. 

 

Επισηµαίνεται ότι το διάγραµµα δίνει τη γενική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήµατος σε 

όσες εκφάνσεις του εποπτεύονται κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, που είναι και οι µεγαλύτερες σε έκταση. Όµως, µια ευρύτερη ανάλυση, 

δείχνει ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ελλάδα 

αποτελεί ένα πλέγµα πολύ πιο πολύπλοκο, πολυεπίπεδο και διαφοροποιηµένο. Πολλές 

άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, διαβαθµισµένες ή αδιαβάθµιστες, προσφέρονται µέσα στο 

επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε συνεργασία µε αυτό ή και εντελώς ανεξάρτητες από 

 όσες εντάσσονται στον βασικό πυρήνα του.  
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∆ιάγραµµα 2 

∆οµή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος 
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2.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της Ελληνικής  

      Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την δεκαετία 1993 -2003. 
 

Μετά το 1996, η ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσίασε, µία αλµατώδη διεύρυνση, 

τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθµό των Τµηµάτων, όσο κυρίως, σε ό,τι αφορά τον αριθµό των 

φοιτητών. Χρησιµοποιώντας ως βάση αναφοράς την οµάδα ηλικιών των τεσσάρων ετών 

µετά το λύκειο (δηλαδή την οµάδα ηλικιών από 18 έως 21ετών), το ποσοστό συµµετοχής 

της εν λόγω ηλικιακής οµάδας στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση έφτασε το 2002 σε 

58%, έναντι 29% που ήταν το 1996 και 27% που ήταν το 1993. Με δεδοµένη τώρα τη 

σταδιακή δηµογραφική µείωση του πληθυσµού των ηλικιακών αυτών οµάδων, η οποία 

προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί ακόµα και µετά το έτος 2010, το προαναφερθέν ποσοστό 

συµµετοχής αναµένεται να σταθεροποιηθεί τα επόµενα χρόνια σε επίπεδο του 60%, το 

οποίο είναι, και θα εξακολουθεί να είναι, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Και πρέπει να 

ληφθεί εν προκειµένω υπ' όψη ότι στη διαµόρφωση του ποσοστού αυτού για την Ελλάδα 

δεν έχει συνυπολογιστεί ο πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

αριθµός νέων που φοιτούν σε Ιδρύµατα του εξωτερικού.44 

 

Όπως έχει καταγραφεί παρ' όλη τη θεαµατική διεύρυνση της ελληνικής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, η πληθυσµιακή πυκνότητα των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (δηλαδή 

ο αριθµός των Ιδρυµάτων που αντιστοιχούν σε πληθυσµό 1.000.000 κατοίκων) βρίσκεται 

χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ο συνδυασµός συνεπώς του στοιχείου αυτού µε 

το προηγούµενο οδηγεί στο σαφές συµπέρασµα ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία νέων 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

Τέλος, η γεωγραφική αποτύπωση της ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

δείχνει ότι αυτή είναι εµφανώς άνιση. Υπάρχουν περιοχές µε περίπου ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη και περιοχές µε φτωχή ανάπτυξη. Υπάρχουν περιοχές µε έντονη εσωτερική 

διασπορά και περιοχές µε έντονες τάσεις συγκέντρωσης. Το δε κρίσιµο µέγεθος του 

αριθµού των φοιτητών ανά 1000 κατοίκους µίας πόλης εµφανίζει µεγάλες 

διαφοροποιήσεις, φτάνοντας ακόµη και σε ακραία φαινόµενα (πάνω από 400 φοιτητές ανά 

1.000 κατοίκους στο Μεσολόγγι, πάνω από 300 στη Φλώρινα, πάνω από 200 στην Κοζάνη, 

στην Άρτα, στην Ηγουµενίτσα).45 
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Πίνακας 3 

Απεικόνιση Αριθµητικών ∆εδοµένων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

µεταξύ 1993 και 2003. 

 31

  1993 2002 Μεταβολή 2003* 2004* Μεταβολή 

Εισακτέοι 41.938 83.050 +98,03%  82.615 -9,4% 

Πανεπιστήµια       

Αριθµός Ιδρυµάτων  

18 

 

20 

 

 

 

20 

 

20 

 

Αριθµός Τµηµάτων  

180 

 

237 

 

+31,7% 

 

243 

 

26246 

 

+8% 

Αριθµός 

εισαγοµένων 

φοιτητών κατ έτος 
22.000 40.000 +81,8% 

 Αριθµός 

υψηλότερος 

κατά 1% 

από τους 

εισακτέους 

(42.310) 

 

Αριθµός 

Προγραµµάτων 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

 

51 

 

233 

 

+356,9% 

 

 

299 

 

 

34647 

 

 

+15,8% 

Αριθµός ειδικεύσεων 

(Μεταπτυχιακών 

∆ιπλωµάτων 

Ειδίκευσης) 

134 517 +285,8% 

 

 

630 

 

 

717 

 

 

+13,9% 

Αριθµός 

µεταπτυχιακών 

φοιτητών 

 

12.000 

  

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο 
   

   

Αριθµός 

προπτυχιακών 

φοιτητών 

 
 

6.000 

  

8.976 

 

+50% 
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Αριθµός 

µεταπτυχιακών 

φοιτητών 

 

 5.000 

  

5.133 

 

+2,7% 

Βασικοί πόροι       

Αριθµός 

υπηρετούντων µελών 

∆ιδακτικού 

Ερευνητικού 

Προσωπικού 

6.300 9.200 +46,0% 

 

 

  

Τακτική 

επιχορήγηση για 

λειτουργικές δαπάνες 

(δις δρχ.) 

 

21,2 

 

53,3 

 

+151,4% 

 

 

134,46

 

 

143,8248 

 

 

+7% 

Χρηµατοδότηση για 

δαπάνες υποδοµών 

(δις δρχ.) 

 

27,0 

 

52,3 

 

+93,7% 

 

 

137,5 

 

 

110,32 

 

 

+80,2% 

ΤΕΙ          

Αριθµός Ιδρυµάτων  

12 

 

14 

 

20% 

 

16 

 

18 

 

20% 

Αριθµός Τµηµάτων  

121 

 

170 

 

+40,5% 

 

180 

 

190 

 

+6% 

Αριθµός 

εισαγοµένων 

φοιτητών 
 

20.000 

 

43.000 

 

+115,0% 

 

 

 

Αριθµός 

υψηλότερος 

κατά 1% 

από τους 

εισακτέους 

(40.305)  

 

       

Βασικοί πόροι       

Αριθµός µελών 

Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

2.000 2.700 +35,0% 

  

 

 



  

Τακτική 

επιχορήγηση για 

λειτουργικές δαπάνες 

(δις δρχ.) 

 

4,8 

 

27,4 

 

+470,9% 

 

 

84,8 

 

 

90,0 49 

 

 

+ 6,1% 

Χρηµατοδότηση για 

δαπάνες υποδοµών 

(δις δρχ.) 

3,0 19,6 +553,3% 

   

 

Σύνολο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 
      

   

Αριθµός 

εισαγοµένων 

φοιτητών κατ έτος 

42.000 83.000 +97,6% 

  

 

 

Ποσοστό 

συµµετοχής των 

ηλικιών µεταξύ 18 

και 21 ετών 

27% 58% +114,8% 

 

 

  

 
 
Με βάση την Στατιστική και τεκµηρίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι πολύ χρήσιµο 

να δούµε τα ποσοστά συµµετοχής διαφόρων οµάδων στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα τι ποσοστό συµµετέχει πλέον στην Τριτοβάθµια 

Ανώτατη Ελληνική Εκπαίδευση.  

 

Τα στοιχεία λοιπόν του πίνακα καταδεικνύουν ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και 

περισσότεροι νέοι έχουν πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, γεγονός που τονίζει την 

σηµασία της επιστηµονικής κατάρτισης στην σύγχρονη κοινωνία. Πιο αναλυτικά 

παρατηρούµε µία αύξηση τόσο του αριθµού των εισακτέων όσο και των Ιδρυµάτων µέχρι 

το 2002. Το 2004 ο αριθµός των εισακτέων έχει µειωθεί ενώ έχουν αυξηθεί τα Τµήµατα 

τόσο των Πανεπιστηµίων όσο και των ΤΕΙ. Αύξηση της τάξης του 16% παρατηρείτε τα 

τελευταία δύο χρόνια στον αριθµό των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων τα οποία φτάνουν 

σήµερα τα 346, ενώ έχουν αυξηθεί και τα Μεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης φτάνοντας 

τα 717 το 2004. Σηµαντικές αυξήσεις από το 2002-2004 έχουµε και στις τακτικές 

επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες τόσο στα Πανεπιστήµια όσο και τα ΤΕΙ. Τέλος 

δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε την σηµαντική αύξηση του αριθµού των Προπτυχιακών 
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φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου σε ποσοστό 50%, µε αντίστοιχο 3% για 

τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές (οι µεταβολές αφορούν και τα δύο τελευταία έτη). 

 

Πίνακας 4 

Εξέλιξη Ποσοστού Συµµετοχής Ηλικιών 18-22 Ετών στην Α.Ε. 

Έτος 
Αριθµός 

εισακτέων 

Θεωρητικός 

αριθµός 

φοιτητών 

Πληθυσµός 

ηλικιακής 

οµάδας 

18-22 ετών 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

αντίστοιχης ηλικιακής 

οµάδας (%) 

1984 51.114    

1985 51.308  754.000  

1986 45.752  761.000  

1987 43.394 192.000 766.000 25,1 

1988 42.795 183.000 772.000 23,7 

1989 43.354 175.000 776.000 22,6 

1990 42.867 172.000 779.000 22,1 

1991 42.384 171.000 781.000 21,9 

1992 42.614 171.000 781.000 21,9 

1993 41.938 170.000 782.000 21,7 

1994 42.700 170.000 782.000 21,7 

1995 45.356 173.000 782.000 22,1 

1996 49.394 179.000 780.000 22,9 

1997 54.640 192.000 775.000 24,8 

1998 62.028 211.000 767.000 27,5 

1999 71.198 237.000 756.000 31,3 

2000 85.531 273.000 745.000 36,6 

2001 83.875 303.000 728.000 41,6 

2002 83.050 324.000 712.000 45,5 

2003   695.000  
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2004   678.000  

2005   659.000  

2006   636.000  

2007   617.000  

2008   602.000  

2009   587.000  

2010   572.000  

 

Σηµείωση: Ο θεωρητικός αριθµός των φοιτητών κάθε έτους έχει υπολογιστεί ως 

άθροισµα των αριθµών των εισακτέων του ιδίου έτους και των τριών προηγουµένων. Είναι 

δηλαδή εµφανώς µικρότερος από τον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών. ∆εν αποκλίνει 

όµως σηµαντικά από τον αριθµό των φοιτητών που φοιτούν στα κανονικά εξάµηνα 

σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο 

αριθµός των φοιτητών αυτών κατά το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 1997-98 ανερχόταν 

στους 187.000 περίπου, µέγεθος το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον θεωρητικό αριθµό 

των 192.000 φοιτητών που έχει υπολογιστεί για το έτος 1997 βάσει του αριθµού των 

εισακτέων. Για τους λόγους αυτούς, ο "θεωρητικός αριθµός φοιτητών" επιλέγεται ως 

µεθοδολογικό εργαλείο εργασίας και µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα απολύτως 

αξιόπιστο και, κυρίως, συγκρίσιµο στατιστικό µέγεθος. 

 

 

* Τα στοιχεία του Πίνακα 2 που αφορούν τα έτη 2003 και 2004, δεν αποτέλεσαν µέρος της 

έρευνας που διεξήγαγε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για το λόγο 

αυτό δεν έχουν δηµοσιευθεί. Παραχωρήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες στα πλαίσια της 

µελέτης της παρούσΑς διπλωµατικής εργασίας. Τα κενά τα οποία δεν καλύφθηκαν 

αφορούν στοιχεία τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα.  
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2.3 Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη 
 

Η διεθνοποίηση του εµπορίου και η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν συµβάλλει καίρια 

στην διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση. Η κοινωνία 

του µέλλοντος θα είναι βασισµένη στη γνώση και καθώς η ανθρωπότητα θα προχωρεί στην 

τροχιά της παγκοσµιοποίησης, θα γίνεται περισσότερο εµφανής η ανάγκη για δίκτυα 

παραγωγής και χρήσης της γνώσης. Αυτά τα δίκτυα θα έχουν στο κέντρο τους τα 

Πανεπιστήµια, τα οποία θα έχουν ριζικά διαφορετική µορφή από τη σηµερινή. Η ισότητα 

των ευκαιριών στην κοινωνία καθώς και η ανάπτυξή της θα καθορίζεται από δείκτες 

γνώσης και καινοτοµίας.  

 

Η πολιτισµική ποικιλοµορφία της Ευρώπης σε συνδυασµό µε τις αναµενόµενες 

διευρύνσεις έχει συµβάλλει στην κατανόηση ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένας χώρος, όπου 

οι επιστηµονικές και κοινωνικές αξίες πρέπει να διακινούνται ελεύθερα ώστε να 

επιτυγχάνεται ο στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Προκειµένου να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σηµερινού πολυτάραχου περιβάλλοντος, η Ευρώπη της 

Γνώσης έχει αναγνωριστεί ως σηµαντικός παράγοντας που θα επιτρέπει στον Ευρωπαίο 

πολίτη να κατανοεί αλλά και να συµβάλλει στη διαµόρφωση της νέας πραγµατικότητας µε 

σεβασµό πάντα στο κοινοτικό κεκτηµένο και τις κοινά αποδεκτές αξίες. Υπέρτατος στόχος 

στην Ευρώπη της Γνώσης είναι η εκπαιδευτική συνεργασία. Έτσι το Μάη του 1998 στη 

Σορβόννη, προβλήθηκε ο ρόλος των Πανεπιστηµίων και η συνεισφορά τους στην 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού (European Higher Education Area, 1999). ∆όθηκε 

έµφαση στη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ως κλειδί για 

την κινητικότητα των πολιτών και τη δυνατότητα απασχόλησης στην κοινότητα.  

 

Σε πολλές χώρες, οι στόχοι της παραπάνω διακήρυξης αποτελούν και εθνικούς στόχους, 

µάλιστα βασισµένες στις αρχές του Bologna Magna Charta Universitatum του 1988. Η 

ανεξαρτησία και  αυτονοµία των Πανεπιστηµίων διασφαλίζουν, ότι η Ανώτατη 

Εκπαίδευση και τα συστήµατα ερευνών θα πρέπει να προσαρµόζονται στις κοινωνικές 

ανάγκες και τις κοινωνικές εξελίξεις. Τα Ανώτατα Ιδρύµατα θα µπορούν να διαµορφώσουν 

µόνα τους το ευρωπαϊκό τους µέλλον, µε προγράµµατα σπουδών για διεθνείς φοιτητές, 

ενεργοποίηση «δικτύων» και κοινά ερευνητικά προγράµµατα. Για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων όπως και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ανώτατης 
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Εκπαίδευσης, απαιτείται συµβατότητα των συστηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

διεθνής συγκρισιµότητα. Οι πολιτισµικές περγαµηνές της Ευρώπης δικαιολογούν βαθιές 

τοµές στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ευρωπαϊκό σύστηµα πρέπει να αποτελεί 

τη βέλτιστη λύση Ανώτατης Εκπαίδευσης παγκοσµίως. Μέτρα που έχουν προταθεί για 

τους σκοπούς αυτούς στα πλαίσια της διακήρυξης της Bologna (6/1999) είναι τα 

παρακάτω: 

 

 Η υιοθέτηση ενός συστήµατος εύκολα αναγνωρίσιµων και συγκρίσιµων πτυχίων µέσω 

εφαρµογής του Diploma Supplement µε σκοπό να προωθηθεί η απασχόληση των 

Ευρωπαίων πολιτών και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

 Η υιοθέτηση συστηµάτων δύο κύκλων σπουδών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών). 

 Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων (European Credit Transfer 

System). Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι µονάδες θα µπορούν να 

αποκτούνται και από κέντρα δια βίου εκπαίδευσης, αρκεί αυτά να αναγνωρίζονται από 

τα πανεπιστήµια. 

 Η προώθηση της κινητικότητας µε ταυτόχρονη άρση εµποδίων για φοιτητές, 

καθηγητές, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό για περιόδους σπουδών, έρευνας και 

διδασκαλίας σε ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

 Η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση ποιότητας για την 

ανάπτυξη συγκρίσιµων κριτηρίων και µεθοδολογιών. 

 Η προώθηση ευρωπαϊκών διαστάσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση µέσω της ανάπτυξης 

προγραµµάτων διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας, κινητικότητας, προγραµµάτων 

επιµόρφωσης και έρευνας. 

  Τα παραπάνω µέτρα πρέπει να εκτελούνται στα πλαίσια της διαφορετικής κουλτούρας, 

τα εθνικά συστήµατα και την πανεπιστηµιακή αυτονοµία. 

 

Πρόκειται για µια υπόσχεση που έχουν αναλάβει 29 χώρες της Ευρώπης για την 

αναµόρφωση του ευρωπαϊκού συστήµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης µε το συντονισµό 

πολιτικών, τη σύγκλιση των συστηµάτων εκπαίδευσης, το σεβασµό στην αυτονοµία και τη 

διαφορετικότητα και την επιτυχή αντιµετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών 

προκλήσεων. Σύµφωνα µε τα κράτη µέλη, η εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει σε τρεις 

παραµέτρους, στο άτοµο (δυνατότητα αξιοπρεπούς ζωής), την κοινωνία (για τη µείωση 
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των ανισοτήτων µεταξύ ατόµων και οµάδων) και την οικονοµία (οι δεξιότητες των 

αποφοίτων να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

Είναι λοιπόν διάχυτη η άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει µια κοινωνία βασισµένη στη 

Γνώση, ικανή για διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη και συνοχή. Προκειµένου να 

επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε πέντε 

παράγοντες (The Concrete Future Objectives of Education Systems,2001): 

o Την ποιότητα 

Όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και επιµόρφωσης. Αυτό αφορά τη διδακτική διαδικασία, την υποστήριξη σε καθηγητές και 

την ποιότητα διδακτικών οργάνων και διδακτικού υλικού. 

o Την πρόσβαση 

Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε 

οποιαδήποτε ηλικία και να υπάρχει ειδική στρατηγική για τη δια βίου εκπαίδευση. Στόχος 

πρέπει να είναι η αύξηση της ανταπόκρισης σε ειδικές ανάγκες των φοιτητών και η 

ελκυστικότητα. 

o Το περιεχόµενο 

Σταθµισµένη χρήση της τεχνολογίας επικοινωνιών και των αξιών της κοινωνίας στο 

σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών. 

o Τον εξωτερικό προσανατολισµό 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα θα πρέπει να είναι ανοικτά στο περιβάλλον, στις 

επιχειρήσεις και να είναι πρόθυµα για συνεργασία µε ιδρύµατα άλλων χωρών. 

o Την αποτελεσµατικότητα 

Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και συστήµατα 

αξιολόγησης και την αποτελεσµατική χρήση των πόρων και τις άµεσες επενδύσεις σε 

ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς πόρους. 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν 3.300 περίπου ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Μέχρι το 2000 σπούδαζε ένας αυξανόµενος αριθµός φοιτητών: άνω των 12,5 

εκατοµµυρίων, έναντι κάτω των 9 εκατοµµυρίων δέκα χρόνια πριν. Επίσης, στα Ιδρύµατα 

αυτά απασχολείται το 34% του συνόλου των ερευνητών στην Ευρώπη, µε σηµαντικές 

διακυµάνσεις µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών (6% στη Γερµανία, 55% στην Ισπανία 

και πάνω από το 70% στην Ελλάδα). 50 
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Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση ανακοίνωση της Επιτροπής στης 

5ης Φεβρουαρίου 2003 - [COM (2003) 58 τελικό], η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει ελαφρώς 

περισσότερα επιστηµονικά και τεχνικά διπλώµατα σε σχέση µε τις ΗΠΑ, αν και διαθέτει 

λιγότερους ερευνητές απ' ότι οι άλλες µεγάλες τεχνολογικές δυνάµεις. Το παράδοξο αυτό 

οφείλεται στον µικρότερο αριθµό ερευνητικών θέσεων που παρέχεται στους επιστήµονες 

διπλωµατούχους στην Ευρώπη, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα: 50 % µόνο των ευρωπαίων 

ερευνητών απασχολούνται στις επιχειρήσεις, σε σχέση µε 83 % των αµερικάνων 

ερευνητών και το 66 % των Ιαπώνων ερευνητών. Παρά το γεγονός αυτό, τα πανεπιστήµια 

ευθύνονται για το 80 % της βασικής έρευνας που διεξάγεται στην Ευρώπη. 

 
2.4 Τα Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση 
 

Τα πανεπιστήµια, δεδοµένου ότι είναι κυρίως οργανωµένα σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση µιας αληθινής ευρωπαϊκής διάστασης. 

Η κινητικότητα των φοιτητών παραµένει, παραδείγµατος χάρη, περιορισµένη στην 

Ευρώπη. Το 2000 (σύµφωνα µε ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2003), 

µόνο το 2,3% των ευρωπαίων φοιτητών φοιτούσαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ωστόσο, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτεί πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευνας, 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

Στον ερευνητικό τοµέα, το εν τρίτο της χρηµατοδότησης των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων 

προέρχεται από το πέµπτο (1998-2002)51 και το έκτο (2000-2006)52 πρόγραµµα πλαίσιο τα 

οποία αφορούν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και ιδίως τις δράσεις στήριξης 

της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών. Στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τα πανεπιστήµια συµµετέχουν ενεργά στο σύνολο των δράσεων του 

προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ και ERASMUS µε την ενίσχυση της πανεπιστηµιακής 

δέσµευσης αλλά και προάγοντας την εµπλοκή της κεντρικής διοίκησης και υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Με τα προγράµµατα αυτά τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

συλλέγουν και παραθέτουν όλο το εύρος των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στα πλαίσια 

της συνεργασίας υπό το πρίσµα της εφαρµογής της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής ∆ήλωσης».  

 

Η πλειοψηφία των Ιδρυµάτων εφαρµόζει την δράση αυτή για πρώτη φορά. Σύµφωνα µε 

πρόσφατες έρευνες οι νέες απαιτήσεις έχουν ήδη συνεισφέρει στην δηµιουργία 

µεγαλύτερης διαφάνειας και ορατότητας σε διεθνή θέµατα και πράξεις της κεντρικής 
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διοίκησης οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις οδηγούνται στην αύξηση της υποστήριξης και 

συνεργασίας των ανταλλασοµένων υπηρεσιών αλλά και της ευρείας αναγνώρισης των 

κατευθυντηρίων γραµµών των Πανεπιστηµίων.53 Από την άλλη µεριά το πρόγραµµα 

LEONARDO στηρίζει ιδίως σχέδια κινητικότητας µεταξύ των πανεπιστηµίων και των 

επιχειρήσεων, (συµµετείχαν 40.000 άτοµα µεταξύ των ετών 1995 και 1999). Τα 

πανεπιστήµια συµµετέχουν επίσης στην πρωτοβουλία eEurope και στο σχέδιο δράσης 

eEurope 2005 που ενθαρρύνει όλα τα πανεπιστήµια να παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

(«εικονική πανεπιστηµιούπολη») στους φοιτητές και τους ερευνητές.  

 

Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του κόσµου. Το µεγαλύτερο µέρος 

του κοινοτικού προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα είναι ανοικτό σε όλες τις χώρες του 

κόσµου και υποστηρίζει ιδιαίτερα τη συνεργασία µε τις χώρες της µεσογειακής λεκάνης, 

τη Ρωσία και τα κράτη της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, καθώς και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Μέσω του προγράµµατος TEMPUS, η Ένωση υποστηρίζει την 

πανεπιστηµιακή συνεργασία µε τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και, ύστερα από την επέκτασή της το 2002, και χώρες της 

µεσογειακής λεκάνης. Οι σχέσεις µε άλλες γεωγραφικές περιοχές προωθούνται επίσης 

µέσω πρωτοβουλιών, όπως οι πρωτοβουλίες ΑLFA και Asia-Link.  

 
2.5 Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια αντιµέτωπα µε νέες προκλήσεις 
 

Τα πανεπιστήµια αντιµετωπίζουν την επιτακτική ανάγκη να προσαρµοστούν σε µια σειρά 

ριζικών αλλαγών, ήτοι:  

 

1.  Αύξηση της ζήτησης για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Στην Ευρώπη, το χαµηλό 

ποσοστό γεννητικότητας συνοδεύεται από αύξηση της ζήτησης στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση, που αναµένεται να συνεχιστεί ως αποτέλεσµα, κυρίως, της πολιτικής που 

έχει υιοθετηθεί από ορισµένες κυβερνήσεις, η οποία στοχεύει στην αύξηση του 

αριθµού φοιτητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς επίσης και της εµφάνισης 

νέων αναγκών που συνδέονται µε την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση.  

 

2.  ∆ιεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η διεθνοποίηση της Ανώτατης 

Εκπαίδευση είναι µία διαδικασία ενσωµάτωσης µιας διεθνής και διαπολιτισµικής  

διάστασης στην εκπαίδευση, την έρευνα και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
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ένα ίδρυµα. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια προσελκύουν λιγότερους ξένους φοιτητές και, 

κυρίως, ερευνητές σε σχέση µε τα αµερικάνικα πανεπιστήµια. Συγκεκριµένα, το 2000, 

450.000 περίπου ξένοι φοιτητές φοιτούσαν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, έναντι 

540.000 των αµερικανικών, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν ασιατικής προέλευσης. 

Ωστόσο, οι Ηνωµένες Πολιτείες προσελκύουν αναλογικά περισσότερους ξένους 

φοιτητές που ακολουθούν σπουδές υψηλού επιπέδου στους κλάδους της µηχανικής, 

των µαθηµατικών και της πληροφορικής, και συγκρατούν περισσότερους κατόχους 

διδακτορικού πτυχίου: περίπου το 50% των Ευρωπαίων που έλαβαν το πτυχίο τους στις 

Ηνωµένες Πολιτείες παραµένουν στη συνέχεια για πολλά χρόνια, και αρκετοί από 

αυτούς εγκαθίστανται εκεί µόνιµα.  

 

Συγκεκριµένα, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια προσφέρουν στους ερευνητές και στους 

φοιτητές ένα λιγότερο ελκυστικό περιβάλλον, λόγω της ακαµψίας της αγοράς εργασίας 

και της περιορισµένης ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος που περιορίζει τις 

δυνατότητες απασχόλησης σε καινοτόµους τοµείς. 54 

 

3.  Ανάπτυξη στενής και αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των Πανεπιστηµίων 

και της βιοµηχανίας. Η συνεργασία µεταξύ των Πανεπιστηµίων και της βιοµηχανίας 

πρέπει να ενισχυθεί, ενθαρρύνοντας µε έναν πιο στοχοθετηµένο τρόπο τον 

προσανατολισµό στην καινοτοµία, τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και, γενικότερα, 

τη µεταφορά και τη διάδοση της γνώσης.  

 

4.  Ο πολλαπλασιασµός των χώρων παραγωγής γνώσης. ∆εδοµένης της αυξανόµενης 

τάσης των επιχειρήσεων να αναθέτουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες µε 

υπεργολαβία στα καλύτερα πανεπιστήµια, το Πανεπιστηµιακό περιβάλλον καθίσταται 

όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό. 55 

 

5.  Η αναδιοργάνωση της γνώσης. Η αναδιοργάνωση αυτή εκδηλώνεται, αφενός, µε µια 

αυξανόµενη διαφοροποίηση και εξειδίκευση της γνώσης, ήτοι µε την εµφάνιση 

συγκεκριµένων και καινοτόµων εξειδικεύσεων έρευνας και διδασκαλίας και, αφετέρου, 

µε τη διαπίστωση ότι ο ακαδηµαϊκός κόσµος αντιµετωπίζει την επιτακτική ανάγκη 

προσαρµογής στον πολυθεµατικό χαρακτήρα των διαφόρων τοµέων στους οποίους 

εντοπίζονται τα µεγάλα προβλήµατα της κοινωνίας, όπως η αειφόρος ανάπτυξη, οι νέες 

ασθένειες, η διαχείριση των κινδύνων κλπ. Αντίθετα, οι δραστηριότητες των 
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Πανεπιστηµίων, κυρίως στα θέµατα διδασκαλίας, τείνουν να εξακολουθούν να 

οργανώνονται µε βάση τις αρχές του παραδοσιακού θεµατικού πλαισίου.  

 

6.  Η εµφάνιση νέων προσδοκιών. Τα Πανεπιστήµια καλούνται να ανταποκριθούν στις 

νέες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προκύπτουν µε την οικονοµία και 

κοινωνία της γνώσης. Στις ανάγκες αυτές, περιλαµβάνεται η αυξανόµενη απαίτηση για 

την παροχή θετικής και τεχνικής εκπαίδευσης, οριζοντίων ικανοτήτων, καθώς και 

ευκαιριών δια βίου µάθησης, ανάγκες που µε τη σειρά τους απαιτούν µεγαλύτερη 

επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων συστατικών και επιπέδων των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

7.  Τα Πανεπιστήµια αντιµέτωπα µε νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις. Η αριστεία των 

ανθρωπίνων πόρων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους διαθέσιµους 

χρηµατοδοτικούς πόρους, καθώς επίσης και από τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις 

προοπτικές σταδιοδροµίας. Σε γενικές γραµµές, οι προοπτικές σταδιοδροµίας στα 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα των σχετικών 

καθεστώτων και είναι περιορισµένες και αβέβαιες. Ωστόσο, εάν οι προκλήσεις είναι 

πολυάριθµες, οι κίνδυνοι δεν είναι λιγότεροι.56 

 

8.  Εξασφάλιση για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια σταθερών και επαρκών πόρων. Η 

παραδοσιακή βασική πηγή χρηµατοδότησης της έρευνας και της διδασκαλίας στα 

πανεπιστήµια είναι οι κρατικές δαπάνες. Ωστόσο είναι δυνατές, εναλλακτικές πηγές 

χρηµατοδότησης όπως: 

1. Οι ιδιωτικές δωρεές, όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ 

2. Τα εισοδήµατα από την πώληση υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων των 

ερευνητικών υπηρεσιών και των ευέλικτων δυνατοτήτων δια βίου µάθησης), 

ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις 

3. Η συµβολή των φοιτητών, µε τη µορφή των δαπανών εγγραφής και διδάκτρων. 

Στην Ευρώπη, η συµβολή αυτή είναι γενικά περιορισµένη και πολλές φορές 

απαγορεύεται για να υπάρχει δηµοκρατική πρόσβαση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

4. Η εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της δηµιουργίας νέων 

τεχνολογικών επιχειρήσεων «spin off».  
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Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, ο αριθµός των νέων τεχνολογικών επιχειρήσεων 

(«spin off») που δηµιουργήθηκαν στα πανεπιστήµια αυξάνεται συνεχώς στην Ευρώπη. Η 

µέση πυκνότητά τους, ωστόσο, παραµένει σαφώς κατώτερη από τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται πλησίον των αµερικανικών πανεπιστηµιουπόλεων.  

 

Ένα βασικό εµπόδιο για την καλύτερη εκµετάλλευση της πανεπιστηµιακής έρευνας είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται στην Ευρώπη τα θέµατα των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια δεν διαθέτουν επαρκώς 

αναπτυγµένες δοµές διαχείρισης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Έχουν αναπτυχθεί 

λιγότερο απ' ό,τι παραδείγµατος χάρη οι αντίστοιχες δοµές των αντίστοιχων κρατικών 

ερευνητικών υπηρεσιών. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η 

έλλειψη εξοικείωσης πολλών πανεπιστηµίων µε την οικονοµική πραγµατικότητα της 

έρευνας, ιδιαίτερα µε τις πτυχές της διαχείρισης και τα θέµατα της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  

 

9.  Εδραίωση της αριστείας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων στους τοµείς της 

έρευνας και της διδασκαλίας.57 Τα θέµατα της ποιότητας και της διασφάλισης της 

είναι εξαιρετικής σηµασίας για τον τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διασφάλιση 

της ποιότητας αναφέρεται σε πολιτικές, συµπεριφορές, δράσεις και διαδικασίες οι 

οποίες είναι απαραίτητες και την διατήρηση και αναβάθµιση της. Η παρούσα 

ανακοίνωση καλεί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια να καθορίσουν τους τοµείς στους 

οποίους τα διάφορα πανεπιστήµια έχουν επιτύχει ή µπορούν σε λογικό βαθµό να 

επιτύχουν την αριστεία που κρίνεται απαραίτητη σε ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο επίπεδο, 

προκειµένου να επικεντρώσουν αυτούς τους πόρους στήριξης στην ακαδηµαϊκή 

έρευνα.  

 

Η επικέντρωση της χρηµατοδότησης της έρευνας σε έναν µικρότερο αριθµό τοµέων 

και Ιδρυµάτων αναµένεται να οδηγήσει σε εξειδίκευση των Πανεπιστηµίων, γεγονός 

που θα είχε σαν αποτέλεσµα την επίτευξη επαρκούς ποιότητας σε εθνικό επίπεδο σε 

ορισµένους τοµείς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως, την αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Εξάλλου, αντίθετα µε την υφιστάµενη τάση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων να 

προσλαµβάνουν άτοµα από τις χώρες ή τις περιοχές στις οποίες εδρεύουν, εάν όχι από 

το εσωτερικό των ίδιων των Ιδρυµάτων, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει όχι µόνο την 
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ακαδηµαϊκή κινητικότητα εντός της Ευρώπης, αλλά και την κινητικότητα µεταξύ του 

πανεπιστηµίου και της βιοµηχανίας. Αυτό θα έδινε στην πράξη νέες προοπτικές όσον 

αφορά τη σταδιοδροµία των νέων ερευνητών.  

 

10.  Μεγαλύτερο άνοιγµα των Πανεπιστηµίων στο εξωτερικό και ενίσχυση της 

ελκυστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο. Ένα µεγαλύτερο διεθνές άνοιγµα των 

Πανεπιστηµίων θα είχε σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων σε σχέση µε τα Πανεπιστήµια άλλων ηπείρων, 

ειδικότερα, των Αµερικανικών, όσον αφορά την προσέλκυση και τη συγκράτηση των 

καλύτερων ταλέντων παγκοσµίως. Αν και τα Ευρωπαϊκά φιλοξενούν σχεδόν τον ίδιο 

αριθµό ξένων φοιτητών µε τα Αµερικανικά, προσελκύουν αναλογικά λιγότερους 

φοιτητές υψηλού επιπέδου και µικρή µερίδα ερευνητών. Συνολικά, το περιβάλλον 

που παρέχεται από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια είναι όντως λιγότερο ελκυστικό: 

από την άποψη των οικονοµικών, υλικών και εργασιακών συνθηκών, καθώς επίσης 

και λόγω του ακατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου που δεν έχει αποτελέσει 

αντικείµενο της δέουσας εναρµόνισης, από την άποψη των θεωρήσεων και των 

αδειών παραµονής για τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τους ερευνητές. 

  

Επιπλέον, οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαδραµατίσουν 

ουσιαστικό επίσης ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής µέσω της ανάπτυξης 

τεχνοπόλεων και επιστηµονικών πάρκων, της αύξησης των δοµών περιφερειακής 

συνεργασίας µεταξύ των βιοµηχανιών και των πανεπιστηµίων, τη συνεχή κατάρτιση 

πανεπιστηµιακών στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης και της δικτύωσης των 

Πανεπιστηµίων σε περιφερειακό επίπεδο.  

 

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης ήταν η έναρξη διαλόγου για τον ρόλο 

των πανεπιστηµίων, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει υπόψη όλες τις εισηγήσεις που θα της 

υποβληθούν µέχρι τα τέλη Μαΐου 2003.  
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2.6 Η Ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση 
 

Στην προηγούµενη δεκαετία, η ποιότητα της εκπαιδευτικής προσφοράς υπήρξε ένα θέµα 

εξαιρετικής σηµασίας για πολλές χώρες. Στόχος της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι να 

κληθούν τα κράτη µέλη να µελετήσουν τον εφοδιασµό των συστηµάτων της  Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης µε µηχανισµούς αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας αλλά και να 

προωθήσουν τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών για τη διασφάλιση της ποιότητας σε 

αυτή.58 

 

Σύµφωνα µε ανάλυση των Εκπαιδευτικών πολιτικών του Οργανισµού Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2003) η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης αποτελεί βασικών στόχο όλων των Ευρωπαϊκών χωρών. Στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων που λαµβάνουν χώρα σε όλο τον κόσµο µία από τις 

σηµαντικότερες εξελίξεις στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πολιτικές είναι η έµφαση στην 

µεταρρύθµιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές προσανατολίζονται γενικά 

στην παραχώρηση µεγαλύτερης αυτονοµίας στα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ιακήρυξη της Μπολόνια υπήρξε µια ουσιαστική ώθηση για τη 

µεταρρύθµιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης επιδιώκοντας την δηµιουργία ενός κοινού 

πλαισίου πτυχίων αυτής. 59  

 

Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά στα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν 

διαφανή συστήµατα αξιολόγησης και εξασφάλισης της ποιότητας στο πλαίσιο της 

οργάνωσης των συστηµάτων τους για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Σύσταση (ΕΚ) 561/98 

του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση). 

 

Σκοπός είναι να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών συνθηκών, της ευρωπαϊκής διάστασης και των 

παγκόσµιων απαιτήσεων.60 

 

Τα συστήµατα αξιολόγησης και εξασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να βασίζονται στις 

ακόλουθες αρχές:61 
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o Αυτονοµία και ανεξαρτησία των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την αξιολόγηση 

και την εξασφάλιση της ποιότητας  

o Εξισορρόπηση των διαδικασιών αξιολόγησης και της αντίληψης που έχουν τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για τα ίδια  

o Αξιολόγηση τόσο εσωτερική (αυτοαξιολόγηση) όσο και εξωτερική (γνώµη 

εµπειρογνώµονα)  

o Συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, 

σπουδαστές, πρώην σπουδαστές, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελµατικές οργανώσεις, 

ενθάρρυνση της συµµετοχής ξένων εµπειρογνωµόνων)  

o ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων των διαδικασιών αξιολόγησης.  

 

Το Συµβούλιο συνιστά στα κράτη µέλη να φροντίζουν ώστε να λαµβάνονται µέτρα 

παρακολούθησης σε εθνική ή περιφερειακή κλίµακα τα οποία να επιτρέπουν στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα να εφαρµόζουν τα σχέδιά τους βελτίωσης της ποιότητας και 

καλύτερης ένταξης των διπλωµατούχων στην αγορά εργασίας. 

 

Τους συνιστά επίσης, να φροντίζουν ώστε οι δηµόσιες αρχές και η διεύθυνση των 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων να χορηγούν υψηλή προτεραιότητα στη µόνιµη ανταλλαγή 

εµπειριών µε τα άλλα κράτη µέλη καθώς και µε τις αρµόδιες διεθνείς οργανώσεις. 

 

Το Συµβούλιο συνιστά επίσης στα κράτη µέλη να προωθήσουν τη συνεργασία των 

αρµόδιων αρχών για την αξιολόγηση της ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και να 

ευνοήσουν τη δικτύωσή τους. Η συνεργασία αυτή θα αφορά: 

 

1. Την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών  

2. Την αναζήτηση εµπειρογνωµόνων και συµβουλών των αρχών στα κράτη µέλη και 

    την προώθηση επαφών µε διεθνείς εµπειρογνώµονες  

3. Ενίσχυση σε οµάδες ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες    

    που επιθυµούν να συνεργαστούν.  

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σχέσεις µε άλλες 

κοινοτικές ενέργειες, κυρίως στο πλαίσιο των προγραµµάτων Socrates και Leonardo da 

Vinci καθώς και το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της αναγνώρισης των τίτλων για 

επαγγελµατικούς σκοπούς.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να ενισχύσει τη συνεργασία αυτή των αρµόδιων αρχών 

για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 

εµπλέκοντας σε αυτή τις οργανώσεις και τις ενώσεις µέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που 

διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία στον τοµέα της αξιολόγησης και της διασφάλισης της 

ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η Επιτροπή καλείται να παρουσιάζει ανά 

τριετία έκθεση σχετικά µε την ανάπτυξη συστηµάτων αξιολόγησης και διασφάλισης της 

ποιότητας στα διάφορα κράτη µέλη σχετικά µε τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες 

συνεργασίας στον τοµέα αυτό. 

 

2.7 Οι µελλοντικοί στόχοι των Εκπαιδευτικών Συστηµάτων 
 

Αρχικά θα πρέπει να καθορισθούν, για τα προσεχή δέκα χρόνια, σύµφωνα µε την εντολή 

που δόθηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, στις 23 και 

24 Μαρτίου 2000, οι µελλοντικοί συγκεκριµένοι στόχοι των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

και των συστηµάτων κατάρτισης, που θα επιτρέψουν σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να 

συµµετάσχουν στη νέα κοινωνία της γνώσης. Οι στόχοι αυτοί, καθορισµένοι από κοινού, 

θα επιτευχθούν µε την «ανοικτή µέθοδο συντονισµού» [Έκθεση της Επιτροπής, της 31ης 

Ιανουαρίου 2001: oι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

[COM(2001) 59]. 

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο αναφέρεται στο «Να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 

οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Αυτό  

είναι ο νέος στρατηγικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση που διακηρύχθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000.  

 

Τα κράτη µέλη λοιπόν, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφάσισαν να 

εστιάσουν σε πέντε περιοχές: 

 

• Την βελτίωση του επιπέδου γνώσεων στην Ευρώπη, µέσω της βελτίωσης της 

εκπαίδευσης των καθηγητών και της προσπάθειας σε βασικές γνώσεις γλώσσας και 

αριθµητικής. 
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• Την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε οποιαδήποτε ηλικία µε κέντρα δια βίου 

εκπαίδευσης και τη δυνατότητα να µπορεί κάποιος να µετακινείται µεταξύ των χώρων 

επαγγελµατικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

• Τον επαναπροσδιορισµό των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία 

της γνώσης µε την ενσωµάτωση των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορίας, την 

εστίαση στις προσωπικές ικανότητες και τα πιθανά ελλείµµατα. 

• Την εξωστρέφεια της εκπαίδευσης µε διδασκαλία ξένων γλωσσών, την κινητικότητα 

φοιτητών αλλά και τη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 

επιχειρήσεων. 

• Την άριστη χρήση των διαθέσιµων πόρων µε την εισαγωγή µεθόδων διασφάλισης 

ποιότητας, µε καλύτερη κατανοµή των πόρων ανάλογα µε τις ανάγκες και την 

προσφορά δυνατοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να αναπτύσσουν συνεργασίες στα 

πλαίσια του νέου και ευρύτερου ρόλου τους. 

 

2.7.1 Στόχοι 
 

Βάσει των εισηγήσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή και το Συµβούλιο καθόρισαν 

ορισµένους κοινούς στόχους για το µέλλον καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο τα 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να συµβάλουν στην επίτευξη του 

στρατηγικού στόχου που τέθηκε στη Λισσαβόνα. 

 

Η Επιτροπή είχε προσδιορίσει πέντε συγκεκριµένους στόχους (βελτίωση του επιπέδου της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη, διευκόλυνση και γενίκευση της πρόσβασης 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα στάδια της ζωής, την επικαιροποίηση του 

ορισµού των δεξιοτήτων βάσει της κοινωνίας της γνώσης, το άνοιγµα της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης στο τοπικό περιβάλλον, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο και την 

αξιοποίηση των πόρων κατά τον βέλτιστο τρόπο) ενώ το Συµβούλιο µε τη σειρά του 

εστίασε το ενδιαφέρον του στους εξής τρεις στόχους : 

 

Στόχος 1:  

Βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αντιπροσωπεύουν ένα κατ' εξοχήν µέσο για την κοινωνική 

και πολιτισµική συνοχή καθώς και ένα σπουδαίο οικονοµικό πλεονέκτηµα για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του δυναµισµού της Ευρώπης. Το ζητούµενο είναι, 
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µεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η ποιότητα της κατάρτισης των διδασκόντων και των 

υπεύθυνων κατάρτισης και να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την απόκτηση 

βασικών δεξιοτήτων που θα πρέπει να είναι σύγχρονες ώστε να ανταποκρίνονται στις 

εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης. Στόχος είναι επίσης να βελτιωθούν τα εφόδια των 

πολιτών σε ό,τι αφορά την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική ιδίως στο πλαίσιο των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, τις πολυδύναµες ικανότητες (π.χ.: 

εκµάθηση της µάθησης, οµαδική εργασία, κ.λ.π.). Η ενίσχυση της ποιότητας του 

εξοπλισµού των σχολικών ιδρυµάτων και των Ιδρυµάτων κατάρτισης µε τη βέλτιστη 

χρήση των πόρων αποτελεί επίσης προτεραιότητα, όπως και η αύξηση των προσλήψεων σε 

επιστηµονικούς και τεχνικούς κλάδους, όπως είναι τα µαθηµατικά και οι φυσικές 

επιστήµες, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης στην 

αυριανή οικονοµία. Η βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σηµαίνει τέλος στη βελτίωση της εξισορρόπησης πόρων και αναγκών, κάτι που 

θα επιτρέψει στα σχολικά ιδρύµατα να πραγµατοποιήσουν νέες συµπράξεις που θα τα 

βοηθήσουν στο νέο τους ρόλο, ο οποίος είναι περισσότερο διαφοροποιηµένος απ' ό,τι στο 

παρελθόν. 

 

Στόχος 2:  

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Το ευρωπαϊκό µοντέλο κοινωνικής συνοχής πρέπει να µπορεί να παρέχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης όλων των πολιτών στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε είναι 

επίσηµα είτε είναι άτυπα, ιδίως τη δυνατότητα µετάβασης από ένα σύστηµα σπουδών σε 

ένα άλλο (για παράδειγµα από την επαγγελµατική κατάρτιση στην ανώτατη εκπαίδευση) 

και αυτό από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Το άνοιγµα των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνοδευόµενο από προσπάθειες για να γίνουν τα συστήµατα 

ελκυστικότερα, δηλαδή περισσότερο προσαρµοσµένα στις ανάγκες των διαφόρων 

ενδιαφερόµενων οµάδων, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή της 

ενεργού συµµετοχής του πολίτη στα κοινά, των ίσων ευκαιριών και της βιώσιµης 

κοινωνικής συνοχής. 

 

Στόχος 3:  

Άνοιγµα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον κόσµο.  

Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει αφενός τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µέσω της κινητικότητας και της διδασκαλίας ξένων 
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γλωσσών, και αφετέρου, την ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας, της 

έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της. 

 

Τα παραπάνω προβλήµατα και προκλήσεις δεν αναφέρονται µόνο στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ένα ευρύτερο κύκλο κρατών. Για να καταστεί η Ευρώπη 

ο εκπαιδευτικός οµφαλός του κόσµου, απαιτείται σκληρή προσπάθεια και δέσµευση από 

τις ηγεσίες των Ιδρυµάτων. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να προσφέρουν τις 

ανάλογες δεξιότητες αλλά και ευκαιρίες που είναι χρήσιµες για τον καθένα προκειµένου να 

ανταποκριθεί στην Κοινωνία της Γνώσης. Η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να καταστεί 

ελκυστική και να είναι ανοικτή σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού. Οι στόχοι αυτοί δεν 

µπορούν να επιτευχθούν σε ένα στενό εθνικό πλαίσιο αλλά αποτελούν ζητήµατα 

ευρωπαϊκά που πρέπει να επιλύσουν όλα τα κράτη µαζί για να εξασφαλίσουν στην Ευρώπη 

τη δυναµική που χρειάζεται για να κατακτήσει την πρώτη θέση και στο επίπεδο της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

Σε επίπεδο πανεπιστηµίου έχει προταθεί ο επαναπροσδιορισµός των σχέσεων τους µε τους 

φοιτητές και τους άλλους πελάτες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οριοθέτηση των 

οµάδων στόχων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και η ενσωµάτωση στα προγράµµατα 

σπουδών των προτάσεων και απαιτήσεων των πελατών τους. Η προσπάθεια των 

πανεπιστηµίων πρέπει να υποστηρίζεται από κρατικές ενέργειες όπως η άρση των 

εµποδίων για τη δια βίου εκπαίδευση, τη διευκόλυνση εισόδου στα Πανεπιστήµια σε 

οποιαδήποτε ηλικία, τη θεµελίωση ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, τη 

συνεργασία µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και οργανισµούς, την εξασφάλιση επαρκούς 

χρηµατοδότησης και την παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι 

εθνικές προσπάθειες όµως µπορούν να υποστηριχθούν από υπερεθνικούς οργανισµούς 

όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή µπορεί να προωθήσει τη συνεργασία των 

πανεπιστηµίων, την κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών, τη συγκρισιµότητα 

των πτυχίων και την ανταγωνιστικότητα των συστηµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

Για την επιτυχία των προσπαθειών της αναµόρφωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει 

να προβληθούν πειστικά επιχειρήµατα στην τοπική κοινωνία, το κράτος και τη διεθνή 

κοινότητα. Τα προβλήµατα αυτά θα εστιάζονται στην δηµοκρατική και αξιοκρατική 

πρόσβαση, το νέο είδος ακροατηρίου, την διεπιστηµονικότητα, τον διάλογο µε τους 

κοινωνικούς φορείς, τις δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων, τη διεθνική 
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εκπαίδευση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Συνεπώς οι προκλήσεις για τα 

Πανεπιστήµια έχουν να κάνουν µε την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής και του 

µελλοντικού µάνατζµεντ αλλά και την εισαγωγή νοοτροπίας (κουλτούρας) ποιότητας, 

γεγονός που θα συµβάλλει στη δοµική-οργανωσιακή, διοικητική και χρηµατοοικονοµική 

αναδιάρθρωση των Πανεπιστηµίων και τον συνεχή επαναπροσδιορισµό των 

προγραµµάτων σπουδών που θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των πελατών και τις 

επιστηµονικές εξελίξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

3.0 Εισαγωγή  
 
Στην προσπάθεια µας να κατανοήσουµε καλύτερα τι συµβαίνει µε την αξιολόγηση 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, παραθέτουµε τους φορείς αξιολόγησης των κυριοτέρων 

χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εφαρµόζουν την αξιολόγηση στα 

Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης για περίπου µία δεκαετία. Κατόπιν της παράθεσης 

αυτής ακολουθεί µία συγκριτική ανάλυση προκειµένου να διαπιστώσουµε τα θετικά 

αλλά και τα αρνητικά τους σηµεία. 

 

3.1 ΙΣΠΑΝΙΑ 

National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain 

(ANECA) 
 

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης και ∆ιαπίστευσης της Ποιότητας της Ισπανίας 

(National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain) είναι ένας 

ανεξάρτητος φορέας ο οποίος δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού το 2002. Αποτελείται από 18 µέλη, από τα οποία άλλα συµµετέχουν 

ex officio, άλλα ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και άλλα ορίζονται ως 

εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ή περιφερειακών αρχών. Έχει αντικαταστήσει το 

Συµβούλιο των Πανεπιστηµίων το οποίο λειτουργούσε από το 1995 και διαχειρίστηκε 

το πρώτο εθνικό σχέδιο αξιολογήσεων που είχε εκπονήσει το Υπουργείο Παιδείας.  

 

Οι λειτουργίες του φορέα αυτού όπως ορίζονται από το άρθρο 31.1 της ήδη κείµενης 

νοµοθεσίας της Ισπανίας και αναφέρονται στην: 
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1. Αξιολόγηση και γνωστοποίηση της απόδοσης της Ανώτατης Παιδείας στην 

Ισπανία, µέσω µιας διαδικασίας η οποία οδηγεί στην πιστοποίηση και διαπίστευση 

µε βάση  αντικειµενικές και διαφανείς διαδικασίες. 

2. Αύξηση της διαφάνειας και συγκρισιµότητας του Ισπανικού συστήµατος 

εκπαίδευσης, µε σκοπό την προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας των 

πανεπιστηµίων µέσω της εγκατάστασης µετρήσιµων, για την κοινωνία, κριτηρίων.  

 

Αυτές οι διαδικασίες αξιολόγησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης συνιστούν την 

εγκατάσταση των βάσεων για την δηµιουργία της περιοχής του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστηµίου το έτος 2010.  

 

3.1.1. ∆ραστηριότητες ANECA στα πλαίσια των αντικειµενικών σκοπών της  

          για την λειτουργία των Πανεπιστηµίων. 

 

1. Βελτίωση της ποιότητας τόσο του προσωπικού όσο και της έρευνας. 

2. Επιλογή του πλέον ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού προσωπικού. 

3. Προώθηση της ενσωµάτωσης των Πανεπιστηµίων στον Ευρωπαϊκό Φορέα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Area for Higher Education). 

4. Πρόσβαση στην ποιότητα µέσω Πρακτορείου / Φορέα. 

 

3.1.2. Αντικειµενικοί Στόχοι 
 

1. Ενίσχυση της διαφάνειας, συκρισιµότητας, συνεργασίας και ανταγωνισµού των 

Πανεπιστηµίων, µε σκοπό την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας εις όλο. 

2. Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης της διδασκαλίας, της έρευνας και της 

διοίκησης των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.  

3. Παροχή εξειδικευµένων και συγκριτικών πληροφοριών στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

4. Ενηµέρωση των φοιτητών, των οικογενειών τους  και της κοινωνίας ως σύνολο 

για την ποιότητα των προγραµµάτων των πανεπιστηµίων αλλά και των 

παρεχοµένων υπηρεσιών.  

 

Όλοι οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσω θεσµικών αναφορών αξιολόγησης, οι 

οποίες οδηγούν στην πιστοποίηση της διαδικασίας µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο και 
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οι πραγµατοποιούµενες δραστηριότητες προωθούν την ποιότητα των ενεργειών των 

Πανεπιστηµίων.  

 

Μέσω των διαφόρων προγραµµάτων τα οποία εφαρµόζονται έχουµε την αξιολόγηση, η 

οποία επιτυγχάνεται µέσω ελέγχων και της ανάλυσης µιας συγκεκριµένης κατάστασης 

σε µία δεδοµένη στιγµή βασιζόµενη σε πληροφορίες της υπό αξιολόγησης µονάδας, η 

οποία και σχετίζεται µε την προηγούµενη προκαθορισµένη µεθοδολογία.  

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας αναφέρονται σε λεπτοµερής έκθεση η οποία 

εµπεριέχει τις προτάσεις τις οποίες χρησιµοποιούν τα Πανεπιστήµια και οι ∆ηµόσιες 

∆ιοικήσεις, για να εφαρµόσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την βελτίωση της 

ποιότητας  των Πανεπιστηµιακών προγραµµάτων τους. 

 

Η αξιολόγηση, πιστοποίηση και διαπίστευση των δραστηριοτήτων, η οποία θα γίνει 

κοινή πρακτική στην Ευρώπη τα επόµενα χρόνια, συνιστά το θεµέλιο λίθο για την 

µετέπειτα δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου το 2010. 

 

Τα προγράµµατα τα οποία θα οδηγήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, είναι τα 

ακόλουθα. 

1. Αξιολόγηση των Ιδρυµάτων 

2. Πιστοποίηση 

3. ∆ιαπίστευση   

4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

5. Ευρωπαϊκή Σύγκλιση 

 

3.1.3. Αξιολόγηση 
 

Η αξιολόγηση των Ιδρυµάτων µε σκοπό την βελτίωση, ενισχύει την συνέχιση της 

εφαρµογής ενός πλάνου Ποιότητας των Πανεπιστηµίων. Βασικός σκοπός του, είναι ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή διαδικασιών για την εξωτερική αξιολόγηση 

προγραµµάτων και υπηρεσιών, οι οποίες είχαν προηγουµένως αξιολογηθεί εσωτερικά 

από το ίδιο το Ίδρυµα. Επιπλέον, το θεσµικό Πρόγραµµα Αξιολόγησης, προωθεί την 

πραγµατοποίηση σπουδών και αναλύει την αναγκαιότητα για τον προσδιορισµό 

κριτηρίων και οργάνων ένδειξης των δραστηριοτήτων του φορέα.  
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Οι αναπτυσσόµενες δραστηριότητες του προγράµµατος αυτού θα προσδώσουν αξία 

στα Πανεπιστήµια, εφοδιάζοντας τα µε υποστήριξη και συµβουλή ως προς την 

εφαρµογή των διαφόρων κριτηρίων και των παραµέτρων τους. Επιπλέον θα 

εγκατασταθούν πιλοτικά πειράµατα τα οποία θα οδηγήσουν στην αναγνώριση της 

ποιότητας των προγραµµάτων και υπηρεσιών ή στην κυβερνητική αναγνώριση των 

νοµίµων πτυχίων.     

 

Αυτές οι δραστηριότητες αναφέρονται ακολούθως και αφορούν: 

Α. ∆ιεύρυνση την κουλτούρας της ποιότητας στα Πανεπιστηµιακά Κέντρα. 

Β. Αξιολόγηση για βελτίωση η οποία να σχετίζεται µε πιστοποίηση και διαπίστευση  

    των προγραµµάτων. 

Γ. Αύξηση των δραστηριοτήτων οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια 

    των Πανεπιστηµίων και οι οποίες επιβεβαιώνουν την συνέχιση και αποφεύγουν τον 

    κατακερµατισµό.  

 

3.1.4. Πιστοποίηση 
 

Η πιστοποίηση είναι µία εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία ζητείται 

εθελοντικά από το σώµα, ώστε να υπάρξει πρόσβαση. Μέσω αυτής ελέγχεται η 

συµµόρφωση ενός αριθµού προ εγκατεστηµένων προδιαγραφών. Το αντικείµενο της 

αξιολόγησης αυτής, είναι µία διαδικασία η οποία µπορεί να λαµβάνει υπόψη τα 

αποτελέσµατα της.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πιστοποίησης αναφέρουν ότι: 

 

1. Είναι εθελοντική. Προσδιορίζεται από την αίτηση µίας µονάδας µέσω της 

συµµετοχής σε µία ετήσια αναγγελία η οποία είναι απαραίτητη για την παρουσίαση 

της µονάδας/ συγκρότηµα. 

2. Είναι προσωρινή. Όταν επέλθει η λήξη του πιστοποιητικού µία νέα αξιολόγηση θα 

πρέπει να ζητηθεί στα πλαίσια της ανανέωσης. 

3. Η θετική αξιολόγηση συνεπάγεται την εκχώρηση ενός διακριτικού µε τίτλο 

ANECA STAMP το οποίο θα συνοδεύεται από συγκεκριµένη χρηµατοδότηση των 

µονάδων εκείνων που επιτυγχάνουν το βραβείο ποιότητας.  
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Για το 2003 ο φορέας θα εκτελέσει ποικίλες δραστηριότητες εντός της σφαίρας της 

πιστοποίησης όπως είναι η: 

 

α. Αναγνώριση της Ποιότητας σε ∆ιδακτορικά Προγράµµατα 

β. Πιστοποίηση της Ποιότητας των πτυχίων των Πανεπιστηµίων 

γ. Πιστοποιητικό Ποιότητας για Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες. 

 

3.1.5. ∆ιαπίστευση 

 

Πρόκειται για ένα καινούργιο χαρακτηριστικό τόσο στην Ισπανία όσο και σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Η αξιολόγηση που οδηγεί στην διαπίστευση είναι µία εξέταση 

αποτελεσµάτων τα οποία είναι αναγκαία προκειµένου να επιτύχεις τα αναµενόµενα 

κριτήρια και πρότυπα για κάθε τύπο βαθµίδας, ώστε να υπάρξει και η έγκριση της 

κυβέρνησης.  

 

Η διαπίστευση επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες ενέργειες.  

 

o Σπουδές που οδηγούν σε εγκεκριµένα πτυχία. 

o Σπουδές που οδηγούν σε διδακτορικά διπλώµατα. 

o Κέντρα τα οποία διαχειρίζονται σπουδές σε σχέση µε ξένα εκπαιδευτικά 

συστήµατα. 

 

Πληροφορίες οι οποίες εγγυώνται την διαφάνεια του επιπέδου και του περιεχοµένου 

των σπουδών πιστοποιούνται για το αντίστοιχο δίπλωµα και είναι ιδιαίτερα σχετικές µε 

την αξιολόγηση της διαδικασίας διαπίστευσης.  

 

Αυτή η διαπίστευση συνίσταται στην:  

 

• Προώθηση της ποιότητας των πτυχίων.  

• Ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε την κατάσταση αυτών των πτυχίων. 

• Ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών. 

• Τροφοδότηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε σχετική πληροφόρηση για τα 

Πανεπιστήµια. 
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Ο φορέας αυτός διαχειρίζεται µελέτες σχετικές µε την διαπίστευση σε πέντε µεγάλες 

θεµατικές περιοχές και έχει δηµιουργήσει την ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιαπίστευσης 

(National Accreditation Committee), η οποία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι 

επανέκτησαν το δηµόσιο και εθνικό τους κύρος στον τοµέα της έρευνας και 

διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η κύρια λειτουργία της Επιτροπής είναι να 

επικυρώνει την αξιολόγηση της διαδικασίας.  

 
3.1.6. Εκτίµηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 

Το Πρόγραµµα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποβλέπει στην 

εκτίµηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια της 

υποχρέωσης του διδακτικού προσωπικού τόσο στα Ιδιωτικά όσο και στα ∆ηµόσια 

Ιδρύµατα.  

 

Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε να εκδίδει αναφορές το Φεβρουάριο. Η αξιολόγηση από 

την ΑNECA γίνεται από πέντε επιστηµονικές επιτροπές και κάθε µία αναφέρεται σε 

κάθε ένα από τα πέντε µεγάλα γνωστικά αντικείµενα τα οποία αποτελούν µέρος 

ολόκληρης της επιστηµονικής έρευνας. Οι τοµείς αυτοί διακρίνονται σε Κοινωνικές 

και Πολιτικές Επιστήµες, Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Ερευνητικές Επιστήµες, 

Επιστήµες Υγείας και Τεχνολογικές Σπουδές. 62 

 

3.2 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). 
 

Ο Φορέας ∆ιασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Μεγάλη 

Βρετανία (The Quality Assurance Agency for Higher Education), έχει σαν αποστολή 

του, την διαφύλαξη της κοινής γνώµης ως προς πρότυπα ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης της διοίκησης για την 

διατήρηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.63 

 

Ιδρύθηκε το 1997 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σώµα εγκατεστηµένο ως εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης (limited by guarantee) η οποία φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα 

µέλη της προέρχονται από τα σώµατα που αντιπροσωπεύουν τα Ιδρύµατα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Από τα 14 µέλη του συµβουλίου του, άλλα διορίζονται από την 
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Κυβέρνηση, άλλα από τα ιδρύµατα και άλλα συµµετέχουν ex officio. Υπάρχουν επίσης 

δύο παρατηρητές. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και ένας φοιτητής. 

Τέλος έχει ευθύνη για όλα τα Πανεπιστήµια και τα κολέγια.   

 

Κύριος σκοπός του είναι η επιθεώρηση και η αναφορά σχετικά µε την απόδοση των 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση µε την ποιότητα και τα πρότυπα. Το 

Ίδρυµα έχει δύο κύριες χρηµατοδοτικές εισροές. Η µία αφορά εισφορές όλων των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Μεγάλης Βρετανίας και η άλλη αφορά 

εισόδηµα προερχόµενο από εκτέλεση συµβολαίων, για λογαριασµό τους, µε το 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Χρηµατοδοτικό Συµβούλιο.64 

 

3.2.1. Όραµα 
 

Το όραµα του φορέα αυτού είναι η προώθηση µιας κοινής πεποίθησης ότι η ποιότητα 

των παροχών και των προδιαγραφών στην απονοµή τίτλων στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

θα διαφυλάσσονται και θα αναβαθµίζονται. Αυτά θα επιτυγχάνονται µε την 

συνεργασία µε τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης για την προώθηση και υποστήριξη 

συνεχούς βελτίωσης στην ποιότητα, παροχή ακριβών και σαφών στοιχείων σχετικά µε 

τις προδιαγραφές της ποιότητας, παροχή συµβουλών για τις εξουσίες απονοµής τίτλων 

και πανεπιστηµιακών διπλωµάτων, διευκόλυνση της ανάπτυξης στοιχείων 

αναφεροµένων στην ύλη των µαθηµάτων και τέλος προγράµµατα διενέργειας ελέγχου 

επίδοσης σε επίπεδο προγραµµάτων και ιδρυµάτων. 

 

3.2.2. Αξίες 
 

1. Η σηµασία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

2. Η σηµαντικότητα των ευθυνών των προπατόρων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

3. Το κύρος της κοινής γνώµης για την Ανώτατη Εκπαίδευση.   

 

3.2.3 Πρότυπα 
 
1. Ακεραιότητα 

2. Επαγγελµατισµός 

3. Υπευθυνότητα 

4. Ευθύτητα 
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Ο Φορέας αυτός έχει αναπτύξει και δοκιµάζει µία νέα µέθοδος διασφάλισης ποιότητας. 

Η µέθοδος αυτή ξεκινά µε τον Προσδιορισµό της Ποιότητας. Υπάρχουν δύο 

διαστάσεις ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η µία αφορά την καταλληλότητα, 

των τοποθετηµένων από το Ίδρυµα, προτύπων και η άλλη σχετίζεται µε την 

αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας και των υποστηρικτικών µεθόδων της, οι οποίες 

παρέχουν ευκαιρίες στους φοιτητές να επιτύχουν τους στόχους τους. 65 

 

Επιπλέον η νέα αυτή µέθοδος διασφαλίζει την ποιότητα απευθυνόµενη σε τρεις 

ανεξάρτητες περιοχές όπου:  

Η αναφορά στα επακόλουθα πρότυπα του προγράµµατος σχετίζεται µε την 

καταλληλότητα της επιδιωκόµενης µάθησης η οποία προσφέρεται από τα 

Ιδρύµατα. 

♦ 

♦ 

♦ 

Η αναφορά στην ποιότητα των ευκαιριών µάθησης σε ένα θέµα, σχετίζεται µε την 

αποτελεσµατικότητα των παρεχοµένων ευκαιριών µάθησης και διδασκαλίας 

Η αναφορά στη θεσµοθετηµένη διοίκηση των Ιδρυµάτων ως προς τα πρότυπα και 

την ποιότητα.  

 

Επισκέψεις αξιολόγησης διοργανώνονται για τη συλλογή, θεώρηση και εξακρίβωση 

αποδεικτικού υλικού σχετικά µε την ποιότητα της εκπαίδευσης. Έξι είναι οι κεντρικοί 

τοµείς της: 

1. Εκπόνηση αναλυτικών προγραµµάτων. Περιεχόµενο και οργάνωση. 

2. ∆ιδασκαλία, µάθηση, αξιολόγηση. 

3. Πρόοδος φοιτητών και επιδόσεις. 

4. Υποστήριξη και καθοδήγηση φοιτητών. 

5. Μαθησιακοί Πόροι. 

6. ∆ιασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας. 

 

 Στα Ιδρύµατα στα οποία δεν επιτυγχάνεται αξιολόγηση «εγκεκριµένης ποιότητας» 

γίνεται εκ νέου επίσκεψη µετά από 12 µήνες. Η συνεχιζόµενη αποτυχία να επιτύχουν 

αξιολόγηση «εγκεκριµένης ποιότητας», οδηγεί σε «µη ικανοποιητική» βαθµολόγηση 

µε περαιτέρω συνέπειες όπως για παράδειγµα η µείωση χρηµατοδότησης.  
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3.2.4. Εκτίµηση  της Ποιότητας 

 

Η εκτίµηση της ποιότητας συνίσταται στην ενδεδειγµένη προσδοκία ότι κάθε σύστηµα 

µε εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας θα είναι όσο αποτελεσµατικότερο γίνεται, θα 

αναλίσκει µόνο τις απαραίτητες πηγές του και θα εξελίσσεται από ένα δυναµικό 

Πανεπιστήµιο, σε ένα Ίδρυµα του οποίου η παρέµβαση είναι σε αντίστροφη αναλογία 

της επιτυχίας.  

 

Επιπλέον η ποιότητα της έρευνας αξιολογείται και χρησιµοποιείται από νοµικά 

πρόσωπα χρηµατοδότησης Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειµένου να γίνει ο 

υπολογισµός και η κατανοµή κονδυλίων για την έρευνα. 66 

 

3.3 ΓΑΛΛΙΑ 

Comité National d’ Evaluation (CNE) 
 

Η Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης των δηµοσίων Ιδρυµάτων της Γαλλίας (Comité 

National d’ Evaluation) δηµιουργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1984. Από το 1989 

λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή υπαγόµενη στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

και αναστέλλει η ίδια τις εργασίες της, ενώ έχει και το προνόµιο της οικονοµικής 

αυτονοµίας. Αποτελείται από επιτροπή 25 µελών και από 24 άτοµα διοικητικό 

προσωπικό. Από τα 25 µέλη της επιτροπής, (11) έντεκα εξ αυτών εκπροσωπούν την 

ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα και 4 είναι εξέχουσες προσωπικότητες 

διορισµένες από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας. 

 

Η CNE έχει αναλάβει την παρατήρηση και αξιολόγηση του συνόλου των 

Πανεπιστηµιακών δραστηριοτήτων, Σχολών και Ιδρυµάτων τα οποία τελούν υπό την 

εποπτεία του Υπουργού της Ανώτατης Παιδείας. Επιπλέον η επιτροπή αυτή εξετάζει 

τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυµα καθώς και την πολιτική 

του. Επιπλέον αξιολογεί την ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης, την κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών, την διαρκή επιµόρφωση, το διορισµό του προσωπικού και την 

υποδοχή και παρακολούθηση των φοιτητών. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι η CNE δεν έχει την δικαιοδοσία να αξιολογεί µεµονωµένα 

άτοµα ή να εγκρίνει µαθήµατα ή ακόµα τον καταµερισµό κρατικών κονδυλίων. Μπορεί 

όµως να δηµιουργεί θεµατικές και επιτροπές για όλα τα θέµατα που αφορούν του 

στόχους της δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.  

 

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης από την CNE οδηγεί σε µία σειρά από συµπεράσµατα 

και προτάσεις τα οποία αποστέλλονται στο υπό αξιολόγηση Ίδρυµα. Η Επιτροπή 

αναφέρεται σε συνέχιση της αξιολόγησης η οποία συνίσταται σε συνάντηση της 

διοικητικής οµάδας του Ιδρύµατος περίπου 18 µήνες από την δηµοσίευση της 

αναφοράς. Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η µέτρηση των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης κατά την λειτουργία της εγκατάστασης του προγράµµατος.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης αναφέρονται ως ακολούθως: 

 

1. Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά στοιχεία. ∆ίνει 

προσοχή στο περιεχόµενο, τη συγκεκριµένη κατάσταση, την εξέλιξη και σε 

συγκεκριµένους στόχους του υπό αξιολόγηση Ιδρύµατος. 

2. Περιλαµβάνει δύο φάσεις. Μία εσωτερική και µία εξωτερική. Το υπό αξιολόγηση 

ΊΑδρυµα ετοιµάζει µία αναφορά εσωτερικής αξιολόγησης µε βάση κάποιες 

κατευθύνσεις που του δίνονται από την Επιτροπή. Η αναφορά αυτή αναφέρεται 

στις δυνατότητες και αδυναµίες του Ιδρύµατος καθώς και τις εκπαιδευτικές 

προοπτικές του.  

3. H αναφορά αξιολόγησης αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο τα Ιδρύµατα 

προσδιορίζουν τα σχέδια τους και εκπληρώνουν τις αποστολές τους. Με τον τρόπο 

αυτό κρατά ενηµερωµένη και την κοινή γνώµη για κάθε δραστηριότητα τους καθώς 

και άλλους χρηµατοδοτικούς φορείς. 

4. H αξιολόγηση βασίζεται στον διάλογο µεταξύ της Επιτροπής και του υπό 

αξιολόγηση Ιδρύµατος. Στα πλαίσια του διαλόγου αυτού ανακαλώνται τόσο η 

µεθοδολογία αξιολόγησης όσο και οι οδηγίες για εσωτερική αξιολόγηση.67 

 
3.3.1. Οργάνωση της Αξιολόγησης ενός Ιδρύµατος 

 

∆ύο είναι τα βασικά βήµατα για την αξιολόγηση ενός Ιδρύµατος. Το πρώτο αφορά την 

εσωτερική αξιολόγηση και την οργάνωση του Ιδρύµατος. Για το λόγο αυτό υπάρχουν 
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κάποιες «κατευθύνσεις /οδηγίες αξιολόγησης»  οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνουν όλο 

το προσωπικό. Το άλλο βήµα αναφέρεται στην οργάνωση και εναρµόνιση, από την 

Επιτροπή, εξωτερικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ίσης αξίας επιθεωρήσεις. Οι 

ειδικοί είναι Καθηγητές πανεπιστηµίων, ανώτεροι διοικητικοί της εκπαίδευσης ή 

σηµαντικοί οικονοµικοί επαγγελµατίες.  

 

Το Ίδρυµα µπορεί να αρχίσει την αυτοαξιολόγηση του µε την βοήθεια της Επιτροπής 

και τις οδηγίες της. Το Ίδρυµα έχει στη διάθεση του δύο ή τρεις µήνες για την συλλογή 

και συγκέντρωση στοιχείων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην αναφορά της 

εσωτερικής αξιολόγησης του.  

 

Μετά την εξέταση της αναφοράς, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς επιλέγουν κάποια 

εξειδικευµένα θέµατα στα οποία οι ειδικοί είναι υπεύθυνοι. Η αναφορά των ειδικών 

διαρκεί τρεις ηµέρες. Στην συνέχεια  θα πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή ένα µήνα 

µετά το πέρας της αποστολής. Το τελικό κείµενο στέλνεται από την Επιτροπή στον 

Πρόεδρο του ιδρύµατος, συνοδευόµενο από συµπεράσµατα και συστάσεις. Ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να απαντήσει. Τέλος δηµοσιεύεται µαζί µε τη απάντηση του 

Προέδρου.  

 

Ενώ αυτές οι αξιολογήσεις συνεχίζονται και τελειοποιούνται, µία διαδικασία 

παρακολούθησης των εξελίξεων δοκιµάζεται, προκειµένου να µετρηθεί η αξιολόγηση 

των κύριων δεικτών, να εξεταστούν τα επακόλουθα των συµβουλών καθώς και η 

εφαρµογή µακροχρόνιων συνθηκών οι οποίες έχουν συµφωνηθεί µεταξύ 

Πανεπιστηµίων και Υπουργείου.   

 

Η µέση διάρκεια ενός προγράµµατος αξιολόγησης είναι περίπου ένα έτος και 

καθοδηγείται από µία οµάδα 5 έως 20 εµπειρογνωµόνων µε επικεφαλής ένα από τα 

µέλη της CNE.   

 

Η CNE δηµοσιεύει κάθε χρόνο, µία αναφορά µε τα κυριότερα σηµεία πάνω σε έναν 

ορισµένο αριθµό ερωτήσεων οι οποίες αφορούν την γενική πολιτική της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Η όποια εφαρµογή των παρατηρήσεων που προκύπτουν από 

συµπεράσµατα της Επιτροπής εξαρτάται από τον Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα το 

Υπουργείο Παιδείας αξιολογεί µε δικές του αξιολογήσεις κάθε τέσσερα χρόνια τα 
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διπλώµατα τα οποία παρέχουν τα Γαλλικά Πανεπιστήµια  λαµβάνοντας υπόψη του και 

τις αξιολογήσεις τις CNE.68 

 

3.4 ∆ΑΝΙΑ 

Danish Evaluation Institute  

 

Η βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έγινε ο κύριος στόχων των 

µεταρρυθµίσεων των τελευταίων ετών και στη ∆ανία. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται µε 

διαφόρους τρόπους και εκλαµβάνει τις ακόλουθες µορφές. 

 

 Συστηµατική αξιολόγηση των προγραµµάτων στα Α.Ε.Ι. 

 Εκτίµηση για µια µελλοντική ποιότητα του συστήµατος η οποία θα περιλαµβάνει 

και µία αξιολόγηση του έργου που έχει ανατεθεί στο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 

 Ανάπτυξη ενός µοντέλου για την κατανοµή ενός µικρότερου µέρους των πόρων για 

τη βασική πανεπιστηµιακή έρευνα µε σκοπό τη δηµιουργία κινήτρων για συνέχιση 

και ανάπτυξη της.  

 

Το 1992 ιδρύθηκε ένα κέντρο για την αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (Danish Centre for Quality Assurance and Evaluation 

of Higher Education). Σκοπός του κέντρου ήταν να καθοδηγεί την ποιότητα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης για χάρη του Υπουργείου και να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

Ιδρυµάτων τα οποία εµπλέκονται στα Προγράµµατα αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον το 

κέντρο αυτό οφείλει να εγγυάται την χρήση έγκυρων και αξιόπιστων µεθόδων 

αξιολόγησης και συγχρόνως θα πρέπει να προβλέπει την υποστήριξη και την 

πληροφόρηση σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

 

Η λειτουργία του ξεκίνησε αρχικά µε µια δοκιµαστική περίοδο πέντε ετών, η οποία 

κατόπιν επεκτάθηκε µέχρι το τέλος του 1999. Κατόπιν τούτου, η κυβέρνηση 

αποφάσισε ότι οι συστηµατικές αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται σε εθνικό επίπεδο για 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και έτσι παρέχεται στο κέντρο καθεστώς 

µονιµότητας και αποφασίζεται η ίδρυση και άλλων παρόµοιων Ιδρυµάτων αξιολόγησης 

τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
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Οι αρµοδιότητες του κέντρου είναι οι παρακάτω: 

 

1. Να προτείνει τρόπους αξιολόγησης της ανώτατης εκπαίδευσης 

2. Να αναπτύσσει σχετικές µεθόδους στην αποτίµηση/αξιολόγηση των 

προγραµµάτων. 

3. Να εµπνέει και να καθοδηγεί τα Α.Ε.Ι. προς µία κατεύθυνση πιο ποιοτική. 

4. Να συγκεντρώνει εθνική και διεθνή εµπειρία στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων και στην ανάπτυξη της ποιότητας.  

 

Επιπροσθέτως, το κέντρο αξιολογεί νέα προγράµµατα µετά τη δοκιµαστική τους 

περίοδο και προγράµµατα για τα οποία το Υπουργείο βρίσκει ότι υπάρχει ανάγκη για 

αξιολόγηση της ποιότητας τους. 69 

 

Μία αξιολόγηση περιλαµβάνει πέντε φάσεις σε µία περίοδο 9-12 µηνών: 

1. Σχεδιασµός 

2. Αυτοαξιολόγηση 

3. Επιθεώρηση κατόπιν έρευνας ανάµεσα σε φοιτητές, αποφοίτους και εργαζοµένους. 

4. Παρατήρηση από σώµα ανεξάρτητων αξιολογητών 

5. Τελικός απολογισµός 

  

Η ανάγκη όµως για ένα Ίδρυµα Αξιολόγησης γινόταν πιο επιτακτική. Μετά την έλευση 

της λειτουργίας του Κέντρου, την ίδια χρονιά (1999) ψηφίστηκε από το ∆ανέζικο 

Κοινοβούλιο ένας νέος φορέας αξιολόγησης. Το ∆ανέζικο Ίδρυµα Αξιολόγησης 

(EVA). Ο λόγος της δηµιουργίας του υπήρξε η επιτυχηµένη εξωτερική αξιολόγηση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τοµέα της διδασκαλίας και µάθησης.  

 

Το ίδρυµα αυτό έχει δύο κύριους σκοπούς. Να δεσµευτεί ως προς τις δικές του 

συστηµατικές πρωτοβουλίες αξιολόγησης και να λειτουργήσει ως ένα εθνικό κέντρο 

γνώσης, πληροφοριών και ανάπτυξης στον τοµέα της αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Ο 

διττός αυτός ρόλος του αντανακλάται τόσο στην οργανωτική του δοµή όσο και στο 

ετήσιο πρόγραµµα δράσης του.  
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Κάθε χρόνο το EVA σχεδιάζει το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων του για την  

επόµενη χρονιά. Το πρόγραµµα αυτό προσδιορίζει τον µεγάλο αριθµό των σχεδίων που 

αναλαµβάνει κατόπιν εντολής της Κυβέρνησης.  

 

Το 2001 το τµήµα που έχει την ευθύνη για την γνώση και την παροχή πληροφοριών για 

την αξιολόγηση, πραγµατοποίησε µία µεγάλη έρευνα τόσο ως προς την µεθοδολογία 

πιστοποίησης όσο και του τρόπου ενδυνάµωσης των πληροφοριών και διασποράς των 

δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος.  

 

Το κύριο µέρος των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος βασίζεται σε δικές του 

πρωτοβουλίες οι οποίες παρουσιάζονται στο ετήσιο πρόγραµµα του.  

 

Οι µέθοδοι αξιολόγησης ποικίλουν ανάλογα µε τον τοµέα του θέµατος. Μία 

αξιολόγηση µπορεί να περιλαµβάνει είτε ολόκληρο το πρόγραµµα σπουδών, είτε 

µεµονωµένα µαθήµατα, είτε σχέσεις µεταξύ µαθηµάτων, είτε σχέσεις του Ιδρύµατος µε 

άλλα Ιδρύµατα ή και την Κυβέρνηση.  

 

Η EVA διευθύνει µία προκαταρτική έρευνα για κάθε αξιολόγηση η οποία παίρνει την 

µορφή διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών τα οποία εµπλέκονται στο κάθε 

µάθηµα. Επίσης προσχεδιάζει περίπλοκες συνθήκες παραποµπών για κάθε αξιολόγηση 

παρουσιάζοντας τόσο τους σκοπούς όσο και το πλαίσιο αυτής. Τέλος το κάθε Ίδρυµα 

πραγµατοποιεί µία αυτοαξιολόγηση παρουσιάζοντας τα δυνατά και αδύνατα σηµεία 

του.  

 

Συνοψίζοντας τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητος 

φορέας θα λέγαµε ότι σκοπός του είναι: 

 

1. Η ανάπτυξη µεθόδων για αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας και γνώσης. 

2. Η ανάπτυξη των κυρίων σηµείων της ποιότητας της εκπαίδευσης και διδασκαλίας 

µέσω ενός συστήµατος αξιολόγησης. 

3. Η συνεργασία µε δηµόσιους οργανισµούς και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και 

συµβουλή του σε θέµατα σχετικά µε την ποιότητα. 

4. Το εθνικό κέντρο γνώσης της εθνικής και υπερεθνικής εµπειρίας στην εκπαιδευτική 

αξιολόγηση. 70 
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3.5 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

National Agency for Higher Education 
 

Η Σουηδία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εκεί επιτεύχθηκε πλήρης πολιτική 

συναίνεση για την παιδεία. Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην διάρκεια του 

πρώτου µέρους του αιώνα, κυριαρχούνταν από ένα νέο είδος σκέψης βάση της οποίας 

η εκπαίδευση θα πρέπει να συµµετέχει και στην ανάπτυξη της κοινωνίας και όχι να 

ικανοποιεί µόνο ατοµικές ανάγκες.71   

 

Μόλις τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκε οργανωµένη και τακτική αξιολόγησης της 

εκπαίδευσης σε πανεπιστήµια και κολέγια. Για κάποιο διάστηµα τα ιδρύµατα αυτά 

χρησιµοποίησαν την αξιολόγηση των µαθηµάτων µε στόχο να δηµιουργήσουν την 

βάση για βελτιώσεις. Με εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1993 τα πανεπιστήµια και τα 

κολέγια θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την συνολική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

τους θεωρώντας ότι ένα ποιοτικό σύστηµα για την προπτυχιακή εκπαίδευση αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύστηµα µεταβίβασης πρωτοβουλιών που στηρίζεται σε 

ποσοτικά αποτελέσµατα.72  

 

Για κάθε χρονική περίοδο τριών ετών όλα τα Ιδρύµατα θα επεξεργάζονται σχέδια 

ανάπτυξης της ποιότητας τους τα οποία θα αξιολογούνται από το Εθνικό Γραφείο για 

την Ανώτατη Εκπαίδευση. Συγχρόνως τα Πανεπιστήµια είναι υπεύθυνα να δώσουν 

στον φοιτητή την βοήθεια που χρειάζεται ως προς την επιλογή των µαθηµάτων που θα 

παρακολουθήσει καθώς και τις σωστές κατευθύνσεις για να µπορέσει να µελετήσει 

επιστηµονικά ένα αντικείµενο. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι άλλοι εργαζόµενοι στον 

ακαδηµαϊκό χώρο εµπλέκονται εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη και ανανέωση  της 

γνώσης καθώς και στην παροχή διαφόρων υποστηρικτικών µέσων όπως βιβλιοθήκες 

και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την καλύτερη προσέγγιση της. 73 

 

Το κράτος έχει ολοκληρωτικά την ευθύνη για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και τον πλήρη έλεγχου του έργου. Σε εθνικό επίπεδο το Εθνικό Γραφείο 

(Högskoleverket) για την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση και ανάλυση του έργου. Η εθνική αξιολόγηση και η έρευνα γίνονται 

κατόπιν είτε πρωτοβουλίας του Εθνικού Γραφείου είτε κατόπιν αιτήµατος της 

 68



  

Κυβέρνησης. Τα αποτελέσµατα της Εθνικής Αξιολόγησης δηµοσιεύονται ώστε να έχει 

πρόσβαση σε αυτά ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται.  

 

Το Εθνικό Γραφείο για την Ανώτατη Εκπαίδευση δηµιουργήθηκε το 1995 και 

διοικείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου και ένα Συµβούλιο 11 µελών 

διορισµένων από την Κυβέρνηση. Επιπλέον το γραφείο αριθµεί 140 υπαλλήλους και τα 

γραφεία του βρίσκονται στη Στοκχόλµη. Οι σκοποί του αναφέρονται παρακάτω και 

αφορούν: 

 

1. Επιθεώρηση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς αξιολογεί τα 

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ως προς τα προπτυχιακά τους προγράµµατα και 

τους στόχους τους µία φορά κάθε έξι χρόνια.  

2. Εξέταση αιτήσεων για απονοµή βραβείων στα Ιδρύµατα αυτά.  

3. Επίβλεψη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Αυτό σηµαίνει συµµόρφωση 

προς τους νόµους και τους κανονισµούς οι οποίοι σχετίζονται µε την Ανώτατη 

Εκπαίδευση. 

4. Αναθεώρηση και ανάλυση του συστήµατος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

5. Αξιολόγηση τίτλων σπουδών εκτός των συνόρων της χώρας.  

6. Ανανέωση και ανάπτυξη της Εκπαίδευσης µέσω ανάπτυξης των 

 προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων. 

7. Πληροφορίες ως προς τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και ενθάρρυνση των 

φοιτητών για εγγραφές στα πανεπιστήµια.   

 

Τέλος το Γραφείο ξεκίνησε το 2001 να πραγµατοποιεί εθνικές αξιολογήσεις οι οποίες 

σχετίζονται µε ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράµµατα και οι οποίες γίνονται σε συνεχή 

βάση. Επιπλέον αναγνωρίζει το δικαίωµα του Ιδρύµατος να δηµιουργήσει περιοχές 

έρευνας και ανάπτυξης.  74 
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3.6 ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 

Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) 
 

Το Φιλανδικό Συµβούλιο Αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ένας 

ανεξάρτητος φορέας, επιχορηγούµενος από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βοηθά τα 

Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία και το Υπουργείο Παιδείας σε θέµατα τα οποία 

σχετίζονται µε την αξιολόγηση. Οι δραστηριότητες του Συµβουλίου καλύπτουν 20 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και 29 Πολυτεχνικές Σχολές. Επίσης είναι εκείνο που 

οργανώνει αξιολογήσεις της ποιότητας εργασίας, των προγραµµάτων και των 

θεµατικών ενοτήτων των Ιδρυµάτων αυτών. Επιπλέον παρέχει συµβουλευτικές 

υπηρεσίες προς Πανεπιστήµια και Υπουργεία για θέµατα αξιολόγησης.   

 

Τα καθήκοντα του Συµβουλίου το οποίο ιδρύθηκε µε βάση το Νόµο 1320 του 1995 

παρατίθενται στη συνέχεια.  

1. Βοηθά τα Ινστιτούτα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας στην 

αξιολόγηση. 

2. Αξιολογεί το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυµάτων.  

3. Αρχική και µόνο πιστοποίηση των Ιδρυµάτων του µη Πανεπιστηµιακού τοµέα. 

4. Πιστοποιεί  προγράµµατα επαγγελµατικού χαρακτήρα και των δύο τοµέων 

5. Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τα Πανεπιστήµια και το 

6. Ενηµερώνει το Υπουργείο Παιδείας σε θέµατα αξιολόγησης. 

7. Ερευνά για την ανάπτυξη µεθοδολογιών αξιολόγησης 

8. Πραγµατοποιεί διάχυση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. 

 

Ο σκοπός του FINHEEC είναι η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης µέσω της αξιολόγησης. Εκτός των άλλων, το Συµβούλιο δίνει έµφαση 

στον ρόλο της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και την επικοινωνιακή 

αξιολογική προσέγγιση στα υπό αξιολόγηση έργα. Αποτελείται από 12 µέλη τα οποία 

ορίζονται από τους φορείς που εκπροσωπούν. Μεταξύ των µελών αυτών είναι και δύο 

φοιτητές.   

Το Φιλανδικό Συµβούλιο Αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης διέπεται από έξι 

αρχές, οι οποίες σχετίζονται µε την λειτουργία του.  
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1. Ανεξαρτησία. Το FINHEEC είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της εκπαιδευτικής 

διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων όσον αφορά τις µεθόδους και 

τους σκοπούς που εφαρµόζουν.  

2. Αρτιότητα Γνώσεων. Οι καλύτεροι διαθέσιµοι Φιλανδοί αλλά και ειδικοί από το 

εξωτερικό χρησιµοποιούνται στις αξιολογήσεις. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή 

αξιοποιούν την υπάρχουσα αξιολόγηση υλικών και έρευνας. Μία σε βάθος 

ανασκόπηση των Ιδρυµάτων αυτών προσφέρει στους ειδικούς την διαβεβαίωση 

που χρειάζονται. Όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση από οµάδα ερευνητών 

αυτή γίνεται ανεξάρτητα από το περιεχόµενο των εσωτερικών αναφορών.  

3. Ποικιλοµορφία. Οι σκοποί της αξιολόγησης ενστερνίζονται διαφόρων ειδών 

οργανισµούς και φαινόµενα τα οποία αντανακλώνται στην προσέγγιση της 

αξιολόγησης βάση των µεθόδων οι οποίες περιγράφουν τους σκοπούς από διάφορες 

οπτικές γωνίες αλλά και χρησιµοποιούµενες στρατηγικές.  

4. Αλληλεπίδραση. Τα Ιδρύµατα µπορεί να επηρεάσουν την επιλογή των στόχων, 

των µεθόδων αλλά και το σηµείο εστίασης της αξιολόγησης. Σε αυτό το εγχείρηµα 

συµµετέχουν άνθρωποι από διαφορετικούς τοµείς αξιολόγησης και µε  διαφορετικά 

ενδιαφέροντα.    

5. ∆ιαφάνεια. Τόσο οι σκοποί της αξιολόγησης όσο και οι µέθοδοι και τα 

αποτελέσµατα δηµοσιοποιούνται και καταχωρούνται σε αρχεία.  

6. Απήχηση. Σκοπός της αξιολόγησης είναι ο εφοδιασµός των Ιδρυµάτων µε τα 

κατάλληλα εργαλεία ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της ακολουθούµενης 

πολιτική τους αλλά βελτίωση αυτών .   

 

Η ίδρυση του Συµβουλίου Αξιολόγησης και ο διαχωρισµός των αξιολογικών 

δραστηριοτήτων από την άµεση εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας περιελάµβανε την 

ιδέα της προστασίας της ανεξαρτησίας των αξιολογήσεων. Τόσο στην καθοδήγηση των 

αξιολογήσεων, όσο και στην ανάπτυξη µεθόδων και στην οργάνωση µέτρων 

παρακολούθησης, το Συµβούλιο Αξιολόγησης συνεργάζεται µε παρόµοιους 

οργανισµούς όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και η Ακαδηµία της Φιλανδίας, 

το συµβούλιο των Πρυτάνεων, οι φοιτητικές ενώσεις και το Εθνικό Συµβούλιο 

Παιδείας. Η Φιλανδική Ακαδηµία κατευθύνει και αυτή αξιολογήσεις σχετικές µε την 

λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.  
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Η διαφορά ανάµεσα στο Συµβούλιο Αξιολόγησης και την Φιλανδική Ακαδηµία είναι η 

εξής: Η φιλανδική Ακαδηµία είναι υπεύθυνη για την Αξιολόγηση της Έρευνας των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ενώ το Συµβούλιο Αξιολόγησης είναι υπεύθυνο 

για την αξιολόγηση η οποία σχετίζεται µε τους υπόλοιπους τοµείς δραστηριοτήτων 

όπως π.χ. διδασκαλία, προγράµµατα σπουδών.  

 

Η ιδέα της αξιολόγησης πρωτοεµφανίστηκε το 1985 από µία οµάδα ατόµων του 

Φιλανδικού Υπουργείου Παιδείας. Η αναφορά της οµάδας αυτής αναφερόταν 

ξεκάθαρα στην ανάγκη της αξιολόγησης τονίζοντας ότι όταν γίνεται σε επαγγελµατικό 

επίπεδο µπορεί να βοηθήσει τα Πανεπιστήµια να αντιµετωπίσουν τις υπάρχουσες 

ανάγκες τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους και να 

αντιµετωπίσουν τις αδυναµίες τους. Επιπλέον εξέφρασαν την γνώµη ότι η ανάγκη µιας 

αυτοαξιολόγησης θα είχε θετικά αποτελέσµατα για τα ίδια τα πανεπιστήµια. Για το 

λόγο αυτό συνέστησαν δύο ειδών αξιολογήσεις. Η µία θα αφορούσε τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα τµήµατα τους και η άλλη τις µεθόδους έρευνας και 

διδασκαλίας.  Από το 1980 έως το 1990 σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην 

Φιλανδική δηµόσια διοίκηση. Από το 1992 έως το 1995 το Υπουργείο Παιδείας 

εφάρµοσε πιλοτικά ένα πρόγραµµα αξιολόγησης των πανεπιστηµίων το οποίο και 

εδραίωσε µε νόµο στο τέλος του 1995.  

 

Οι τύποι των αξιολογήσεων οι οποίοι υιοθετήθηκαν από το  FINHEEC είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Επίσηµες Αξιολογήσεις 

- Αξιολογήσεις για την διαπίστευση των πολυτεχνείων 

- ∆ιαπίστευση των επαγγελµατικών µαθηµάτων 

- Αξιολόγηση των αιτήσεων για βράβευση των πολυτεχνικών µεταπτυχιακών 

διπλωµάτων.   

 Αξιολογήσεις υποκινούµενες από το Συµβούλιο 

- Αξιολόγησης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

- Προγραµµάτων σπουδών και θεµατικών ενοτήτων (Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 

σπουδών) 

 Αξιολογήσεις κατόπιν εντολής του Υπουργείου Παιδείας 

- Επιλογή των κέντρων Αριστοποίησης της Εκπαίδευσης στον τοµέα των 

  πανεπιστηµίων.   
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Η διαδικασία της διαπίστευσης περιλαµβάνει µία ανασκόπηση των σχετικών εγγράφων 

(αίτηση), µία επίσκεψη στο Ίδρυµα και µία ανάδραση των αποτελεσµάτων της 

επίσκεψης αυτής. Η τελική απόφαση - καταφατική ή αρνητική  παίρνεται από µία 

υποεπιτροπή. Σκοπός της πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών είναι η 

βαθµολόγηση τους στη βάση της ικανότητας τους να προσφέρουν εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η ισχύς της πιστοποίησης αυτής είναι 4 χρόνια75 

 

3.7 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

α. Netherlands Association of Universities of Professional Education 

(HBO-raad) 
 

Το επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ολλανδία είναι η Ποιότητα. Τα 

τελευταία χρόνια η ευθύνη για τον καθορισµό και θέσπιση αυστηρότερων προτύπων 

στην εκπαίδευση έχει µετατεθεί τόσο στα σχολεία όσο και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  

 

Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ολλανδία περιλαµβάνει 50 Πανεπιστήµια 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (UPEs) και 14 Πανεπιστήµια, ένα από τα οποία 

προσφέρει και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα Πανεπιστήµια Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης προσφέρουν πτυχίο τετραετούς φοίτησης και επιπλέουν προσφέρουν 

µεγάλη ποικιλία µεταπτυχιακών προγραµµάτων και πρακτικής άσκησης.  

 

Ο Οργανισµός των Πανεπιστηµίων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (HBO-raad), 

ιδρύθηκε το 1975 µε κύριο στόχο την ανάπτυξη επαγγελµατικής εκπαίδευσης υψηλών 

προδιαγραφών σε σχέση µε τις επικρατούσες κοινωνικές, πολιτιστικές και 

τεχνολογικές συνθήκες αλλά και την προώθηση των ενδιαφερόντων και 

δραστηριοτήτων των µελών του. Οι κύριοι σκοποί του είναι: 

 

o Προώθηση των ενδιαφερόντων που σχετίζονται µε τις συνθήκες τις οποίες τα 

Ιδρύµατα αυτά αναµένεται να αποδώσουν. 

o Προώθηση των ενδιαφερόντων όπως οι υπάλληλοι του οργανισµού των 

Πανεπιστηµίων  Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
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o Προώθηση των ενδιαφερόντων που σχετίζονται µε συγκεκριµένα ενδιαφέροντα 

αυτών. 

o Προώθηση αµοιβαίας συµβολής και διοικητικής σύµπνοιας µεταξύ των 

Πανεπιστηµίων  Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.  

o Εφαρµογή της διασφάλισης της ποιότητας σε κάθε τοµέα.  

 

Ο Οργανισµός αυτός περιλαµβάνει 50 Πανεπιστήµια Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  

και δρα ως ιδιωτικός µη-κερδοσκοπικός φορέας που ανήκει στα Πανεπιστήµια αυτά. 

Έχει ευθύνη µόνο για τον µη-πανεπιστηµιακό τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όλα 

τα µέλη του UPEs πληρώνουν ετήσια συνδροµή, η οποία ποικίλει ως προς τον αριθµό 

των εγγεγραµµένων, κάθε χρόνο, φοιτητών.    

 

Ο οργανισµός αυτός διευθύνεται από ανεξάρτητο διευθυντή – συντονιστή, ο οποίος 

κάνει τετραετή θητεία. Επιπλέον ο οργανισµός αυτός δεν υπάγεται στο Υπουργείο 

Παιδείας. Το ανώτερο συµβούλιο του οργανισµού αποτελείται από έξι µέλη των 

Πανεπιστηµίων. Το µεγαλύτερο Τµήµα του είναι το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, το 

οποίο και έχει την ευθύνη της προετοιµασίας και παροχής βοήθειας των ανεξάρτητων 

επιτροπών επισκεπτών και αποτελείται από 30 εργαζοµένους.   

  

Κάθε Ανώτερο Επαγγελµατικό Ίδρυµα, έχει την ευθύνη της τακτικής αξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων του. Αυτή η αυτοαξιολόγηση γίνεται από αρµόδιο προσωπικό του 

Ιδρύµατος µε βάση την αξιολόγηση της επιτροπής ελέγχου. Οι διαπιστώσεις 

παρουσιάζονται σε τακτά διαστήµατα σε ξεχωριστή έκθεση αυτοαξιολόγησης. Όσον 

αφορά την εξωτερική αξιολόγηση τους αυτή γίνεται από ανεξάρτητους ειδικούς, οι 

οποίοι έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της ποιότητας διδασκαλίας. Οι διαπιστώσεις 

στον κλάδο αυτό δηµοσιεύονται σε δηµόσιες εκθέσεις.76 
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β. Association of Universities in the Netherlands (VSNU) 
 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης της ποιότητας στα Πανεπιστήµια της Ολλανδίας, 

δηµιουργήθηκε το 1985 ένας ανεξάρτητος µη-κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος ανήκει 

στα Πανεπιστήµια και έχει την ευθύνη µόνο για τον Πανεπιστηµιακό τοµέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Ο οργανισµός αυτός αποτελεί εξωτερικό φορέα αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων. Με 

βάση ένα σύστηµα επίβλεψης µετά από κάθε αξιολόγηση, αξιολογεί τον τρόπο που 

αυτή έγινε µε βάση κριτήρια ανεξαρτησίας και διαφάνειας. Το 2002 ιδρύθηκε ένας 

άλλος οργανισµός ∆ιαπίστευσης των Ολλανδικών Πανεπιστηµίων ο οποίος ασχολείται 

µε την µετά αξιολόγηση των Ιδρυµάτων και ελέγχει αν πληρούνται όλα τα κριτήρια 

αξιολόγησης.  

 

Κύριες δραστηριότητας του VSNU είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε κάθε επίπεδο του προγράµµατος αλλά και η αξιολόγηση της 

έρευνας. Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων συνοψίζονται στην, βελτίωση, την 

διαπίστευση, την µετρησιµότητα και τις πληροφορίες που παρέχουν τα ιδρύµατα.  

 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση, τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα είναι: 

 

1. Οι στόχοι και αντικειµενικοί σκοποί του Ιδρύµατος 

2. Κριτήρια που ισχύουν στην αγορά εργασίας.  

 

Τα κύρια θέµατα αξιολόγησης αφορούν τους στόχους και σκοπούς των προγραµµάτων, 

το περιεχόµενο αυτών, τις µεθόδους διδασκαλίας, την ποιότητα των δραστηριοτήτων 

αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πολλούς άλλους τοµείς.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεταί είτε εσωτερικά από το Ίδρυµα είτε µε την βοήθεια 

εξωτερικών επιθεωρητών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στο αρµόδιο υπό 

έλεγχο τµήµα και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτή δηµοσιοποιούνται. Τα 

τελευταία τρία χρόνια έχουν αξιολογηθεί περισσότερα από 50 εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράµµατα. 77 
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γ. Netherlands Accreditation Organization (NAO) 
 

Ο Οργανισµός ∆ιαπίστευσης της Ολλανδίας δηµιουργήθηκε το 2002 από το Ολλανδικό 

Υπουργείο Παιδείας και έχει την ευθύνη για ολόκληρη την Ανώτατη Εκπαίδευση µέσω 

της πιστοποίησης προγραµµάτων, ως το τελικό βήµα στη διασφάλιση της ποιότητας. 

Μέσα στο 2003 υπάρχει η προοπτική σύνδεσης µε την Φλαµανδική Κοινότητα του 

Βελγίου.  

 

Η δηµιουργία του κρίθηκε απαραίτητη, βάση της ανάγκης για εγκατάσταση ενός 

συστήµατος αξιολόγησης των υπαρχόντων µαθηµάτων τα οποία παρέχονται από τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης της γνώσης στην 

αγορά εργασίας, η διαπίστευση δείχνει να διαφυλάττει τα πρότυπα της ποιότητας των 

προγραµµάτων αυτών µε βάση ορισµένα κριτήρια όπως είναι η:   

 

1. ∆ηµιουργία διαφάνειας στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

2. ∆ιασφάλιση της ανεξαρτησίας της αξιολόγησης. 

3. Ικανότητα διεθνούς σύγκρισης µεταξύ των προγραµµάτων σπουδών. 

4. Ικανότητα ξένων καθηγητών να διδάξουν σε Ολλανδικά Πανεπιστήµια. 

5. Συνέχιση της ανάπτυξης της ποιότητας των Ολλανδικών µαθηµάτων.  

 

Με βάση όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις ο Οργανισµός αυτός, µε βάση τις 

πληροφορίες που αφορούν τα ακαδηµαϊκά µαθήµατα, προ-ενεργεί κάνοντας αρχικά 

διάλογο µε τα Πανεπιστήµια, τους φοιτητές και την αγορά εργασίας.     

 

Το πλαίσιο λειτουργίας του περιλαµβάνει, διαπίστευση των ήδη υπαρχόντων 

µαθηµάτων και αξιολόγηση των νέων διπλωµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε 

ταυτόχρονη διεύρυνση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων της πόσον πανεπιστηµιακής 

κοινότητας.  

 

Στη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στην Μπολόνια το 1999, όλες οι 

συµµετέχουσες χώρες συνέκλιναν προς την δηµιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού 

Εκπαιδευτικού συστήµατος. Εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης και της 

παγκοσµιοποίησης, ο Ολλανδός Υπουργός συµφώνησε στην αναδιάρθρωση των ήδη 
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υπαρχόντων Πανεπιστηµίων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης αλλά και της 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. 78 

 

3.8 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Higher Education Authority 
 

Η Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ιρλανδίας δηµιουργήθηκε το 1997 και 

υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει την ευθύνη για την συνεχή αξιολόγηση όλων 

των πτυχών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Καθώς τα Πανεπιστήµια είναι αυτόνοµα Ιδρύµατα, η αξιολόγηση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης έχει αφεθεί στις επιµέρους σχολές. Όσον αφορά τις εξωτερικές 

αξιολογήσεις, αυτές πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των ίδιων των ιδρυµάτων.  

 

Η προσέγγιση της διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι ένας 

συνδυασµός των δεικτών ανάπτυξης απόδοσης και των εσωτερικών διαδικασιών 

ελέγχου ποιότητας µέσα στις σχολές, µε τον κατάλληλο εξωτερικό έλεγχο και την 

βοήθεια διαµέσου της προτεινόµενης µονάδας ακαδηµαϊκού ελέγχου εντός της 

Επιτροπής Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας τόσο οι πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων όσο και η 

Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν συστήσει µία κοινή οµάδα εργασίας για την 

εκπόνηση των κατάλληλων δεικτών απόδοσης για τον Πανεπιστηµιακό Τοµέα. Οι 

δείκτες αυτοί καλύπτουν το ευρύτερο δυνατό πεδίο δραστηριοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της διδασκαλίας και της έρευνας. 79 

 

Οι κύριες λειτουργίες της Επιτροπής Ανώτατης Αξιολόγησης είναι: 

1. Περαιτέρω ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

2. ∆ιατήρηση µιας συνεχιζόµενης ανασκόπησης των αναγκών και της ζήτησης για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση. 

3. Προώθηση για την  επίτευξη της ευκαιρίας για εφαρµογή της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση.  
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Με βάση ένα νόµο του 1997 δόθηκαν περισσότερες αρµοδιότητες στην Επιτροπή αυτή 

όπως: Η ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για τα Πανεπιστήµια, η διασφάλιση της 

ποιότητας των διαδικασιών τους και η πολιτικές ίσων ευκαιριών που εφαρµόζουν.  

Πέραν όλων αυτών των δράσεων, η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη και µε ενέργειες που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά στοιχεία των Πανεπιστηµίων. 

 

Η επιτροπή δηµοσιεύει ετήσια έκθεση, η οποία παρουσιάζει τα στοιχεία τα οποία 

σχετίζονται µε την λειτουργία της όπως επίσης και οικονοµικά στοιχεία. Τέλος οι 

συναντήσεις της Επιτροπής πραγµατοποιούνται κάθε δύο µήνες και σε κάθε µία από 

αυτές γίνεται αναφορά τόσο στα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων όσο και 

στους προϋπολογισµούς τους αλλά και τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. 80 

 

3.9 ΑΥΣΤΡΙΑ 

α. Fachhochschule Council  
 

Το αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό γνώρισµα του συστήµατος της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Αυστρία µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ΄90, ήταν ο υψηλός 

βαθµός οµοιοµορφίας του συστήµατος. Αντίθετα µε άλλες βιοµηχανοποιηµένες χώρες, 

η επέκταση του συστήµατος της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν συνοδευόταν από µία 

επέκταση µη πανεπιστηµιακών εναλλακτικών δυνατοτήτων σε επίπεδο πτυχίου. Η 

Ανώτατη Εκπαίδευση, στην αυστριακή αντίληψη, ήταν συνώνυµη µε την 

πανεπιστηµιακή έρευνα. Προσπάθειες για την τροποποίηση του µετά-δευτεροβάθµιου 

τοµέα έγιναν το 1990, το οποίο αποτέλεσε και τη βάση για την ίδρυση του 

Fachhochschule τοµέα.  

 

Σύµφωνα µε τον Οργανωτικό Νόµο για τα Πανεπιστήµια του 1993 και το αξιολογικό 

µοντέλο, η αξιολόγηση είναι ένα σύστηµα πληροφόρησης το οποίο ελέγχει τα 

αποτελέσµατα προόδου της πανεπιστηµιακής επίδοσης καθώς επίσης και τα 

αποτελέσµατα των µέτρων καθοδήγησης που έχουν ληφθεί από τα πανεπιστήµια και 

τις µετα-πανεπιστηµιακές σπουδές. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό (UOG – Federal Act on 

the Organisation of Universities), δύο είναι τα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για την συνεχή αξιολόγηση της επίδοσης. Το ένα είναι η αξιολόγηση των 
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µαθηµάτων – διαλέξεων και το άλλο οι αναφορές προόδων τους οι οποίες 

περιλαµβάνουν δεδοµένα για την διδασκαλία και την επίδοση σε σχέση µε την έρευνα. 

 

Την ίδρυση του  Fachhochschule τοµέα ακολουθεί η ίδρυση του Fachhochschule 

Συµβουλίου το 1993, ενός ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον µη 

πανεπιστηµιακό τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κύριες δραστηριότητες του είναι η 

αρχική πιστοποίηση προγραµµάτων και η αξιολόγηση προγραµµάτων για ανανέωση 

της πιστοποίησης. Ο φορέας αυτός αποτελείται από 16 µέλη τα οποία διορίζονται από 

τον Οµοσπονδιακό Υπουργό Παιδείας.  

 

Προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των σπουδαστών τους τόσο στον 

επιχειρηµατικό τοµέα όσο και στο κοινωνικό σύνολο τα Fachhochschule Ινστιτούτα 

προσφέρουν ένα κατάλληλο επίπεδο ποιότητας στον τοµέα της διδασκαλίας, έρευνας  

και διοίκησης. Από την µεριά του το Fachhochschule Συµβούλιο θεωρεί την 

αξιολόγηση ως µιας διαδικασία επίβλεψης και βελτίωσης του τοµέα αυτού αλλά και ως 

τρόπου βελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων µαθηµάτων.  Σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο, η αξιολόγηση αποτελεί το εφαλτήριο την διατήρησης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας για αλλαγή των Fachhochschule Ιδρυµάτων 

και µαθηµάτων.  

 

Τα κύρια στοιχεία της αξιολόγησης αναφέρονται παρακάτω: 

 

1. Εσωτερική επιθεώρηση από το ίδιο το Ίδρυµα (Περιγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης, µέτρα βελτίωσης και προτάσεις. Γίνεται σύγκριση µεταξύ της 

επιθυµητής και της πραγµατικής ποιότητας). 

2. Εξωτερική  επιθεώρηση από οµάδα επιθεωρητών (4 ειδικοί από  διαφορετικούς 

τοµείς). 

3. Αναφορά της επιτροπής επιθεώρησης. 

4. ∆ιαδικασία ανάδρασης.  

5. ∆ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της.  

 

Η αξιολόγηση των προγραµµάτων δεν ξεπερνά περίοδο µεγαλύτερη των πέντε ετών, 

ενώ για περιπτώσεις επαναξιολόγησης θα πρέπει να µεσολαβεί διάστηµα έξι µηνών 

από την τελευταία αξιολόγηση. 81 
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β. Austrian Accreditation Council 
 

Η Αυστριακή Επιτροπή Αξιολόγησης είναι ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος 

ιδρύθηκε το 2000 και έχει την ευθύνη της αξιολόγησης µόνο για τον ιδιωτικό 

πανεπιστηµιακό τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα µισά από τα µέλη του 

Συµβουλίου Αξιολόγησης είναι Αυστριακοί και τα άλλα µισά είναι ειδικοί από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό διασφαλίζει ότι τα διεθνή πρότυπα διατηρούνται και το 

Συµβούλιο παραµένει ανεξάρτητο από διεθνή συµφέροντα και εσωτερικές διενέξεις. 

 

Κύριοι στόχοι της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι:  

 

1. Το «άνοιγµα» του πανεπιστηµιακού τοµέα σε ιδιώτες.  

2. Η διασφάλιση της ποιότητας στον ιδιωτικό τοµέα και ηδιατήρηση των γενικών 

προτύπων. 

3.  Η διασφάλιση της διαφάνειας και τις ασφάλειας όλων των ενδιαφερόντων 

(φοιτητών και εργαζοµένων). 

4. Η προώθηση καινοτοµιών στον τρόπο διδασκαλίας. 

  

∆ύο είναι οι κύριοι τοµείς του Συµβουλίου. Ο ένας αφορά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης τόσο των νέων πανεπιστηµίων όσο και παλαιοτέρων και ο δεύτερος 

αφορά την επίβλεψη των αξιολογηθέντων ιδιωτικών πανεπιστηµίων.  

 

Η νοµοθεσία της Αυστρίας προβλέπει την κρατική αναγνώριση των ιδιωτικών 

πανεπιστηµίων προκειµένου να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών που παρέχουν. Η 

διαπίστευση της Εκπαίδευσης που προσφέρει χρειάζεται από την µία µεριά ένα 

Ιδιωτικό Πανεπιστήµιο και από την άλλη ένα ήδη διαπιστευµένο Ιδιωτικό Ίδρυµα το 

οποίο προτίθεται να εισάγει νέα µαθήµατα.  

 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτή αφορούν την νοµιµότητα του εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος ως προς το Αυστριακό Εκπαιδευτικό σύστηµα, τον κύκλο σπουδών και τα 

προσφερόµενα µαθήµατα, το διδακτικό προσωπικό αλλά και τον απαραίτητο 

τεχνολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό για την οµαλή διεξαγωγή των µαθηµάτων.  
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Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα σύστηµα συνεχούς 

επιθεώρησης και εφαρµογής των προτύπων της ποιότητας. Το Συµβούλιο έχει το 

δικαίωµα της επιθεώρησης των Πανεπιστηµίων οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, 

απαιτώντας συγκεκριµένες πληροφορίες τις οποίες το Ίδρυµα είναι υποχρεωµένο  να 

δώσει. Κάθε χρόνο συντάσσεται αναφορά στην οποία καταγράφονται οι τοµείς 

αξιολόγησης και τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της 

αξιολόγησης αναφέρονται στον αριθµό των φοιτητών ανά µάθηµα, στο ακαδηµαϊκό 

προφίλ των διδασκόντων, στην ξεκάθαρη εµφάνιση των πηγών χρηµατοδότησης και 

στα παρεχόµενα µέτρα µέτρησης της ποιότητας.     

 

Ένα από τα δραστικότερα µέτρα που επιβάλει το Συµβούλιο στα πλαίσια της 

Αξιολόγησης αναφέρεται στην αναστολή της διαπίστευσης του Ιδρύµατος σε 

περίπτωση µη τήρησης µιας εκ των προβλεπόµενων συνθηκών για περίοδο µεγαλύτερη 

των έξι µηνών ή στην περίπτωση µη προσφοράς εκπαιδευτικών µαθηµάτων. 82 

 
3.10 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

α. Hochschulrektorenkonferez – Projekt Qualitätssicherung 

(German’s Rectors’ Conference – Quality Assurance Project) 
 

Στην Γερµανία υπάρχουν 326 Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, από τα οποία 88 

είναι πανεπιστήµια και τα 138 Fachhochschulen. Το 1995 υπήρχαν 1.858.000 φοιτητές 

από τους οποίους 146.000 ήταν ξένοι. Οι σπουδές είναι δωρεάν στην δηµόσια Ανώτατη 

Εκπαίδευση ενώ µόνο τα Πανεπιστήµια έχουν το προνόµιο να απονέµουν 

διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Το 1996 η οµοσπονδιακή κυβέρνηση και τα Lander 

(τα αρµόδια σε θέµατα εκπαίδευσης), ανέλαβαν να αλλάξουν το Νόµο – Πλαίσιο, ο 

οποίος ίσχυε από το 1976, µε ένα νέο σχέδιο νόµου το οποίο αναφερόταν στην 

οργάνωση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν το 1997 

στο Higher Education Framework, το οποίο προέβλεπε περισσότερη αυτονοµία στη 

διαχείριση των Πανεπιστηµίων, τακτική αξιολόγηση της έρευνας και της διδασκαλίας 

καθώς και προαιρετική εισαγωγή διεθνοποιηµένων προγραµµάτων.  

 

Η διαδικασία για την συστηµατική αξιολόγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, εξαιτίας της ποικιλοµορφίας των 
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εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρµόζονταν στα επιµέρους κρατίδια. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 69 του Νόµου – Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τα Ιδρύµατα υπόκεινται 

σε κρατική εποπτεία, η οποία ασκείται από τα οµόσπονδα κρατίδια, και η οποία 

καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του θεσµού της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Το 1998 ιδρύθηκε το Hochschulrektorenkonferez – Projekt Qualitatssicherung, το 

οποίο ανήκει στην Γερµανική Σύνοδο των Πρυτάνεων και έχει την ευθύνη για τον 

πανεπιστηµιακό και µη πανεπιστηµιακό τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στόχος του 

είναι η προώθηση και ο συντονισµός διαδικασιών αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, ενώ 

την ευθύνη των αξιολογήσεων έχουν τα 16 κρατίδια µέσω τριών περιφερειακών 

φορέων αξιολόγησης.  

 

Ο φορέας αυτός αποτελεί την πολιτική αλλά και δηµόσια φωνή των πανεπιστηµίων 

αλλά και των άλλων Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και περιλαµβάνει την: 

 

1. Παροχή πληροφοριών σε οργανισµούς οι οποίοι  είναι µέλη. 

2. Μορφοποίηση και παρουσίαση των πολιτικών τοποθετήσεων των  

διασυνδεδεµένων µε την ανώτατη εκπαίδευση οργανισµών.  

3. Ενηµέρωση της κοινής γνώµης. 

4. Ενηµέρωση των Οµοσπονδιακών και των άλλων διοικητικών και πολιτικών 

σωµάτων. 

5. Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας στην διδασκαλία και τις σπουδές, µε 

σκοπό την κινητοποίηση των φοιτητών αλλά και την συνεργασία µε άλλους 

οργανισµούς διεθνούς ή τοπικού ενδιαφέροντος ως προς την ανώτατη εκπαίδευση. 

 

Το  Σχέδιο ∆ιασφάλισης της Ποιότητας (Quality Assurance Project) του φορέα αυτού, 

αποτελεί µία κεντρική πληροφοριακή και επικοινωνιακή πλατφόρµα σε ένα διεθνές 

επίπεδο, για όλα τα ερωτήµατα σχετικά µε την διασφάλιση της ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση. Το σχέδιο αυτό  προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη της 

ποιότητας τόσο στα Πανεπιστήµιο όσο και σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 

καθώς συλλέγει τους ειδικούς στον τοµέα αυτό µε σκοπό την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση των εµπλεκοµένων Ιδρυµάτων.  
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Τέλος το σχέδιο αυτό δρα µε την σειρά του, σαν µία διεθνή πλατφόρµα συνεργασίας µε 

το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιασφάλισης της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

(ENQA).   

 

β. Akkreditierungsrat (Accreditation Council) 
 

Το 1999 δηµιουργήθηκε το Akkreditierungsrat (Accreditation Council) το οποίο ανήκει 

και αυτό µε την σειρά του στην Γερµανική Σύνοδο Πρυτάνεων αλλά και την Μόνιµη 

Επιτροπή των Υπουργών Παιδείας των κρατιδίων. Έχει την ευθύνη της πιστοποίησης 

των προγραµµάτων αλλά και των επιµέρους φορέων πιστοποίησης σε επίπεδο 

κρατιδίων. Τέλος έχει σαν στόχο την διασφάλιση κοινών προτύπων ποιότητας και 

επαγγελµατικής συνάφειας για τους τίτλους bachelor και master. 

 

Ως ανεξάρτητος φορέας το Akkreditierungsrat αποτελείται από 17 µέλη µε συµµετοχή 

και δύο φοιτητών. Ο φορέας αυτός πραγµατοποιεί και συνεργασίες µε άλλους διεθνείς 

οργανισµούς πιστοποίησης όπως το CHEA (Council for Higher Education 

Accreditation) και τον ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher 

Education).   

 

Όσον αφορά την αναγνώριση του επιπέδου των σπουδών για το bachelor, αυτό απαιτεί 

τριετής ή και τετραετής φοίτηση, ενώ το επίπεδο σπουδών για το master αφορά κύκλο 

σπουδών τριών ή και τεσσάρων χρόνων. Τέλος το Γερµανικό Συµβούλιο Πιστοποίησης 

πραγµατοποιεί τις παρακάτω ενέργειες µε σκοπό την αξιολόγηση ενός Ιδρύµατος. 

 

1. Προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για αξιολόγηση των διαδικασιών και των 

οργανισµών. 

2. Βαθµολογεί τους οργανισµούς και επιβλέπει την απόδοση τους. 

3. ∆ιασφαλίζει τον δίκαιο ανταγωνισµό µεταξύ των ιδρυµάτων. 

4. Αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντα των Γερµανών για τα διεθνή δίκτυα διασφάλισης 

της ποιότητας. 
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3.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Επιχειρώντας να συνοψίσουµε τα όσα αναφέραµε ποιο πάνω αλλά και να καταλήξουµε 

σε κάποια συµπεράσµατα θα λέγαµε ότι οι περισσότεροι φορείς των χωρών που 

αναλύσαµε, οι οποίοι έχουν σαν  στόχο την διασφάλιση και αξιολόγηση της ποιότητας 

των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, βρίσκονται εν ενεργεία και λειτουργούν εδώ 

και περίπου µία δεκαετία. Με την Ολλανδία να έχει ξεκινήσει από το 1975 µε την 

ίδρυση ενός ιδιωτικού µη κερδοσκοπικού φορέα ο οποίος ανήκει στα Πανεπιστήµια 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατόπιν να ακολουθεί το 1985 ένας άλλος ιδιωτικός 

µη κερδοσκοπικός φορέας (VSNU) µε ευθύνη µόνο για τον Πανεπιστηµιακό Τοµέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει ήδη γίνει το πρώτο βήµα για την παροχή ανώτερου και 

αρτιότερου επιπέδου εκπαίδευσης.  

 

Το ίδιο παράδειγµα ακολουθεί και η Γαλλία το 1984 µε την Εθνική Επιτροπή 

Αξιολόγησης καταλήγοντας µέχρι το 2002 µε το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης και 

∆ιαπίστευσης της Ποιότητας της Ισπανίας αλλά και την ίδρυση ενός νέου οργανισµού 

∆ιαπίστευσης στην Ολλανδία ο οποίος θα έχει την ευθύνη για ολόκληρη την Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Κύριο χαρακτηριστικό των φορών αυτών  ότι το γεγονός ότι είναι 

ανεξάρτητοι και επιχορηγούµενοι από το Υπουργείο Παιδείας.  Τα µέλη τους ορίζονται 

άλλα από τον Υπουργό, άλλα από τα Ιδρύµατα και άλλα συµµετέχουν ex officio 

δηλαδή αυτεπαγγέλτως.  

 

Σκοπός όλων των παραπάνω οργανισµών είναι η αξιολόγηση τόσο των Ιδρυµάτων όσο 

και των προγραµµάτων σπουδών χωρίς να παραλείπεται και ο τοµέας της έρευνας. Η 

αξιολόγηση αποτελείται από δύο φάσεις ξεκινώντας από την αξιολόγηση του 

εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας και συνεχίζεται µε την εξωτερική 

αξιολόγηση από οµάδα ειδικών. Επιπλέον, στόχος όλων των φορέων είναι η βελτίωση 

της ποιότητας και η υποχρέωση λογοδοσίας (accountability). Πρόσφατα κάποιοι από 

τους φορείς όπως ο Οργανισµός ∆ιαπίστευσης της Ολλανδίας στην Ολλανδία, το 

Εθνικό Γραφείο για την Ανώτατη Εκπαίδευση της Σουηδίας, το Φιλανδικό Συµβούλιο 

Αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Εθνικό κέντρο αξιολόγησης και 

∆ιαπίστευσης της Ποιότητας της Ισπανίας, προχώρησαν και στην πιστοποίηση 
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προγραµµάτων, θεωρώντας την ενέργεια αυτή ως τελικό βήµα στην διασφάλιση της 

ποιότητας.    

 
Εν κατακλείδι θα ήταν σηµαντική παράλειψη εάν δεν αναφέραµε ότι τόσο οι 

νεοϊδρυθείς φορείς όσο και οι παλαιότεροι έχουν την ευθύνη για ολόκληρη την 

ανώτατη εκπαίδευση κάτι το οποίο δεν συνέβαινε προηγουµένως, ενώ όλες οι ενέργειες 

τους θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, συγκρισιµότητα, συνεργασία και 

ανταγωνισµό  των Πανεπιστηµίων µε σκοπό την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας εις 

όλο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
4.1 Εισαγωγή 
 

Η θεσµοθέτηση του εθνικού συστήµατος αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης αποτελεί σήµερα για την Ελλάδα µία αναγκαιότητα, η οποία απορρέει 

τόσο από τη λειτουργία ανάλογων συστηµάτων σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες 

εδώ και αρκετά χρόνια, όσο και από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ένας 

σηµαντικός αριθµός Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στην Ελλάδα έχουν συµµετάσχει σε 

διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας, αρκετές µάλιστα από τις οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν µε την ευθύνη της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων 

(CRE, Conférence des Recteurs Européennes).83 Η Οργάνωση αυτή πραγµατοποιεί από 

το 1994 - 95 το Πρόγραµµα Πανεπιστηµιακής Αξιολόγησης (Institutional Evaluation 

Programme). 

 

Το 1998 η CRE αξιολόγησε τρία φιλανδικά Πανεπιστήµια µεταξύ των οποίων και το 

Helsinki University of Technology. Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σε τρία 

διακριτά αλλά συνεχιζόµενα στάδια: Το πρώτο στάδιο ήταν αυτό της αυτοαξιολόγησης 

και της σύνταξης της Έκθεσης από το αξιολογούµενο Α.Ε.Ι., το δεύτερο στάδιο 

αφορούσε επισκέψεις της Οµάδας Αξιολογητών της CRE στο Ίδρυµα και την σύνταξη 

της αντίστοιχης έκθεσης και το τρίτο την προαιρετική δηµοσιοποίηση των παραπάνω 

Εκθέσεων. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος αυτού είναι ότι τα 

αποτελέσµατα όλης της διαδικασίας αποτελούν εσωτερική υπόθεση του κάθε 

Πανεπιστηµίου µε αποτέλεσµα το Ίδρυµα αυτό κάθε αυτό έχει την αποκλειστική 

ευθύνη να αποφασίσει αν θα δηµοσιοποιήσει την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ή 

όχι.84 

 

Τον Ιανουάριο του 1992 η Σύνοδος των Πρυτάνεων, των ελληνικών Πανεπιστηµίων 

συνέστησε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µε σκοπό την παρακολούθηση των 
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εξελίξεων για τα πανεπιστηµιακά δρώµενα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Επιτροπή 

υπογράµµισε την σηµασία της αξιολόγησης τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό 

επίπεδο σηµειώνοντας ταυτόχρονα ότι σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι η βελτίωση 

της ποιότητας του έργου των Πανεπιστηµίων και όχι η έµµεση ή άµεση διαβάθµιση 

τους. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή πρότεινε επτά αρχές οι οποίες θα πρέπει να 

διέπουν την αξιολόγηση τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Αρχή 1η:  ∆ιαµόρφωση ενός κοινοτικού πλαισίου αξιολόγησης το οποίο δεν θα θίγει 

τις υπάρχουσες αρµοδιότητες και εξουσίες των κρατών µελών. Το πλαίσιο 

αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπιστίας και 

συγκρισιµότητας των εθνικών αξιολογήσεων. 

 

Αρχή 2η:  Θα πρέπει αυτή να είναι εφαρµόσιµη τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Κανένα σύστηµα αξιολόγησης δεν µπορεί να θίγει την αυτονοµία 

των Πανεπιστηµίων ως εκπαιδευτικών και ερευνητικών θεσµών. 

 

Αρχή 3η: Η αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων θα πρέπει να είναι προαιρετική και να 

γίνεται πάντοτε σε συνεργασία µε τα ίδια τα ενδιαφερόµενα Ιδρύµατα. 

 

Αρχή 4η: Η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά το Πανεπιστήµιο στο σύνολο του και όχι 

τα επιµέρους Τµήµατα ή ερευνητικά προγράµµατα και να αναφέρεται στην 

διαπίστωση του κατά πόσο το Πανεπιστήµιο ανταποκρίνεται προς την 

δεδηλωµένη αποστολή του. 

 

Αρχή 5η: Η αξιολόγηση να γίνεται µε σκοπό να βοηθήσει τα Πανεπιστήµια στην 

καλύτερη εκδήλωση της αποστολής τους και στην βελτίωση της 

ερευνητικής και εκπαιδευτικής τους λειτουργίας. ∆εν θα πρέπει δηλαδή να 

οδηγεί στην ποιοτική διαφοροποίηση και διαβάθµιση τους. 

 

Αρχή 6η: Η αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων δεν θα πρέπει να αποτελεί πράξη 

εκτίµησης της «αποδοτικότητας» τους µε βάση εξωπανεπιστηµιακά 

κριτήρια οικονοµικής ή άλλης πολιτικής 
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Αρχή 7η: Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ φορέα αξιολόγησης και αξιολογουµένου 

Πανεπιστηµίου, παρέχεται η δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς σε 

περιφερειακό ή κεντρικό κοινοτικό επίπεδο µε αίτηση εκατέρου των 

µερών.85 

 

∆εδοµένου ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι περισσότερο ώριµες από κάθε άλλη 

φορά για την ενεργοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας, το Υπουργείο 

Παιδείας, ανταποκρινόµενο ακριβώς στις παραπάνω αναγκαιότητες και προκλήσεις, 

έχει δώσει για διάλογο την πρότασή του αυτή, η οποία στη συνέχεια θα πάρει τη µορφή 

νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Παράλληλα όµως, το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί 

αναγκαίο να τονίσει ότι, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ, έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη 

ειδικής Ενέργειας, µέσω της οποίας θα διασφαλιστούν όλοι οι αναγκαίοι πόροι για την 

αρχική φάση της υλοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας, όπως 

επίσης και για τη δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών, µε ποσό ύψους 3 δις δρχ. 

περίπου. Η ίδια Ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ θα παράσχει και τους πόρους που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του συστήµατος τεκµηρίωσης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης που απαιτείται για την υποστήριξη του συστήµατος αξιολόγησης της 

ποιότητας. 

 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ακόµα ότι, παράλληλα µε την πρόταση αυτή για το Εθνικό 

Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας, το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει για διάλογο 

και το σχέδιο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το οποίο στην ουσία ενεργοποιείται το 

Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας. Η παράλληλη ανακοίνωση των δύο προτάσεων έχει 

ιδιαίτερη σηµασία, καθώς οι δύο θεσµοί, δηλαδή το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και το 

Εθνικό Συµβούλιο Αξιολόγησης Ποιότητας, θα λειτουργούν σε στενή σύνδεση µεταξύ 

τους. 

 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά σηµεία της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας 

για τη θεσµοθέτηση του εθνικού συστήµατος αξιολόγησης της ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση. 
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4.2 Σκοπός, αποστολή και βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΑΠ 
 

Η καθιέρωση του Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 

επιτελούµενου έργου και της εν γένει λειτουργίας των Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη 

των στόχων τους και για την υποβοήθησή τους στην κατάρτιση των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών σχεδίων τους αλλά και στην αποτελεσµατική υλοποίησή τους. Με την 

έννοια αυτή, το Εθνικό Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας έχει ρόλο υποστηρικτικό 

σε σχέση µε τη λειτουργία και τη συνεχή ανάπτυξη των Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

 

Για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Αξιολόγησης της Ποιότητας (ΕΣΑΠ), το 

οποίο λειτουργεί σε σύνδεση µε το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) και έχει την 

ευθύνη του σχεδιασµού, του προγραµµατισµού, του συντονισµού και της εν γένει 

εποπτείας των διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Στη βάση αυτή, το ΕΣΑΠ αποτελεί τον σύµβουλο της Κυβέρνησης, του ΕΣΥΠ και των 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την αξιολόγηση 

της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει και την 

ευθύνη της προαγωγής και της συνεχούς ανάπτυξης όλων αυτών των ζητηµάτων µέσα 

από την ανάληψη συναφών ερευνητικών πρωτοβουλιών.86 

 

4.3 Αντικείµενο Αξιολόγησης της Ποιότητας 
 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων 

των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό 

έργο, την παροχή υπηρεσιών και την αποτελεσµατικότητα του διοικητικού µηχανισµού 

των ιδρυµάτων. Επίσης, είναι δυνατό να αφορούν είτε το Ίδρυµα ως σύνολο, είτε 

επιµέρους µονάδες του. Είναι όµως δυνατό να αφορούν και προγράµµατα σπουδών 

ενός Τµήµατος ή ακόµα και οµοειδή προγράµµατα σπουδών διαφόρων ιδρυµάτων.  
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Η συγκριτική αξιολόγηση οµοειδών προγραµµάτων σπουδών είναι δυνατό να 

εκτείνεται σε Ιδρύµατα και των δύο τοµέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, η 

αξιολόγηση είναι δυνατό να εκτείνεται και στα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια 

των Ιδρυµάτων αλλά και στο βαθµό υλοποίησής τους. Πέρα από τα παραπάνω, είναι 

δυνατό να καθοριστούν και άλλα πεδία ή αντικείµενα αξιολόγησης στο πλαίσιο του 

γενικότερου σχεδιασµού που καταρτίζει το ΕΣΑΠ. 

 
4.4 Αρµοδιότητες του ΕΣΑΠ 
 

Στο πλαίσιο του σκοπού και της αποστολής του, το ΕΣΑΠ έχει µεταξύ άλλων τις εξής 

αρµοδιότητες: 

 

1.  Καταρτίζει τo βραχυπρόθεσµο και τo µακροπρόθεσµo πρόγραµµα αξιολόγησης της 

ποιότητας των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για όλα τα επίπεδα και για όλες 

τις µορφές αξιολόγησης, και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους. 

 

2.  Συντάσσει οδηγίες που αναφέρονται στις τεχνικές και στη µεθοδολογία των 

αξιολογήσεων της ποιότητας και στις κάθε λογής λεπτοµέρειες για τη διαδικασία 

των αξιολογήσεων. 

 

3.  Παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στα ιδρύµατα, από άποψη γνώσεων και 

εµπειριών και σε ό,τι αφορά καλές πρακτικές, τεχνικές και µεθοδολογία, για τον 

σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και για την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της. 

 

4.  Τηρεί αρχείο ειδικών και εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της αξιολόγησης, από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, από το οποίο ορίζονται οι εξωτερικοί αξιολογητές κατά 

περίπτωση. 

 

5. Έχει την ευθύνη της ανάλυσης, της διάχυσης και της αξιοποίησης των 

αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων. 

 

6. Τηρεί και ενηµερώνει συνεχώς αρχείο και διατηρεί τράπεζα δεδοµένων για όλες τις 

σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της αξιολόγησης της ποιότητας της 
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Ανώτατης Εκπαίδευσης ενώ ενηµερώνει και τα Ιδρύµατα επί των θεµάτων  αυτών 

µε κάθε δυνατό τρόπο, όπως π.χ. µε ειδικές εκδόσεις, µε οργάνωση σεµιναρίων, µε 

επιτόπιες ενηµερωτικές επισκέψεις κλπ. 

 

7.  Εκπονεί µελέτες και διεξάγει έρευνες για την προαγωγή και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της µεθοδολογίας, των τεχνικών και των πρακτικών στον τοµέα της 

αξιολόγησης της ποιότητας. 

 

8.  Οργανώνει και πραγµατοποιεί ειδικά προγράµµατα κατάρτισης στελεχών στον 

τοµέα της αξιολόγησης της ποιότητας. 

 

9.  Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων χωρών, 

όπως επίσης και µε διεθνείς οργανισµούς και ερευνητικά κέντρα που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

 

10. Οργανώνει και πραγµατοποιεί ειδικά προγράµµατα αξιολόγησης της ποιότητας σε 

ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης εκτός Ελλάδας, είτε αυτοτελώς είτε σε 

συνεργασία µε άλλους σχετικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

 

Το ΕΣΑΠ κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΕΣΥΠ και στην Επιτροπή 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, τις εκθέσεις και τα εν γένει αποτελέσµατα όλων 

των διενεργούµενων αξιολογήσεων της ποιότητας. 

 

4.5 Σύνθεση του ΕΣΑΠ 
 

Το ΕΣΑΠ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και εννέα ακόµη µέλη. 

Πρόεδρος του ΕΣΑΠ είναι αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Ο Γενικός 

Γραµµατέας διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε 

σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και πρέπει να 

είναι πρόσωπο µε αναγνωρισµένη διεθνώς εµπειρία και γνώση στον τοµέα της 

αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΣΑΠ διορίζεται 

µε τριετή θητεία η οποία παρακολουθεί τη θητεία του Προέδρου. 
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Τα επτά από τα υπόλοιπα µέλη του ΕΣΑΠ πρέπει να έχουν αποδεικνυόµενη εµπειρία, 

γνώση και ικανότητα σε ζητήµατα σχετικά µε την αξιολόγηση, τον σχεδιασµό ή τη 

διοίκηση της ανώτατης εκπαίδευσης. ∆ύο από τα µέλη αυτά ορίζονται από το σύνολο 

των Πρυτάνεων και Προέδρων των ∆ιοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστηµίων που 

µετέχουν στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 

(ΣΑΠΕ) του ΕΣΥΠ, δύο µέλη ορίζονται από το σύνολο των Προέδρων των ΤΕΙ που 

µετέχουν στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου Ανώτατης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(ΣΑΤΕ) του ΕΣΥΠ, και τρία µέλη ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. Τα εν λόγω επτά µέλη πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τα πέντε 

κύρια γνωστικά πεδία, δηλαδή τις ανθρωπιστικές επιστήµες, την τεχνολογία, την υγεία, 

τις θετικές επιστήµες και τις κοινωνικές επιστήµες. 

 

Τα υπόλοιπα δύο µέλη του ΕΣΑΠ προέρχονται από το χώρο της παραγωγής και της 

απασχόλησης και ορίζονται από κοινού από τις Ολοµέλειες του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ. 

Οι κατά τα ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωµατικούς τους. 

Αµέσως µετά τον ορισµό όλων των ανωτέρω εκπροσώπων, εκδίδεται η απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη συγκρότηση του ΕΣΑΠ, η 

οποία και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση 

συγκρότησης του ΕΣΑΠ, ορίζεται και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος 

αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Τα µέλη του ΕΣΑΠ 

διορίζονται µε τριετή θητεία. 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αλλά και του 

Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι αµοιβές του Προέδρου, του Γενικού 

Γραµµατέα και των λοιπών µελών του Συµβουλίου. Η εν λόγω αµοιβή είναι συµβατή 

µε την ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης και δεν 

προσµετράτε στην επιτρεπόµενη για το διδακτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης 

αµειβόµενη συµµετοχή σε δύο επιτροπές ή συµβούλια σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του στοιχείου ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/97. 
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4.6 ∆ιοικητική και Επιστηµονική υποστήριξη 
 

Για την διοικητική και τεχνική υποβοήθηση του έργου του ΕΣΑΠ συνιστάται 

Γραµµατεία της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου. Στη 

Γραµµατεία είναι δυνατή η απασχόληση συµβασιούχων έργου ή εργασίας ορισµένου 

χρόνου µε σχέση ιδιωτικού δικαίου µε απόφαση του Συµβουλίου. Επίσης, για τη 

διοικητική και τεχνική υποβοήθηση του έργου του ΕΣΑΠ είναι δυνατό να αποσπάται 

στη Γραµµατεία του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, προσωπικό µε κατάλληλα 

προσόντα από τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή από άλλους φορείς του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 

Για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου του ΕΣΑΠ είναι δυνατή η απασχόληση, 

µε απόφαση του Συµβουλίου, Υπευθύνων Προγραµµάτων ή Συνεργαζόµενων 

Ερευνητών µε συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µε σχέση ιδιωτικού 

δικαίου. Για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου του ΕΣΑΠ, είναι δυνατό να 

απασχολείται διδακτικό προσωπικό των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης µε 

συµβάσεις έργου ορισµένου χρόνου. Η απασχόληση αυτή είναι συµβατή µε την 

ιδιότητα του διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης. 

 
4.7 Ανάπτυξη Συστήµατος Τεκµηρίωσης 
 

Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, έγκυρου και ορθολογικού συστήµατος τεκµηρίωσης της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της 

διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία πρέπει να στηρίζεται στον µεγαλύτερο δυνατό 

αριθµό συναφών στοιχείων και δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό δηµιουργείται στο 

πλαίσιο του ΕΣΑΠ µονάδα τεκµηρίωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία θα 

περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία και δεδοµένα που αφορούν την Ανώτατη 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα καλύπτει και τις σύγχρονες απαιτήσεις 

σε διεθνείς συγκρίσεις δεδοµένων στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 

4.8 Πόροι 
 

Για την επιτέλεση του έργου του, το ΕΣΑΠ επιχορηγείται από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως επίσης και από τους πόρους του 3ου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

4.9 Υποχρέωση της Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ιδρυµάτων   

      Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 
Στο πλαίσιο του εθνικού συστήµατος αξιολόγησης της ποιότητας, όλα τα ιδρύµατα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τόσο τα ανήκοντα στον πανεπιστηµιακό τοµέα 

όσο και τα ανήκοντα στον µη πανεπιστηµιακό τοµέα, υποχρεούνται να συµµετάσχουν 

στο εθνικό πρόγραµµα αξιολόγησης της ποιότητας, σύµφωνα µε τον σχετικό 

προγραµµατισµό τον οποίο καταρτίζει το ΕΣΑΠ. 

 

Η πρώτη φάση αξιολόγησης της ποιότητας όλων των Ιδρυµάτων πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους κατά το οποίο συµπληρώνονται 

πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του εθνικού συστήµατος αξιολόγησης της 

ποιότητας. Υποχρέωση συµµετοχής στην πρώτη αυτή φάση δεν έχουν µόνο τα 

ιδρύµατα που έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα αξιολόγησης της Οργάνωσης 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (CRΕ). 87 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε σκοπό την αποτίµησή του, όλες οι ενέργειές του 

αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση του Εκπαιδευτικού του έργου και των 

παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών, µε στόχο την τεκµηριωµένη επισήµανση τόσο των 

θετικών χαρακτηριστικών του όσο και των τυχόν αδυναµιών του. Η συνολική αυτή 

αποτίµηση θα µπορούσε να αποτελείται από δύο µέρη. Την Εσωτερική Αξιολόγηση ή 

Αυτοαξιολόγηση και την Αξιολόγηση από Οµάδα Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων.  

 

Η Αυτοαξιολόγηση θα έχει σαν στόχο την αυτοκριτική εκτίµηση της εκπαιδευτικής 

συνεισφοράς του Ιδρύµατος µε την χρησιµοποίηση επιστηµονικώς αποδεκτών 

µεθόδων. Στην φάση αυτή θα µπορεί να γίνεται συγκέντρωση και επεξεργασία 

στοιχείων τα οποία θα σχετίζονται µε την λειτουργία του Ιδρύµατος, ενώ θα ήταν 

χρήσιµο να συγκεντρώνονται και οι απόψεις των φορέων της εκπαιδευτικής, 

διοικητικής και λειτουργικής διαδικασίας για την κωδικοποίηση των στοιχείων αυτών 

ώστε να υπάρχει επικοινωνία µε κοινωνικούς και αναπτυξιακούς φορείς για την 

καταγραφή απόψεων σχετικά µε το έργο του Ιδρύµατος προκειµένου να εξάγονται 

κάποια συµπεράσµατα.  

 

Όσον αφορά την Εξωτερική Αξιολόγηση, αυτή θα µπορεί να πραγµατοποιείται κατόπιν 

ενηµέρωσης των Εµπειρογνωµόνων σχετικά µε το έργο και τις λειτουργίες του 

Ιδρύµατος αλλά και των αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης. Και στις δύο 

περιπτώσεις είναι σκόπιµο να συντάσσονται εκθέσεις οι οποίες και θα 

δηµοσιοποιούνται µετά τη λήξη του έργου. 88 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δηµιούργησε 

το υποπρόγραµµα 4, Ενέργεια 4.1.γ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης 

και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του 1994-1999, µε σκοπό τον καθορισµό 

κοινών κριτηρίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της 

Ποιότητας στα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριµένο έργο είχε 

σαν στόχο την εισαγωγή σε εθελοντική βάση ενός συστήµατος αποτίµησης τόσο σε 

επίπεδο Ιδρύµατος όσο και σε επίπεδο Τµήµατος προκειµένου αυτό να συµβάλλει στην 

ποιοτική αναβάθµιση της λειτουργίας τους.  

 

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του συνολικού έργου ενός Ιδρύµατος καθώς και η 

επίτευξη της αντικειµενικότητας του είναι πιθανό ότι θα συντελέσουν στην ποιοτική 

αναβάθµιση τόσο του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου όσο και των λοιπών 

υποστηρικτικών του υπηρεσιών.  

 

Η διαδικασία αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου θα µπορούσε να ακολουθήσει τα 

στάδια: 

 

1) Αυτοαξιολόγηση των συµµετεχόντων Ιδρυµάτων και Τµηµάτων σύµφωνα µε ένα 

κατάλογο σηµείων προς έλεγχο µε την µορφή τεκµηριωµένης έκθεσης αποτίµησης 

του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

2) Εξωτερική αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχοµένων υπηρεσιών 

από Οµάδα Εµπειρογνωµόνων, µετά από επιτόπιες επισκέψεις και σύνταξη 

τεκµηριωµένης Έκθεσης. 

3) ∆ηµοσίευση και δηµοσιοποίηση της Έκθεσης από την Επιτροπή για την αποτίµηση 

του Εκπαιδευτικού έργου και των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

 

Με βάση όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αξιολόγηση δεν θα 

πρέπει να σηµαίνει σε καµία περίπτωση πιστοποίηση και κατάταξη των Ιδρυµάτων µε 

αποτέλεσµα την υποχρηµατοδότηση κάποιων και την επιβράβευση κάποιων άλλων.  
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5.2 Τοµείς Αξιολόγησης ενός Ιδρύµατος 
 

Το πανεπιστήµιο όπως κάθε άλλος οργανισµός, προσπαθεί να βελτιώσει την 

αποδοτικότητα του εν όψει των αυξανόµενων λειτουργικών του κοστών και των 

αυξανόµενων απαιτήσεων του. Ενώ οι ιδιότητες της Ανώτατης Εκπαίδευσης µπορούν 

να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, αυτό που αποτελεί τον 

καταλυτικό παράγοντα για την βελτιωµένη απόδοση είναι η εσωτερική σχέση που 

επικρατεί σε όλο το εύρος του οργανισµού. 89 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ήταν καλό να αφορά το σύνολο των Τµηµάτων και 

δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος τα οποία και σχετίζονται µε την εύρυθµη και οµαλή 

λειτουργία του. Ξεκινώντας την διαδικασία θα ήταν χρήσιµο να γίνεται αναφορά τόσο 

στο θεσµικό πλαίσιο όσο και στην κυρίαρχη στρατηγική και λειτουργία του (ιστορικό, 

κανονισµός λειτουργίας, όργανα διοίκησης και διοικητική διάρθρωση). Κατόπιν 

τούτου θα πρέπει να αντλούνται πρωτογενή στοιχεία τα οποία σχετίζονται µε τους 

φοιτητές, το προσωπικό, τα οικονοµικά στοιχεία και τις υποδοµές του Ιδρύµατος. 

Ακολουθούν τοµείς που σχετίζονται µε την  Προπτυχιακή Εκπαίδευση και Εξάσκηση, 

τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, τη Μέριµνα για τους φοιτητές, την Έρευνα αν τυχόν 

υπάρχει, την Υποδοµή και τους Πόροι και τέλος  τη ∆ιοικητική Στήριξη.  

 

Ένας ίσως από τους σηµαντικότερους αλλά και πιο ευαίσθητους τοµείς της 

Αξιολόγησης του Έργου θα αφορά τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό. Τέλος η 

έκθεση θα πρέπει να περιέχει Μηχανισµούς Βελτίωσης της Ποιότητας (διαδικασίες για 

της αξιολόγηση της διδασκαλίας και αξιοποίηση της γνώµης των φοιτητών, κίνητρα 

για δηµιουργικότητα και παραγωγικότητα αλλά και δείκτες απόδοσης), Συµπεράσµατα 

και Επισηµάνσεις και τέλος ∆ηµοσιοποίηση της Εργασίας.  
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Τοµείς Αξιολόγησης ενός Ιδρύµατος 

 

1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση και Εξάσκηση 

2. Μεταπτυχιακές Σπουδές 

3. Μέριµνα για τους φοιτητές 

4. Υποδοµή και Εξοπλισµός 

5. Ανθρώπινο δυναµικό 

6. Έρευνα 

7. ∆ιοικητική Στήριξη  

 

5.3 Προπτυχιακή Εκπαίδευση και Εξάσκηση 
 

Μιας και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε Ιδρύµατος βρίσκονται οι φοιτητές και 

οι σπουδές τους, κάθε Ίδρυµα θα πρέπει να δίνει την δέουσα σηµασία προς την 

κατεύθυνση αυτή. Αυτό σηµαίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση των 

Προγραµµάτων Σπουδών (Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών) τα οποία θα 

πρέπει να εµπλουτίζονται µε σύγχρονο όραµα και συγκεκριµένη αποστολή αλλά και µε 

ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας δοµής τους. Οι ενέργειες αυτές συντελούν για την 

δηµιουργία ενός προγράµµατος ευέλικτου και αποδοτικού τόσο ως προς τις ώρες όσο 

και ως προς το σύνολο των µαθηµάτων. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται έλεγχος από Επιτροπή του Ιδρύµατος για την διαπίστωση της καλής 

λειτουργίας του τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.  

 

Ένας από τους κύριους στόχους της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου, θα πρέπει να 

είναι η επίτευξη της συγκριτικής αύξησης της αποδοτικότητας του, αποτέλεσµα που 

συναρτάται και από το βαθµό κατανόησης των αναγκών της µαθησιακής διεργασίας 

αλλά και από την εξεύρεση τρόπων που να τη διευκολύνουν. Για να µπορούν οι 

διδακτικές µέθοδοι να είναι αποτελεσµατικές θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση των 

πόρων και της υποδοµής του Ιδρύµατος, του διαθέσιµου χρόνου διδασκόντων και 

διδασκοµένων αλλά να υπάρχει και διευκόλυνση της προσαρµογής του φοιτητή στο 

περιβάλλον. Από την άλλη µεριά είναι αναγκαία η αναπροσαρµογή του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του φοιτητή. 90 
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Είναι εποµένως σηµαντικό το κατά πόσο ο καθηγητής ενθαρρύνει τη συµµετοχή των 

φοιτητών στη διεξαγωγή του µαθήµατος αλλά και ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνει 

προσωπική επικοινωνία µε αυτούς. Πέραν των άλλων ο εκσυγχρονισµός της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για κάθε γνωστικό αντικείµενο συνίσταται µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη 

της ικανότητας του φοιτητή για ανανέωση των γνώσεων του και όχι την άκριτη 

συσσώρευσή τους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω παρακολούθησης διατµηµατικών 

µαθηµάτων, απόκτηση εµπειρίας από οµαδική συνεργασία, εκµάθηση πρόσβασης σε 

διαδικτυακές και άλλες πηγές και τέλος ανατίµηση της γνώσης ξένων γλωσσών.  

 

Στο πλαίσιο λοιπόν των διδακτικών στόχων αναφέρονται: 

 

1. Η άσκηση του φοιτητή στην αναζήτηση νέων γνώσεων και µε η διεύρυνση των 

πηγών τους. 

2. Η καλλιέργεια προϋποθέσεων για κριτική σκέψη και συνθετική δουλειά. 

 

Εφόσον λοιπόν η προσωπικότητα του διδάσκοντα είναι ο κυριότερος ίσως παράγων 

που καθορίζει τον τρόπο διδασκαλίας, οι τυχόν επιλογές του θα καθορίσουν τελικά και 

το µάθηµα του όπως επίσης και την ποιότητα του παραγόµενου εκπαιδευτικού του 

έργου.  

 

5.4 Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά Α.Ε.Ι. διέπονται από το νόµο Ν. 1268/82, µε 

τις µεταγενέστερες ρυθµίσεις και συµπληρώσεις των νόµων Ν 2083/92, Ν 2327/95. Για 

τα περισσότερα µεταπτυχιακά προγράµµατα κύριος στόχος τους είναι η εµβάθυνση σε 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις αλλά και η διερεύνηση του εκάστοτε γνωστικού πεδίου 

έχοντας ως στόχο οι απόφοιτοι να είναι παραγωγικοί σ’ ένα περιβάλλον ταχέως 

µεταβαλλόµενης τεχνολογίας ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στα νέα δεδοµένα 

που θέτει η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας.   

 

Προκειµένου η µεταπτυχιακή εκπαίδευση να είναι επαρκής θα πρέπει να λάβουµε υπ’ 

όψιν µας και ένα πλήθος άλλων παραγόντων από τους οποίους αυτή εξαρτάται και οι 

οποίοι αναφέρονται στην έρευνα, την καθηµερινή εξέλιξη του γνωστικού τους 
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αντικειµένου, τις διάφορες διεπιστηµονικές συνεργασίες της ακαδηµαϊκής µονάδας µε 

το εξωτερικό, την υποδοµή σε βιβλιοθήκες, Η/Υ, εργαστήρια αλλά και την οικονοµική 

και διοικητική υποστήριξη των σπουδών τους (υποτροφίες, χρηµατοδότηση 

εργαστηριακών µαθηµάτων, οικονοµική υποστήριξη εκπαιδευτικών ταξιδιών στο 

εξωτερικό αλλά και παροχές που σχετίζονται µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

και δωρεάν σίτιση υπό προϋποθέσεις). 

 

Εν κατακλείδι , θα µπορούσαµε να αξιολογήσουµε ένα Μεταπτυχιακό πρόγραµµα µε 

βάση τη δοµή και την θεµατολογία του ανάλογα µε τις απαιτήσεις της χώρας. Είναι 

πολύ σηµαντικό το επίπεδο µαθηµάτων του προγράµµατος να είναι συγκρίσιµο µε αυτό 

επιτυχηµένων Ιδρυµάτων της Ευρώπης και Αµερικής. Όσον αφορά την έρευνα, ως 

προς το αντικείµενο και επίπεδο της, θα πρέπει να πρωτοπορεί και να παρουσιάζει 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Τέλος θα ήταν πολύ σηµαντικό για το κάθε Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα να έχει οργανώσει και ένα σύλλογο αποφοίτων, παρακολουθώντας µε τον 

τρόπο αυτό την πορεία των φοιτητών του µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.91    

 

5.5 Μέριµνα για τους φοιτητές 
 

Το σύγχρονο Πανεπιστήµιο εκτός από τις στρατηγικές επιλογές για την άρτια παροχή 

εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του – προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς - οφείλει να 

µεριµνά και για τις συνθήκες διαβίωσης και ψυχαγωγίας τους. Με άλλα λόγια θα 

πρέπει να παρέχεται στους φοιτητές ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, 

δωρεάν σίτιση και διαµονή σε φοιτητικές εστίες για κάποιες κατηγορίες χαµηλών 

εισοδηµάτων, διευκολύνσεις στις µετακινήσεις, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις, σε 

συνδυασµό µε χώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (µουσικό τµήµα, 

χορευτική και θεατρική οµάδα). Τέλος θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και ο θεσµός 

ενός Συµβούλου Καθηγητή για φοιτητές οι οποίοι αντιµετωπίζουν διαφόρων ειδών 

προβλήµατα (οικογενειακά, προσωπικά, οικονοµικά αλλά και προβλήµατα 

προσαρµογής), προκειµένου να τους παρέχεται η ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη 

ώστε να µπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
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5.6 Υποδοµή και Εξοπλισµός 

 
Ένας πολύ σηµαντικός τοµέας κάθε Ιδρύµατος είναι οι κτιριακές του εγκαταστάσεις 

δηλαδή η ακίνητη περιουσία του αλλά και ο εξοπλισµός των εγκαταστάσεων αυτών τις 

οποίες θα χαρακτηρίζαµε ως κινητή περιουσία. Ως κτιριακές εγκαταστάσεις 

χαρακτηρίζονται όλοι οι στεγασµένοι χώροι, οι αίθουσες διδασκαλίας και εκδηλώσεων, 

τα γραφεία των µελών του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, τα εργαστήρια 

Η/Υ, οι βιβλιοθήκες, το εστιατόριο, οι χώροι στάθµευσης και τα γήπεδα. Η 

υλικοτεχνική υποδοµή ενός Ιδρύµατος αποτελεί αρωγό στην εκπαιδευτική διαδικασία 

διευκολύνοντας την διδασκαλία των µαθηµάτων, εκσυγχρονίζοντας τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και εξοικειώνοντας τους φοιτητές µε τα νέα εργαλεία τεχνολογίας, 

έχοντας ως αποτέλεσµα την προώθηση τόσο της γνώσης όσο και της έρευνας.  

 

5.7 Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 

Κατά γενική οµολογία η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας δεν αφορά µόνο την εφαρµογή 

υψηλών ποιοτικών διδακτικών ικανοτήτων. Η ποιότητα της βασίζεται στην προσφορά 

υψηλής ποιότητας µάθησης στους φοιτητές-σπουδαστές. Είναι γεγονός πως η 

διδασκαλία και κατά συνέπεια το ανθρώπινο δυναµικό που εµπλέκεται σε αυτή, 

λαµβάνουν χώρα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου υπερέχουν οι διαδικασίες τόσο 

του Ιδρύµατος όσο και των µαθηµάτων ενώ υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση µεταξύ 

καθηγητών και σπουδαστών. Το αυτό γεγονός καθιστά εντονότερη την ανάγκη και 

διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων από το Ίδρυµα υπηρεσιών. 92  

 

Προκειµένου να διατηρηθεί η ποιότητα ενός Ιδρύµατος ως προς τα προσφερόµενα από 

αυτό εκπαιδευτικά προγράµµατα, θα πρέπει να διατηρήσουµε το ενδιαφέρον µας 

αµείωτο ως προς το πώς αλλά και τι µαθαίνουν οι σπουδαστές και πως αυτό µπορεί να 

βελτιωθεί. Συνήθως οι σπουδαστές αναπτύσσουν ικανότητες διαφορετικής κατανόησης 

των όσων διαβάζουν και αυτή η διακύµανση στην κατανόηση σχετίζεται µε την 

απόκλιση του τρόπου µε τον οποίο προσεγγίζουν τις σπουδές τους. Όλα τα παραπάνω 

σχετίζονται άµεσα µε το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύµατος και τον τρόπο που αυτό 

παρέχει τις γνώσεις και την κατάρτιση τους στους νέους επιστήµονες, παρακινώντας 

τους να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις που έλαβαν προς όφελος δικό τους αλλά και της 
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κοινωνίας. Ένα άρτιο εκπαιδευµένο και καταρτισµένο σε τρέχοντα θέµατα, διδακτικό 

και ερευνητικό προσωπικό θα µπορέσει να συνεισφέρει θετικά τόσο στην διαδικασία 

της διδασκαλίας όσο και στην αναβάθµιση του Ιδρύµατος στα πλαίσια της προαγωγής 

της γνώσης και κατ’ επέκταση της επιστήµης.93 

 

Το 1990 το Πανεπιστήµιο του Robert Gordon δηµιούργησε µία εσωτερική οµάδα 

επιθεώρησης µε σκοπό τον έλεγχο και αξιολόγηση των διαδικασιών του. ∆ύο χρόνια 

αργότερα η οµάδα κλήθηκε να αξιολογήσει την ποιότητα της διδασκαλίας. Σκοπός 

αυτού του εγχειρήµατος ήταν η ενθάρρυνση όλου του ακαδηµαϊκού προσωπικού να 

ενστερνιστεί της αρχές της συνεχούς επιδίωξης για βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας και κάνοντας αυτό να παράγει έγγραφη απόδειξη της διδακτικής τους 

ικανότητας µε σκοπό την χρήση σε εξωτερικές αποτιµήσεις και επιθεωρήσεις. Η όλη 

διαδικασία η οποία βασίστηκε στην συµπλήρωση από την πλευρά των διδασκόντων 

ενός εντύπου που σχετιζόταν µε το προφίλ των διδακτικών ικανοτήτων του καθενός, 

ήταν επιτυχής και δηµιούργησε γενική επίγνωση της σηµασίας της ποιότητας της 

διδασκαλίας. 94  

 

5.8 Έρευνα 

 
Η έρευνα και η εκπαίδευση είναι διαλεκτικά συνδεδεµένες µε το κοινωνικό γίγνεσθαι, 

δηλαδή τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και της ανάπτυξης της χώρας, και 

µπορούν να εξασφαλίσουν στους νέους επιστήµονες τη γνώση, τις δεξιότητες και τα 

µέσα για την εξάσκηση της επιστήµης τους, µέσα στο σύγχρονο κόσµο, µε σκοπό την 

κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη. Το κάθε Ίδρυµα λοιπόν από την 

πλευρά του, θα πρέπει να προάγει και να ενισχύει την έρευνα, ούτως ώστε η νέα γνώση 

η οποία θα παραχθεί να συνεισφέρει στην προώθηση της επιστήµης και της 

τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν και οι φοιτητές να εµβαθύνουν στο 

αντικείµενο των σπουδών τους αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητες 

τους. 
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5.9 ∆ιοικητική Υποστήριξη 

 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός 

Ιδρύµατος, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την σωστή διοικητική υποστήριξη σε όλους 

τους τοµείς δράσεις του. Ο συντονισµός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η 

ταχύτατη διεκπεραίωση προβληµάτων και η εύρυθµη λειτουργία του ακαδηµαϊκού 

συστήµατος, βασίζονται αποκλειστικά και µόνο στην καλή διοικητική υποστήριξη, η 

οποία ξεκινά σαν πυραµίδα από την Κεντρική ∆ιοίκηση και καταλήγει στην διοίκηση 

των Τµηµάτων και των επιµέρους προγραµµάτων. Για το λόγο αυτό ο νοµοθέτης µε 

τον νόµο Ν 2083/92, ο οποίος αναφέρεται στην ενίσχυση της διοικητικής και 

οικονοµικής αυτοτέλειας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, εκφράζει 

ξεκάθαρα την επιθυµία του να λειτουργούν τα ΑΕΙ µε την αυτοτέλεια που απαιτείται 

για την εύρυθµη λειτουργία τους, µέσα όµως στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής και 

οικονοµικής που επιβάλει η Πολιτεία.  

 

5.10 Το ISO 9000 
 

Το ISO 9000 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1987 στην Γενεύη της Ελβετίας από 

τον ∆ιεθνή Οργανισµό Προτυποποίησης. H έκδοση της σειράς προτύπων ISO 9000 

µαζί µε το συνοδευτικό πρότυπο επεξήγησης ορολογιών (ISO 8402) επέφερε 

εναρµόνιση στη διεθνή κλίµακα και υποστήριξε την τεράστια επίδραση της ποιότητας 

ως παράγοντα του διεθνούς εµπορίου καθώς βασιζόταν στο γεγονός ότι συγκεκριµένα 

ελάχιστα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας µπορούσαν να 

προτυποποιηθούν δίνοντας αµοιβαία πλεονεκτήµατα στους προµηθευτές και τους 

καταναλωτές καθώς εστίαζαν περισσότερο στην διαδικασία από ότι στο προϊόν. 95 

 

H σειρά ISO 9000 γρήγορα υιοθετήθηκε από πολλούς εθνικούς και πολυεθνικούς 

φορείς και ραγδαία τοποθετήθηκε πάνω από εθνικά ή βιοµηχανικά σχετιζόµενα 

πρότυπα. Η µεγάλη επιτυχία των προτύπων ISO 9000 οφείλεται αφενός στο πολύ καλά 

δοµηµένο περιεχόµενό τους και τη γενική χρήση που µπορούν να έχουν, και αφετέρου, 

στα θετικά αποτελέσµατα που προκύπτουν, για τους φορείς µέσα από σωστή εφαρµογή 

τους. Εξάλλου, η εφαρµογή των προτύπων του ISO 9000 βοηθά έναν οργανισµό στην 

επίτευξη αναβαθµισµένης ποιότητας και αποδοτικότητας, βελτίωση της επικοινωνίας, 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, την αύξηση του µεριδίου αγοράς και µείωση του 

κόστους.96 Ένας φορέας διαθέτοντας πιστοποιητικό ISO 9000, από τον αρµόδιο 

κοινοποιηµένο οργανισµό, µπορεί στην ουσία να το χρησιµοποιήσει σαν απόδειξη 

προσήλωσης στην ποιότητα, ακόµη και εκτός των συνόρων της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένος. Όλο και περισσότερο τα πρότυπα του ISO 9000 θα χρησιµοποιούνται 

στη διεθνή αγoρά σαν προαπαιτούµενο για εµπορικές συµφωνίες και συµβάσεις έργων, 

καθώς η χρήση τους τεκµηριώνει την συνέπεια τον οργανισµού που τα ακολουθεί, 

όσον αφορά στην ποιότητα.  

  

Η σειρά των προτύπων ISO για την ποιότητα περιλαµβάνει το ISO 9000 και τα 

συνοδευτικά πρότυπα ISO 9001, 9002, 9003 και 9004. Το ISO 9000 είναι ένα γενικό 

πρότυπο πάνω στα συστήµατα ποιότητας και έχει στόχο να βοηθήσει στην σωστότερη 

επιλογή µεταξύ των προτύπων 9001, 9002 και 9003, που µπορεί να εφαρµόσει ένας 

οργανισµός. 

 

Ένα ουσιαστικό µέρος ενός συστήµατος ποιότητας είναι το Εγχειρίδιο Ποιότητας / 

Quality Μanual. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σύστηµα 

διαχείρισης της ποιότητας. Το εγχειρίδιο περιγράφει τις διαδικασίες µε γενικό τρόπο 

ώστε να είναι εµφανής προς τους πελάτες η προσέγγιση ποιότητας, χωρίς να δίνει 

λεπτοµέρειες ή να φανερώνει µυστικά παραγωγής97 

 

5.11 Tο νέο Πρότυπο ISO 9001:2000 

 
Με την πάροδο των ετών και την εφαρµογή των προτύπων, έγινε κατανοητό ότι η 

διασφάλιση της ποιότητας είναι µια µόνον παράµετρος της συνολικής ποιότητας την 

οποία πρέπει να διαθέτει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές 

τις οποίες πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο παραγωγός, προκειµένου να εξασφαλίζει το 

σαφή προσδιορισµό της ποιότητας. 

 

Οι έννοιες του σχεδιασµού της ποιότητας, του ελέγχου της ποιότητας, της βελτίωσης 

της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη µέσα στο σύστηµα για την ποιότητα 

είναι µερικά από τα σηµεία τα οποία από την πείρα κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθούν 
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στα πρότυπα της σειράς ISO 9000, βαδίζοντας προς µια ολική διαχείριση της 

ποιότητας.  

 

Η σταθερή και υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει µια επιχείρηση 

στους πελάτες της δεν αποτελεί πια ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά τον πλέον 

σηµαντικό παράγοντα για την ίδια την επιβίωσή της. Η βελτίωση των επιδόσεων µιας 

επιχείρησης δεν πρέπει να είναι στατική µέσω της λήψης µεµονωµένων µέτρων 

βελτίωσης κάποιων ποιοτικών στοιχείων των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών 

της, αλλά θα πρέπει να είναι διαρκής, ώστε να καθίσταται αποτελεσµατική και 

διαχρονική. Αυτό απαιτεί τη συστηµατοποίηση των λειτουργιών της Επιχείρησης και 

τη θέσπιση ποσοτικοποιηµένων στόχων, µε τη χρήση σύγχρονων εργαλείων ∆ιοίκησης, 

όπως αυτά που παρέχονται από τη νέα σειρά προτύπων ISO 9000:2000. 98 

 

Tα πρότυπα αυτά (ISO 9000, ISO 9001 & ISO 9004) βασίζονται σε 8 Αρχές 

∆ιαχείρισης της Ποιότητας που είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν παγκοσµίως και σε 

κάθε οµάδα χρηστών.  

 

Οι Αρχές ∆ιαχείρισης της Ποιότητας είναι: 

 

1. Η ύπαρξη και επιβίωση της κάθε επιχείρησης στηρίζεται στους πελάτες της και ως 

εκ τούτου πρέπει: να αντιλαµβάνεται τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες των 

πελατών, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους, και να προσπαθεί να ξεπερνά τις 

προσδοκίες τους.  

2. Οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων πρέπει να καθιερώσουν αρµονική συνεργασία 

µέσα στην επιχείρηση, µε τη δηµιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος 

τέτοιου, όπου όλοι να εµπλέκονται στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

3. Το προσωπικό σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα είναι ο κορµός µιας επιχείρησης και η 

πλήρης ενασχόλησή τους µε αυτήν επιτρέπει οι ικανότητές τους να 

χρησιµοποιούνται επ' ωφελεία της επιχείρησης.  

4. Ένα επιθυµητό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται πιο εύκολα, όταν πηγές και οι 

σχετιζόµενες δραστηριότητες διαχειρίζονται ως µια ενιαία διεργασία.  

5. Η αναγνώριση, κατανόηση και διαχείριση ενός συστήµατος αλληλοσχετιζόµενων 

διεργασιών για ένα συγκεκριµένο στόχο, βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα και 

την απόδοση µιας επιχείρησης.  
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6. Η συνεχής βελτίωση πρέπει να είναι µόνιµος αντικειµενικός στόχος µιας 

επιχείρησης.  

7. Οι αποτελεσµατικές αποφάσεις βασίζονται στην ανάλυση δεδοµένων και 

πληροφοριών.  

8. Μια επιχείρηση και οι προµηθευτές της είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον, 

και µια "έπ' αµοιβαία ωφελεία" σχέση των δύο αυξάνει την ικανότητα και των δύο 

να βελτιώσουν την εµπορική τους αξία.  

 

Εφαρµόζοντας αυτές τις Αρχές επιτυγχάνονται πολλοί από τους στόχους της λεγόµενης 

ολικής διαχείρισης της ποιότητας (total quality management) όπως αυτοί 

ποσοτικοποιούνται και απεικονίζονται µέσα από τα κριτήρια των αριστείων για την 

ποιότητα, όπως η: 

 

o Ικανοποίηση των πελατών, αφού απολαµβάνουν προϊόν που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις τους, είναι αξιόπιστο, είναι διαθέσιµο όταν το χρειάζονται και είναι 

εύκολα συντηρήσιµο. 

o Ικανοποίηση των εργαζοµένων, αφού εργάζονται κάτω από τις κατά το δυνατόν 

καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγείας και ασφάλειας, απολαµβάνουν σταθερότητα 

απασχόλησης και αναγνωρίζεται η συνδροµή τους στις δραστηριότητες του φορέα 

στον οποίο απασχολούνται. 

o Ικανοποίηση των προµηθευτών, καθώς υπάρχει σταθερή σχέση µε τους 

προµηθευόµενους, ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη και αµοιβαία κατανόηση. 

o Ικανοποίηση των µετόχων και επενδυτών, καθώς υπάρχει αυξηµένη απόδοση της 

επένδυσής τους, αύξηση του µεριδίου της αγοράς και βελτιωµένα λειτουργικά 

αποτελέσµατα. 

o Ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αφού πληρούνται όλες οι κανονιστικές και 

νοµικές απαιτήσεις, µειώνονται οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 

βελτιώνονται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους γύρω από την επιχείρηση 

χώρους.  
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5.12 Αλλαγές στη φιλοσοφία του συστήµατος διαχείρισης της 

        ποιότητας  
 

Πέρα από τις παραπάνω αλλαγές που καθοδηγούνται από τη νέα σειρά προτύπων, αυτό 

που διαφαίνεται είναι η ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας λειτουργίας ενός συστήµατος 

διαχείρισης της ποιότητας. Το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει πλέον να 

είναι εργαλείο ∆ιοίκησης της Επιχείρησης, το οποίο να εξάγει µετρήσιµα 

αποτελέσµατα από την παρακολούθηση των διεργασιών της. Η ύπαρξη γραπτής 

τεκµηρίωσης για τον τρόπο εκτέλεσης µιας διεργασίας δεν αποτελεί τεκµήριο 

παρακολούθησης και ελέγχου της. Ο έλεγχος της διεργασίας µε σκοπό να 

επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση του προϊόντος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας πρέπει να 

είναι δυναµικός και να γίνεται µε τη χρήση προληπτικών µεθόδων, όπως ο στατιστικός 

έλεγχος των διεργασιών.  

 

Η αποκατάσταση της ορθής επικοινωνίας εντός της επιχείρησης αποτελεί βασικό 

στοιχείο που πρέπει να εξετάζεται εφόσον η έλλειψή της οδηγεί σε προβλήµατα 

αλληλοεξαρτώµενων διεργασιών. Επίσης η ύπαρξη µηχανισµών επιλογής και 

αξιολόγησης του προσωπικού αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την εύρυθµη 

λειτουργία της Επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων της στο ολοένα αυξανόµενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Η ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα της 

σειράς ISO 9000:2000 έχει αναγνωριστεί και από τη χώρα µας σαν ένα µέσο ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και 

αποδοτικού συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, 

το οποίο θα επικεντρώνεται στον έλεγχο διεργασιών (process control) και στη συνέχεια 

στη µέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και όχι στην απολογιστική 

καταγραφή διαδικασιών, αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία ανασχεδιασµού και 

εισαγωγής µεθόδων παρακολούθησης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων µιας 

Επιχείρησης.  
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5.13 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και ISO 9000 

 
Το ISO 9000 απεικονίζει µία τάση της διοίκησης της ποιότητας η οποία δεν πρέπει να 

αγνοείται. Πολλοί παράγοντες επηρέασαν την µετάβαση από το ISO 9000 στη ∆ΟΠ, 

αλλά ο κυριότερος βασίζεται στην πραγµατική ικανότητα κάθε οργανισµού να 

ενστερνιστεί και να υιοθετήσει την αλλαγή. Το πλαίσιο το οποίο προβάλλεται από το 

ISO 9000 και το οποίο περιλαµβάνει τις πολιτιστικές αντιδράσεις που απαιτούνται από 

τη ∆ΟΠ και αναφέρεται στα εξής: 99 

 

1. Εστίαση στον πελάτη 

2. Από την ανεκτικότητα στην συνεχή βελτίωση 

3. Από την αντιδραστικότητα στην υπερδραστηριότητα 

Το ISO 9000 είναι ένα σηµαντικό µέρος της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και η 

εφαρµογή και των δύο αυτών προσεγγίσεων µπορεί να οδηγήσει έναν οργανισµό στην 

επιτυχία αλλά και στη απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι συµπληρωµατικές καθώς το ISO 9000 

µπορεί να εφαρµοστεί αρχικά για την δηµιουργία σταθερότητας και συνέπειας στην 

εργασία του οργανισµού ενώ η ∆ΟΠ ως θεωρητική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζεται 

από τεχνικές, έρχεται για να ενισχύσει την κινητοποίηση των εργαζοµένων και την 

λειτουργική αποδοτικότητα τους, προκειµένου να επιτύχει ολοκληρωτική επιτυχία και 

απόδοση για τον οργανισµό. 100  

Η διοίκηση η οποία στηρίζεται στην ποιότητα αποτελεί την βάση για τη αριστοποίηση 

των δραστηριοτήτων του οργανισµού (π.χ. Malcolm Baldridge Awards) αλλά και την 

αξιολόγηση των προτύπων για λειτουργική αποδοτικότητα (π.χ. ISO 9000-2000). Η 

εφαρµογή των θεωριών αυτών θα µπορέσει να βοηθήσει τα Ιδρύµατα να εστιάσουν  

στην δηµιουργία µεγαλύτερης ευελιξίας και βελτίωσης της σχέσης µε τους σπουδαστές 

σε ένα συνεχώς εναλλασσόµενο περιβάλλον.101  

Άλλωστε η διοίκηση της ποιότητας καθορίζεται από δύο διευρυµένες ιδέες οι οποίες 

βασίζονται στην καλύτερη λειτουργία του οργανισµού. Η µία από αυτές αφορά την 

ικανοποίηση του πελάτη η οποία έχει αναφερθεί ποικίλες φορές. Το τι θέλει ο 

«πελάτης», που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο φοιτητής, και σε τι χρόνο αυτό 
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του προσφέρεται, οδηγεί τους οργανισµούς στο να γίνουν πιο επιτυχηµένοι. Η άλλη 

σχετίζεται µε την αποδοτικότητα ως προς την παροχή υπηρεσιών και την 

καταπολέµηση του χαµένου χρόνου. Σκοπός είναι η µη παροχή λαθών στο σχεδιασµό 

και επανασχεδιασµό σύνθετων λειτουργιών σε απλούστερες. Καθώς είναι δυσκολότερο 

έως και αδύνατο να ερευνήσεις την ποιότητα στο τέλος κάθε διαδικασίας είναι 

προτιµότερο να την σχεδιάσεις από την αρχή. 102   

Η εφαρµογή των απαιτήσεων του ISO 9000 στην συνεχή βελτίωση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης περιλαµβάνει τρία βήµατα. Το πρώτο αφορά την καταγραφή των 

απαιτήσεων, το δεύτερο την συλλογή στοιχείων και το τρίτο την επιθεώρηση της 

εσωτερικής ποιότητας. Σε σύνολο όλων των διαδικασιών ενός Ιδρύµατος θα πρέπει να 

αξιολογούνται ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες θα αφορούν τις σπουδές 

(προπτυχιακές και µεταπτυχιακές), τους αποφοίτους αλλά και τους νεοεισερχοµένους, 

την υλικοτεχνική υποδοµή του ιδρύµατος, την διδασκαλία, την έρευνα και την 

διοικητική στήριξη. 103 

 

Η ανάγκη της εµπορικοποιηµένης διοίκησης, τεχνικών και προσεγγίσεων όπως 

προστάζουν η εφαρµογή της ∆ΟΠ και του ISO 9000, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον 

για τον πελάτη χρησιµοποιούνται πλέον ευρύτατα από την ακαδηµαϊκή κοινότητα ήδη 

από τη δεκαετία του 1990. Για πρώτη φορά δίνεται προσοχή στις δραστηριότητες και 

το θεσµό της διοίκησης για την διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων  των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών µε την ποιότητα του περιβάλλοντος της µάθησης να εµφανίζεται ως το 

βασικό συστατικό της συνολικής ποιότητας της εκπαιδευτικής εµπειρίας. Παρόλα αυτά 

όµως η εφαρµογή της ∆ΟΠ στον ευαίσθητο αυτό τοµέα αποτελεί µία έννοια η οποία 

είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. 104 
 

5.14 Υιοθέτηση των Αρχών του ISO 9000 στον Εσωτερικό Κανονισµό 
        Λειτουργίας ενός Ιδρύµατος (Ε.Μ.Π.) 
 

Προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα την εφαρµογή του ISO 9000 στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την διασύνδεση του µε την Ποιότητα θα προχωρήσουµε σε µία 

συγκριτική ανάλυση των βασικών στοιχείων του µε τον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. Ο Εσωτερικός Κανονισµός 
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Λειτουργίας αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο λειτουργίας κάθε Ιδρύµατος στο οποίο 

έχουν καταγραφεί σαφώς οι στόχοι, οι διαδικασίες, τα καθήκοντα και δικαιώµατά του 

µε απόλυτο σεβασµό στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας αλλά και στο 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο της χώρας µας.  

 

Ξεκινώντας θα λέγαµε ότι ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) συµβαδίζει 

απόλυτα µε την 1η (Σύστηµα Ευθύνης της ∆ιοίκησης) και 2η αρχή (Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας) του Συστήµατος Ποιότητας ISO 9000 καθώς αποτελεί ένα 

Σύστηµα ευθύνης της διοίκησης αλλά και ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας, 

στο οποίο η ∆ιοίκηση εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα (µέσω επιτροπών της) στον 

σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον τελικό έλεγχο αυτού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν οι κεντρικές ακαδηµαϊκές επιτροπές και τα όργανα του Ιδρύµατος όπως η 

Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συµβούλιο και οι Συγκλητικές Επιτροπές οι οποίες και είναι 

τα όργανα χάραξης και εποπτείας της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και κοινωνικής 

πολιτικής του Ιδρύµατος. Επίσης η ∆ιοίκηση εµπλέκεται και στην ∆ιαχείριση των 

πόρων του Οργανισµού (Άρθρο 9: Έλεγχος και ∆ιαχείριση των Πόρων της 

Χρηµατοδοτούµενης Έρευνας, α. Θεσµικό Πλαίσιο, β. Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού 

Λογαριασµού (Ε.∆.ΕΙ.Λ), γ. ∆ιαδικασίες ανάληψης και διαχείρισης ερευνητικών 

έργων). Στο άρθρο 1 περιγράφονται αναλυτικά, οι αρχές, η δοµή και η διοίκηση ενώ 

στο άρθρο 2 γίνεται λόγος για την άσκηση της ∆ιοίκησης στο Ίδρυµα.  

 

Όσον αφορά την 3η αρχή (Ανασκόπηση Συµβάσεων) του Συστήµατος Ποιότητας ISO 

9000 αυτή δεν εφαρµόζεται από τον Ε.Κ.Λ. καθώς αυτός εγκρίνεται µία φορά από τον 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κατόπιν δηµοσιεύεται στην 

εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Η 4η αρχή η οποία αναφέρεται στον Έλεγχο Σχεδίασης βρίσκει εφαρµογή στο 

Κεφάλαιο Γ στο σηµείο που γίνεται αναφορά στον Περιοδικό έλεγχο των διδακτικών 

βοηθηµάτων (παρ. 2.14). Στο ίδιο κεφάλαιο, το στοιχείο αυτό εφαρµόζεται τόσο σε 

επίπεδο µεταπτυχιακών όσο και σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών. 

 

Η 5η αρχή η οποία αφορά τον Έλεγχο ∆εδοµένων και εγγραφών βρίσκει εφαρµογή σε 

όλη την λειτουργία του Ιδρύµατος είτε στο επίπεδο των Προπτυχιακών Σπουδών µέσω 

του ελέγχου των διδακτικών βοηθηµάτων, είτε στο επίπεδο των Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών µέσω του ελέγχου και της αξιολόγησης των περιεχοµένων των 

∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) (καθορισµός 

µαθηµάτων, τίτλοι µαθηµάτων, ώρες διδασκαλίας, σύστηµα βαθµολογίας και άλλα). 

Στο επίπεδο της Έρευνας η αρχή αυτή βρίσκει εφαρµογή µε κάποιους περιορισµούς οι 

οποίοι αφορούν την µη συµµετοχή για παράδειγµα σε έρευνες για πολεµικούς σκοπούς. 

Τέλος τέτοιου είδους έλεγχος υπάρχει και στο κεφάλαιο που αφορά τους φοιτητές ως 

προς τις εγγραφές, την διοικητική υποστήριξη, το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, το 

πρόγραµµα σπουδών, τα διδακτικά βοηθήµατα και τις εξετάσεις.  

 

Η 6η αρχή που συνδέεται µε τις Προµήθειες αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του 

Ιδρύµατος το οποίο υπάγεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα 

Προµηθειών και η οποία διαχειρίζεται όλες τις δαπάνες και αγορές που πραγµατοποιεί 

το ίδρυµα συνολικά.     

 

Ως Έλεγχο Εισερχοµένων προϊόντων τα οποία στην περίπτωση µας αναφέρονται σε 

έµψυχο δυναµικό (Αρχή 7η ) θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε τις προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια επιλογής τόσο των προπτυχιακών όσο και των µεταπτυχιακών φοιτητών 

καθώς και τις µετακλήσεις Καθηγητών. 

 

Η 8η αρχή η οποία αναφέρεται στην σήµανση και την συσκευασία προϊόντων θα 

λέγαµε ότι είναι συµβατή µε τον Ε.Κ.Λ. στο επίπεδο στο οποίο γίνεται αναφορά για το 

έµβληµα του Ιδρύµατος το οποίο και καταχωρείται σε όλα τα επίσηµα έγγραφα. 

 

Ο Έλεγχος των διαδικασιών (Αρχή 9η) κυριαρχεί σε όλο το µήκος του Ε.Κ.Λ. 

ξεκινώντας από τις αποφάσεις της Συγκλήτου οι οποίες ελέγχονται και κατόπιν 

υπογράφονται από τον Πρύτανη και συνεχίζεται σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών 

µέσω των ποσοτικών και ποιοτικών απαιτήσεων και προδιαγραφών των Οδηγών 

Σπουδών αλλά και σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών µέσω του ελέγχου των 

περιεχοµένων των Προγραµµάτων.   

 

Η 10η Αρχή η οποία και αυτή µε την σειρά της αναφέρεται στην Επιθεώρηση και τον 

Έλεγχο θα µπορούσαµε να πούµε ότι βρίσκει πιο άµεση εφαρµογή στην 

Παρακολούθηση και Εξέταση των Μεταπτυχιακών σπουδών για τις οποίες γίνεται 

αναφορά στο Κεφάλαιο Γ, Ενότητα 4η. Εν συνεχεία αναφέρουµε τις αρχές 11 (Έλεγχος 
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συσκευών µέτρησης και έλεγχου), 12 (Έλεγχος κατάστασης), 13 (Έλεγχος µη 

συµµορφουµένων προϊόντων) για τις οποίες η εφαρµογή είναι πιο συνήθης στις 

επιχείρησες παρά σε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και εποµένως δεν συµπεριλαµβάνονται 

στην συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

Συνεχίζοντας την διερεύνηση µας φτάνουµε στην 14η Αρχή ή βασικό στοιχείο του ISO 

9000 το οποίο αφορά ∆ιορθωτικούς και Προληπτικούς µηχανισµούς. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η παράγραφος 2.2. του άρθρου 11 του Ε.Κ.Λ. 

(του Ε.Μ.Π.) η οποία αναφέρεται στην ενίσχυση του ∆ιοικητικού Προσωπικού των 

Τµηµάτων µε απώτερο σκοπό και την ενίσχυση των Γραµµατειών. Επιπροσθέτως το 

Άρθρο 12 αναφέρεται στην Πολυδύναµη στήριξη της τρέχουσας λειτουργίας και 

ανάπτυξης των Τµηµάτων του Ιδρύµατος ενώ αντίστοιχες δραστηριότητες υπάρχουν 

και στις Προπτυχιακές Σπουδές είτε µέσω της εξάλειψης είτε της άσκοπης απώλειας 

διδακτικών ωρών, ΕΊΤΕ της έγκαιρης διανοµής των συγγραµµάτων, είτε την ενίσχυση 

της πρακτικής άσκησης και των εργαστηρίων Προσωπικών Υπολογιστών.  

 

Τα συστατικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αρχή  15 «Συσκευασία, ∆ιατήρηση 

και Παράδοση» και στην αρχή 20 «Στατιστικές Τεχνικές» δεν φαίνεται να έχουν 

εφαρµογή στον υπάρχον Ε.Κ.Λ. Αντιθέτως συναντάµε σε διάφορα µέρη την αρχή 16 η 

οποία αναφέρεται στον έλεγχο ποιότητας και αρχείων στο Κεφάλαιο Ε το οποίο µε την 

σειρά του αναφέρεται στην ∆ιοικητικό – Οικονοµική και τεχνική στήριξη των 

λειτουργιών και της ανάπτυξης στο Ε.Μ.Π., η οποία εµπεριέχει την αποστολή και τις 

αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 

 

Εν συνεχεία έχουµε τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας (Αρχή 17) στις οποίες 

αναφέρεται χαρακτηριστικά η ανάδραση του συστήµατος των σπουδών µέσω της 

αξιολόγησης των διδασκόντων και µαθηµάτων από τους φοιτητές µε την χρήση 

ερωτηµατολογίων (Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 6). Υπάρχει επίσης και η αξιολόγηση του 

προσωπικού από τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος. 

 

Όσον αφορά την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση του ανθρωπίνου διδακτικού και 

ερευνητικού προσωπικού αλλά και των φοιτητών γίνεται εκτενής αναφορά σε ένα 

ολόκληρο κεφάλαιο (Κεφάλαιο Στ), στο οποίο αναφέρεται ρητώς και το θεσµικό 

πλαίσιο βάση του οποίου εκτελούνται όλες οι παραπάνω ενέργειες.  
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Μία τελευταία αλλά πολύ βασική αρχή του ISO 9000 η οποία βρίσκει και αυτή 

εφαρµογή στην Εκπαίδευση είναι η Εξυπηρέτηση των «πελατών» που στην 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι φοιτητές. Πέρα του χώρου της βιβλιοθήκης και των 

αναγνωστήριων τα οποία είναι στην διάθεση τους αλλά και των κοινωνικών παροχών 

οι οποίες σχετίζονται µε στέγαση, σίτιση και υγειονοµική περίθαλψη, άθληση και 

µετακίνηση, υπάρχει ένα ολόκληρο Κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην χρήση της 

Υλικοτεχνικής Υποδοµής του Ιδρύµατος και το οποίο αφορά τα κτίρια αλλά και τα 

διάφορα εργαστήρια τα οποία ανήκουν σε αυτό.105 

 

Εν κατακλείδι και βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι τα βασικά στοιχεία 

ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος Ποιότητας ISO 9000, µπορούν να βρουν εφαρµογή, 

σε µεγάλο βαθµό, στην περίπτωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει του 

παραδείγµατος που αναφέραµε. Με άλλα λόγια η εφαρµογή των αρχών αυτών 

ενδυναµώνει τις λειτουργίες ενός Ιδρύµατος και αναβαθµίζει τις παρεχόµενες από αυτό 

υπηρεσίες.     
 

5.15 Αποτελέσµατα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στην 

Ευρώπη 
 

5.15.1 Τι µπορούµε να µάθουµε από αξιολογηθέντα Ιδρύµατα στην Μεγ.  

        Βρετανία 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία πως η αξιολόγηση είναι ένα αναπτυσσόµενο φαινόµενο στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Μεγ. Βρετανίας. Παρόλα αυτά υπάρχουν λίγες 

συγκεκριµένες οδηγίες γύρω από το θέµα αυτό, οι οποίες και έχουν λίγη σχέση µε 

αυτού του είδους την δραστηριότητα. Οι συνέπειες της έλλειψης συγκεκριµένων 

διεθνών οδηγιών είναι ότι συγκεκριµένα Ιδρύµατα εµφανίζονται πιο πρόθυµα να 

παίξουν ενεργό ρόλο από ότι κάποια άλλα. Για τα Ιδρύµατα αυτά τα οποία 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δυνατότητες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής τους 

διαδικασίας ένα πλήθος από απαραίτητα στοιχεία εµφανίζονται παρακάτω: 
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1. Σχέσεις µεταξύ τµηµάτων και κεντρικής διοίκησης των Πανεπιστηµίων 

 Εάν υπάρχει µικρή υποστήριξη από την διοίκηση µέσα στο υπό αξιολόγηση 

ίδρυµα, θα είναι πολύ δύσκολο για µια Σχολή διοίκησης ή για κάποιο άλλο Τµήµα 

να αναπτύξει προγράµµατα αξιολόγησης. Όπου υπάρχει υποστήριξη είναι 

σηµαντικό το Τµήµα και η κεντρική διοίκηση να συνεργάζονται στενά.  

2. Συµµετοχή του προσωπικού  

 Η συµµετοχή του προσωπικού είναι δυνατόν να λάβει χώρα προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι όλοι οι διδάσκοντες εκτιµούν τα καθορισµένα πρότυπα και 

παρέχουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση στους σπουδαστές. 

3. Σχέση µεταξύ πελάτη και του φορέα που παρέχει το πιστοποιητικό 

 Η αξιολόγηση αναφέρεται σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και προσπαθεί να 

διασφαλίσει ότι διατηρούνται τα υψηλά ακαδηµαϊκά πρότυπα, ενώ  όταν 

εµφανίζονται τα αποτελέσµατα λαµβάνεται η κατάλληλη δράση η οποία σχετίζεται 

µε µία «ανοιχτή» και κατάλληλη διαδικασία. Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό για 

κάθε σώµα αξιολόγησης να είναι σίγουροι ότι οι πελάτες τους µοιράζονται τις αξίες 

τους οι οποίες σχετίζονται µε την διατήρηση και εµπλουτισµό της ακεραιότητας 

των βραβείων που λαµβάνουν.  

4. ∆ιαφάνεια για κάθε τύπο και επίπεδο βράβευσης. 

 Είναι σηµαντικό όλα τα µέρη που εµπλέκονται στην αξιολόγηση να γνωρίζουν τι 

λαµβάνουν ως αποτέλεσµα αυτής και ποιες θα είναι οι προοπτικές οι οποίες 

ανοίγονται για αυτούς. Τέλος θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ποια θα είναι η φύση του 

βραβείου.  

5. Το πλήθος και η κλίµακα των προγραµµάτων 

 Θα πρέπει από την αρχή να γνωρίζουµε την δυνητική κλίµακα του σχεδίου 

αξιολόγησης στα πλαίσια των δυνητικών αριθµών των φοιτητών, γεωγραφικών 

τοποθεσιών και εν δυνάµει διεθνών διαστάσεων στο συγκεκριµένο σχέδιο.106 

 

5.15.2 Εφαρµογή του EFQM στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Μεγ.  

           Βρετανίας  

 

Ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Συµβούλιο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για την Αγγλία, αξιολόγησε τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του 

Μοντέλου επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM, σε Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το 

µοντέλο αυτό εφαρµόστηκε σε έξι Βρετανικά Πανεπιστήµια και κολέγια. Μία 
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διάσταση του σχεδίου αυτού ήταν ο έλεγχος των διαφόρων προσεγγίσεων 

αυτοαξιολόγησης υποστηριζόµενων από το EFQM, οι οποίες είναι: 

 Ερωτηµατολόγια 

 Πίνακες 

 Ηµερίδες 

 Ειδικές φόρµες 

 Επιβράβευση 

 

Η πρώτη προσέγγιση η οποία αφορά την αυτοαξιολόγηση µέσω των ερωτηµατολογίων 

έχει σαν σκοπό την απόκτηση όλων των απόψεων από όλα τα µέλη του Ιδρύµατος και 

έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: Είναι εύκολη στην εφαρµογή και γρήγορη, µπορεί 

να συµπεριλάβει όλο το προσωπικό του Ιδρύµατος, υποστηρίζει τις προσπάθειες 

επικοινωνίας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους. Από την 

άλλη µεριά όµως εµπεριέχει και κάποιους κινδύνους όπως: ότι δεν µπορούν να 

διαπιστωθούν τα δυνατά σηµεία και οι περιοχές για βελτίωση, ενώ η ακρίβεια των 

πληροφοριών για τα αποτελέσµατα βασίζεται στην διατύπωση των αρχικών 

ερωτήσεων ενώ τέλος τα ερωτηµατολόγια µπορεί να προκαλέσουν κορεσµό στο 

ίδρυµα και να µην ικανοποιούνται πια οι απαιτήσεις. 

 

Όσον αφορά την δεύτερη µέθοδο αυτή απαιτεί την δηµιουργία µιας σειράς δηλώσεων 

οι οποίες έχουν επιτευχθεί και οι οποίες µπορούν να καθοριστούν σε µία κλίµακα από 

το 1 έως 10. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι η ευκολία στη χρήση, ότι 

απαιτεί µηδαµινή εκπαίδευση, µπορεί να συµπεριλάβει όλο το προσωπικό του 

Ιδρύµατος, υποστηρίζει τις προσπάθειες επικοινωνίας και αποδεικνύει ξεκάθαρα την 

βελτίωση ή την έλλειψη της σε σχέση µε τα κριτήρια του EFQM.  

 

Η τρίτη µέθοδος διακρίνεται σε πέντε φάσεις: Εκπαίδευση, συλλογή πληροφοριών, 

επιτυχία σε ηµερίδες, προτεραιότητα σε δράσεις βελτίωσης και αναθεώρηση της 

προόδου. Τα θετικά της σηµεία αφορούν τον άριστο τρόπο οικειοποίησης των 

διοικητικών οµάδων µε το µοντέλο, την υποστήριξη για δηµιουργία οµάδων αλλά και 

την διάθεση για συζήτηση σχετικά µε τα δυνατά σηµεία και τους τοµείς που 

χρειάζονται βελτίωση στο Ίδρυµα. Από την άλλη µεριά αυτό εµπεριέχει και κινδύνους 

όπως: λιγότερο ακµαία από την προσέγγιση αποµίµησης βράβευσης αλλά και οι 

απαιτήσεις για ειδικούς στην εφαρµογή της µε συχνά όχι ρεαλιστικά αποτελέσµατα. 
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Η επόµενη και προτελευταία µέθοδος-προσέγγισης αναφέρεται στην διαδικασία όπου 

οµάδες αξιολόγησης συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες και χρησιµοποιούν τις 

φόρµες αυτές για να αναλάβουν µία αυτοαξιολόγηση. Τα πλεονεκτήµατα έγκειται στην 

αντικειµενική πληροφόρηση που αυτή παρέχει, στην προετοιµασία λίστας 

δυνατοτήτων και αδυναµιών, αλλά και στην εµπλοκή όλου του προσωπικού 

παρέχοντας λογικές και ακριβείς ενδείξεις µιας εφαρµογής για επιβράβευση. Εν 

αντιθέσει τα µειονεκτήµατα αφορούν την εξάρτηση της διαδικασίας στην συλλογή 

καλών πληροφοριών αλλά και την περίπτωση καταστολής της αναγνώρισης η οποία 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη της αριστείας.   

 

Η τελευταία προσέγγιση είναι κατ’ ουσία µία επιβεβαίωση της διαδικασίας για 

εισαγωγή στο EFQM, όπου µία οµάδα εκπαιδευµένων αξιολογητών, εσωτερικών ή 

εξωτερικών, βαθµολογεί την εφαρµογή αυτή και παρέχει αναφορά ανάδρασης η οποία 

περιλαµβάνει µία λίστα των αδυναµιών και δυνατοτήτων του Ιδρύµατος. Τα θετικά 

σηµεία της µεθόδου είναι η λίστα αυτή των αδυναµιών και δυνατοτήτων, η άριστη 

επικοινωνία µέσω εγγράφων, η δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης του ιδρύµατος µε 

άλλα και µία πρόβα για την αίτηση συµµετοχής στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. 

Τα αρνητικά στοιχεία αφορούν την µικρή ανάµειξη των διοικητών, µία ανάγκη για 

έγγραφες αναφορές και η µεγάλη φιλοδοξίας η οποία απορρέει από αυτή και την οποία 

το ίδρυµα να µην είναι έτοιµο να υιοθετήσει.  

 

Πέραν όλων αυτών διαφαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας (EFQM) για την 

αυτοαξιολόγηση, µπορεί να βρει εφαρµογή και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα 

για τα Βρετανικά Πανεπιστήµια η εγκατάσταση υψηλού επιπέδου δέσµευσης και η 

εστίαση στον φοιτητή θεωρούνται ως κυρίαρχα θέµατα στην εφαρµογή τους στην 

εκπαίδευση. 107 

 

5.15.3 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στα Σουηδικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

         Ιδρύµατα 

 

Ένα άλλο παράδειγµα της εφαρµογής της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση αποτελεί η περίπτωση των Σουηδικών Πανεπιστηµίων, όπου υπάρχουν 

δύο µορφές ποιοτικής αξιολόγησης. Η πρώτη ξεκίνησε το 1995 και εστιάζει στην 

ποιοτική διοίκηση των διαφόρων θεµάτων στα Πανεπιστήµια µε την εγκατάσταση του 
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Σουηδικού Βραβείου Ποιότητας το 1992 του οποίου η δηµιουργία εµπνεύστηκε από το 

Malcolm Baldrige National Quality Award. Η όλη διαδικασία η οποία κατέληγε στην 

ποιότητα σε τοπικό επίπεδο είχε σαν κύριο άξονα την θεώρηση του Πανεπιστηµίου 

συνολικά ως ένα σύστηµα. Η διαδικασία απαρτιζόταν από 3 στάδια: αυτοαξιολόγηση, 

εξωτερική αξιολόγηση και τελική αναφορά. Σκοπός της όλης διαδικασίας ήταν η 

συνεισφορά στην βελτίωση της εικόνας και η διευθέτηση εσωτερικών κανόνων. Η 

κύρια αρχή ήταν ότι κάθε Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι προσωπικά υπεύθυνο 

για τις διεργασίες του ως προς την διασφάλιση της ποιότητας σε αυτές.   

 

Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν ότι η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να επηρεάσει την 

ποιοτική σκέψη και τις διάφορες δράσεις των Ιδρυµάτων. Τα 20 από τα 42 ιδρύµατα τα 

οποία πήραν µέρος στην διαδικασία δήλωσαν ότι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες για τον 

σχεδιασµό της διαχείρισης της φιλοσοφίας της διοίκησης ποιότητας, είναι οι 

Εσωτερικές Πανεπιστηµιακές ∆υνάµεις µέσω συνεχών αξιολογήσεων ενώ 8 από αυτά 

θεώρησαν ύψιστης σηµασίας την αλλαγή της φιλοσοφίας του Ιδρύµατος και των 

εργαλείων ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

Η δεύτερη µορφή της αξιολόγησης αναφέρει ότι ο σκοπός αυτής προέρχεται από τις 

προσδοκίες του συστήµατος και των διαδικασιών οι οποίες είναι θεµελιώδεις στην 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας για µεµονωµένα θέµατα και προγράµµατα. Η µορφή αυτή 

έχει τρεις διαστάσεις οι οποίες αναφέρονται: στις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης, την 

δοµή και τέλος τα αποτελέσµατά της. Η διαδικασία είναι παρόµοια µε την 

προηγούµενη της αυτοαξιολόγησης και καταλήγει σε µία αναφορά. Οι εξωτερικοί 

ερευνητές µε την σειρά τους αξιολογούν όλα τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης µε 

σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους. 108 

5.16 Συµπεράσµατα 

Η αξιολόγηση είναι µία σύνθετη διαδικασία, που χρειάζεται να διερευνηθεί µε 

λεπτοµέρεια. Ως µία γνώση η οποία προέρχεται µέσα από την εργασία, είναι χρήσιµό 

να γίνουν κατανοητές οι παράµετροι των οµάδων αξιολόγησης. Σε ένα γενικό πλαίσιο 

η αξιολόγηση µπορεί να προσδιοριστεί ως: 
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1. Η διαδικασία κατά την οποία η οµάδα αξιολόγησης αξιολογεί ένα πρόγραµµα 

σπουδών για να αναγνωρίσει επισήµως τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων 

αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο.  

2. Το σηµαντικό στοιχείο εδώ είναι πως η αξιολόγηση προσπαθεί όχι να µετρήσει τις 

εισροές αλλά τα αποτελέσµατα, µέσα από µία συγκεκριµένη διαδικασία, µε 

ξεκάθαρα δοµηµένα κριτήρια.  

 

Ένα από τα πρώτα και πιο σηµαντικά ζητήµατα στην αξιολόγηση οποιασδήποτε 

οργανωµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι η αναγνώριση των αποτελεσµάτων που 

επιτυγχάνονται µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε ποιο επίπεδο αυτά 

επιτυγχάνονται. 

 

5.16.1 Τα Οφέλη της αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση της συλλογικής µάθησης είναι ένα σχετικά νέο φαινόµενο. Είναι µία 

αναπτυσσόµενη περιοχή δράσεων των Πανεπιστηµίων και των Σχολών ∆ιοίκησης 

αλλά βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο. Είναι ξεκάθαρο ότι η αξιολόγηση Ιδρυµάτων 

πρέπει να λειτουργεί µέσα από τις παραµέτρους των ακαδηµαϊκών κανονισµών παρά 

το ότι κάποια Ιδρύµατα είναι πολύ πιο ελαστικά και καινοτόµα έναντι κάποιων άλλων.  

 

1. Ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης 

 

Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον η ανάπτυξη και χρήση εργαλείων και τεχνικών 

διοίκησης είναι σηµαντική. Παρόλα αυτά η τεχνική αρτιότητα µπορεί κάποιες φορές να 

επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει πλήρης κατανόηση της θεωρίας στην οποία βασίζεται. Η 

παρεχόµενη αξιολόγηση µπορεί και να ενισχύσει τη θεωρητική γνώση που απαιτεί η 

τεχνική κατάρτιση. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να βοηθήσει τους εµπλεκόµενους στην 

διαδικασία της µάθησης να κατανοήσουν τα εργαλεία και τις τεχνικές που 

χρησιµοποιούν µε µία πιο κριτική µατιά.  

 

2. Κινητοποίηση 

 

Η παροχή πανεπιστηµιακής αναγνώρισης σε τοµείς τεχνικής κατάρτισης µπορεί να 

αποδειχθεί µία δυνατή κινητήριος δύναµη για τον καθένα που παρακολουθεί αυτά τα 
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προγράµµατα. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο στους σπουδαστές ο τύπος και 

το επίπεδο του διπλώµατος που πρόκειται να λάβουν αλλά και τι προοπτικές 

ανοίγονται για αυτούς µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους. Αποτυχία σε αυτό 

µπορεί να δηµιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσµα από τα επιθυµητά.  

 

3. Εξωτερική διαπίστευση 

 

Όλο και περισσότερο οι οργανισµοί ψάχνουν τρόπους µέσα από τους οποίους να 

σηµατοδοτούν την προσήλωση τους στην ποιότητα σε όλο το φάσµα των 

δραστηριοτήτων τους. Η Πανεπιστηµιακή αξιολόγηση είναι ένας τέτοιος τρόπος για 

την ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων τους.  

 

4. Το µέλλον 

 

Η αξιολόγηση είναι µία έννοια γύρω από την οποία υπάρχει ακόµη άγνοια ως προς τα 

οφέλη της. Καθώς η ανάγκη για µόρφωση στις περισσότερες εκπαιδευτικές και άµεσες 

µεταρρυθµίσεις µεγαλώνει και τα εµπλεκόµενα Πανεπιστήµια διατείνονται ως οι 

ηγέτες της διαβίου εκπαίδευσης, το µέλλον φαντάζει λαµπρό για την αξιολόγηση η 

οποία γίνεται µία πολύ πιο επικρατούσα δραστηριότητα.  

 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα όσα αναφέρθησαν για το θέµα της εφαρµογής της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και το θέµα της αξιολόγησης των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε λέγοντας πως η εφαρµογή 

µιας τέτοιας διαδικασίας όταν εφαρµόζεται υπό προϋποθέσεις θα µπορούσε να έχει τα 

ακόλουθα θετικά αποτελέσµατα. 

 

Κατ’ αρχήν µέσω µιας τέτοιας διαδικασίας είναι δυνατή η επισήµανση των θετικών 

σηµείων και αδυναµιών ενός Ιδρύµατος, µε την χρησιµοποίηση µιας επιστηµονικά 

αποδεκτής µεθόδου. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσµατα τα οποία θα προκύψουν θα 

µπορέσουν να οδηγήσουν στην διατύπωση προτάσεων οι οποίες µε την σειρά τους θα 

συµβάλλουν στην βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

 

Επιπλέον η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης, θα έχει σαν 

σκοπό να βοηθήσει τόσο την Πολιτεία όσο και την Επιστηµονική κοινότητα να 
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σχηµατίσουν µία ολοκληρωµένη εικόνα για το έργο του κάθε Ιδρύµατος. Αναµένεται 

λοιπόν, η προσπάθεια αυτή αφενός µεν να συµβάλει στην διαµόρφωση ενιαίας και 

διαφανής συνθήκης µε κοινά κριτήρια για το σύνολο των Πανεπιστηµιακών 

Ιδρυµάτων, αφετέρου δε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την συνεχή προσπάθεια 

αναβάθµισης της ακαδηµαϊκής διαδικασίας στη χώρα µας. Θα πρέπει να 

διευκρινήσουµε στο σηµείο αυτό ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ενός 

Ιδρύµατος δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέεται µε την κατάταξη του, σε 

εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.     

 

Τέλος θεωρώντας ότι ο Στρατηγικός Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός συνιστά µία συνεχή, 

δοµηµένη και συστηµατική διαδικασία, υπάρχει µία κοινή πεποίθηση ότι η 

πραγµατοποίηση του αποτελεί όχι µόνο την επαρκή κατανόηση των σχέσεων του κάθε 

Ιδρύµατος µε το ευρύτερο περιβάλλον αλλά και την συνολική επίγνωση και 

τεκµηριωµένη αποτίµηση της ποιότητας του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου. 

 

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA)109 δηµοσίευσε µία µελέτη µε τίτλο 

«Αναπτύσσοντας µία εσωτερική νοοτροπία (κουλτούρα) ποιότητας στα Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήµια» - Έκθεση για την Νοοτροπία (κουλτούρα) της Ποιότητας 2002-2003 - 

µε την Υποστήριξη του Προγράµµατος Σωκράτης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 

σχέδιο αυτό δηµιουργήθηκε για να για να δώσει την δυνατότητα συµµετοχής στα 

Ιδρύµατα τα οποία έλαβαν µέρος, να συζητήσουν πώς να δηµιουργήσουν και να 

ενισχύσουν µία ποιοτική νοοτροπία (κουλτούρα) αλλά και να αναπτύξουν σχέδια 

δράσης σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. Είναι γεγονός τόσο από τον µεγάλο 

αριθµό των συµµετοχών (137 Ιδρύµατα) όσο και από τον ενθουσιασµό µε τον οποίο 

δούλεψαν οι συµµετέχοντες, ότι το Συµβούλιο της Ένωσης των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστηµίων πήρε τη σωστή απόφαση µε το να τονίσει την σηµασία την ποιοτικής 

νοοτροπία (κουλτούρα) σε αυτό το πρώτο σχέδιο δράσης του. Στο έργο στο οποίο 

συµµετείχαν 50 Ιδρύµατα από 29 χώρες, αποκαλύφθηκε η µεγάλη δέσµευση από τη 

µεριά των συµµετεχόντων να αναπτύξουν µία πιο συστηµατική εσωτερική κουλτούρα 

ποιότητας, προσδιορίζοντας και συγκρίνοντας τις καλές πρακτικές αλλά και 

εφαρµόζοντας τα κατάλληλα σχέδια δράσης.  
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Σκοπός του έργου αυτού ήταν: 

 

 Να αυξήσει την συνειδητοποίηση για την ανάγκη ανάπτυξης µιας εσωτερικής 

κουλτούρας ποιότητας  στα Πανεπιστήµια και να προωθήσει την παρουσίαση της 

εσωτερικής ποιοτικής διοίκησης µε σκοπό την βελτίωση ποιοτικών επιπέδων. 

 Να διασφαλίσει την ευρεία διάδοση των ήδη υπαρχουσών καλών πρακτικών στον 

τοµέα αυτό 

 Να βοηθήσει τα Ιδρύµατα να προσεγγίσουν εξωτερικές διαδικασίες ποιοτικής 

διασφάλισης κατά τρόπο εποικοδοµητικό 

 Να συνεισφέρει στην ∆ιακήρυξη της Μπολόνια, ενισχύοντας την ελκυστικότητα 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

Το κάθε ίδρυµα εκπροσωπούνταν από ένα πρεσβύτερο µέλος το οποίο ήταν υπεύθυνο 

για την οργάνωση του σχεδίου στο Ίδρυµα του. Από την άλλη µεριά οι συντονιστές 

είχαν την ευθύνη της προώθησης της δουλειάς τους, οργανώνοντας τρεις συνεδριάσεις 

και υποστηρίζοντας τα Πανεπιστήµια για την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων δράσης.  

 

Αν και η Ανώτατη Εκπαίδευση πάντα καθοδηγούνταν από την ανάγκη για ποιότητα, η 

µεγάλη εξάπλωση εξωτερικών διεθνών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας στην 

Ευρώπη, κάνει µεγαλύτερες τις ανάγκες των Ιδρυµάτων να είναι πιο ξεκάθαρα στα 

πλαίσια της ποιότητας. Παρόλα αυτά, εάν η εξωτερική υποχρέωση λογοδοσίας έχει 

γίνει πιο συστηµατική, τότε είναι σηµαντικό οι εσωτερικές διαδικασίες να αναπτυχθούν 

περισσότερο και να γίνουν πιο ορατές στο κοινό. 

 

Η ανάπτυξη της εξωτερικής λογοδοσίας ξεκίνησε από µία σειρά παραγόντων οι οποίοι 

προέτρεψαν τα πανεπιστήµια να γίνουν πιο ενεργητικά. Πιο συγκεκριµένα: 

 Η αυξηµένη αυτονοµία από τις κυβερνήσεις 

 Οι αυξηµένες απαιτήσεις από την λογοδοσία αυτή η οποία συνδέεται µε 

εκτεταµένη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 Η αυξανόµενη ανάγκη ώστε να υπάρχει ποικιλία εισοδηµατικών πηγών 

 Η ανάπτυξη της «κοινωνίας της γνώσης» και η αύξηση των προσδοκιών της 

συνεισφοράς της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές 

οικονοµίες 
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 Η συνεχιζόµενη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης και των τοµέων της 

έρευνας 

 Η αύξηση της διεθνοποίησης, η οποία µέσω συγκρίσεων, διόγκωσε τις απαιτήσεις 

για την ποιότητα 

 Η αύξηση της παγκοσµιοποίησης, η οποία οδηγεί στην εµφάνιση ανταγωνιστών 

στις µέχρι τώρα ασφαλείς διεθνείς «αγορές», όπως επίσης και η τάση έναντι της 

«εµπορευµατοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα Πανεπιστήµια δεν µπορούν πλέον να 

εκφράσουν έτσι απλά την δέσµευση τους στην αριστεία. Θα πρέπει να ελέγξουν 

δραστικά τις δραστηριότητες τους και να καταδείξουν την ποιότητα τους σε όλους τους 

εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειµένου λοιπόν να επιτύχουν αυτό 

το σκοπό αποτελεσµατικά θα πρέπει να εκπληρώσουν µία σειρά από προϋποθέσεις 

όπως:  

 Αυτονοµία. Η αυτονοµία των Ιδρυµάτων είναι προϋπόθεση για την προώθηση της 

εσωτερικής τους ποιότητας. Τα Ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 

ανάπτυξης µακροπρόθεσµων στρατηγικών σχεδίων µε στόχο την ανάπτυξη του 

ποιοτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων τους µε ένα εποικοδοµητικό τρόπο.  

 Αποτελεσµατικότητα. Τα Πανεπιστήµια θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά την 

εσωτερική και εξωτερική τους διακυβέρνηση µε σκοπό την βελτιστοποίησης των 

αποφάσεων οι οποίες παίρνονται και οι οποίες δεσµεύουν τόσο τους σπουδαστές 

όσο και όλους του εµπλεκόµενους, διασφαλίζοντας µία αποδοτική διοικητική δοµή 

και αναπτύσσοντας µία εσωτερική και εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική.  

 ∆ιαφάνεια. Όταν θα έχει αναπτυχθεί η εσωτερική ποιοτική κουλτούρα και τα 

πανεπιστήµια θα έχουν κάνει µία ανασκόπηση των προγραµµάτων και 

δραστηριοτήτων τους, οι διαδικασίες εξωτερικής ευθύνης θα µπορέσουν να πάρουν 

την µορφή  µιας Ιδρυµατικής επιθεώρησης η οποία αξιολογεί την ευρωστία και την 

εµφύτευση των εσωτερικών ποιοτικών διαδικασιών.  

 

5.16.2 Βήµατα προς την κουλτούρα της ποιότητας 

 

 Το έργο αυτό της ποιοτικής κουλτούρας προσδιορίζεται ως η βασική προτεραιότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πανεπιστηµίων, η οποία έχει µία µεγάλη παράδοση στην 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τα µέλη του, οι οποίες και εστιάζονται στην Ιδρυµατική 
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ανάπτυξη και στην προώθηση της ποιότητας των Πανεπιστηµίων στην Ευρώπη. 

Σήµερα 89 Πανεπιστήµια σε 33 χώρες έχουν συµµετάσχει στο Πρόγραµµα. Ο 

συνδυασµός χαρακτηριστικών είναι µοναδικός στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα βασίζεται 

σε κάποιες αρχές οι οποίες απορρέουν από την φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

Πανεπιστηµίων. 

 Βελτίωση. Οι διαδικασίες αξιολόγησης µπορούν να εφαρµόζονται σε µία 

αδιάσπαστη αλληλουχία στοιχείων από την ανάπτυξη και βελτίωση του Ιδρύµατος 

έως την υπευθυνότητα των εµπλεκοµένων στην εκπαίδευση µερών. 

 Αυτογνωσία. Ως µία δραστηριότητα η οποία είναι αφιερωµένη στην ενδυνάµωση 

των πανεπιστηµίων, τονίζεται η ανάγκη για ένα Ίδρυµα να γνωρίζει τον εαυτό του 

και να ελέγχει εσωτερικά την ποιότητα του η οποία αποτελεί απαραίτητο βήµα για 

την ανάπτυξη και τον στρατηγικό του σχεδιασµό.  

 Ευρωπαϊκή προσπάθεια ανασκόπησης. Ως µία δραστηριότητα ενός οργανισµού ο 

οποίος είναι αφοσιωµένος στην δηµιουργία του Ευρωπαϊκού χώρου της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, προσφέρει στα µέλη του την ευκαιρία για µία εξωτερική εξέταση από 

οµάδα  Ευρωπαίων ειδικών. Ο οµάδα αυτή θα θέσει ερωτήσεις στο ίδρυµα οι 

οποίες θα σχετίζονται µε τις προσπάθειες του προς την σύγκλιση των ακαδηµαϊκών 

τίτλων, την εφαρµογή του ECTS αλλά και τις συνεργασίες των Ιδρυµάτων µεταξύ 

τους αλλά και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.  

 Άνοιγµα στον κόσµο. Εν κατακλείδι, ως µία δραστηριότητα ενός οργανισµού 

αφοσιωµένου στην ενδοπανεπιστηµιακή συνεργασία και την δέσµευση µε την αρχή 

της ενότητας, θα καταστήσουν τις υπηρεσίες αυτές διαθέσιµες παγκοσµίως, 

συνεισφέροντας µε τον τρόπο αυτό στην ανάγκη για διάλογο µεταξύ των διαφόρων 

περιοχών στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας.  

 

5.16.3 Εσωτερική Ποιότητα 

 

Όσον αφορά την εσωτερική ποιότητα το συγκεκριµένο σχέδιο αναφέρει ότι αυτή θα 

µπορούσε να ορισθεί καλύτερα ως «η κατάλληλη για το σκοπό αυτό». Οι πολλαπλές 

διαστάσεις του σχεδίου ποιότητας είναι γεγονός στις διαδικασίες της εξωτερικής 

διασφάλισης της ποιότητας η οποία µετατρέπεται από προσεγγίσεις οι οποίες 

βασίζονται στην «αριστεία» σε προσεγγίσεις «κατάλληλες για το σκοπό αυτό» και από 

«βασικά πρότυπα» σε «ικανοποίηση του πελάτη».110   
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 Οι διαδικασίες, οι εµπλεκόµενοι και οι δοµές είναι τα τρία βασικά στοιχεία για την 

επίτευξη της νοοτροπίας (κουλτούρας), της ποιότητας. Και τα τρία απαιτούν  

ταυτόχρονη προσοχή καθώς και αποτελεσµατική ηγεσία, ικανότητα για στρατηγικό 

όραµα και διάθεση αλλαγής. 

  

Η ποιότητα αποτελεί πρόσφατη ανησυχία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και όπως 

προϋπώθηκε η διασφάλιση διαδικασιών εξωτερικής ποιότητας ωθούν τα Ιδρύµατα να 

κάνουν πιο διαφανείς τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες ποιότητας. Προκειµένου η 

διαδικασία να είναι επιτυχής, απαιτείται αλλαγή στην στάση και την νοοτροπία ενός 

Ιδρύµατος.   

 

Τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από την εξάπλωση της δύναµης 

και της εξουσίας, την αµφισηµία και πολυπλοκότητα των σκοπών και στόχων αλλά και 

των αποτελεσµάτων τα οποία είναι δύσκολο να µετρηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να 

στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην συστηµατοποίησης προτύπων και λειτουργιών σε 

όλο το µήκος του Ιδρύµατος λαµβάνοντας υπόψη την επαγγελµατική προσήλωση των 

ειδικών και να αναπτύξουν µία σειρά κριτηρίων και µετρήσεων τα οποία εγκλωβίζουν 

τις επιτυχίες και αποτυχίες µε ένα εποικοδοµητικό και «διαφανές» τρόπο.  

 

Ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στον προσδιορισµό τόσο της επιτυχίας όσο και των 

εµποδίων µέσα σε ένα συγκεκριµένο ίδρυµα είναι η ανάλυση SWOT η οποία αναφέρει 

τις αδυναµίες και τα θετικά σηµεία ενός ιδρύµατος ως προς την απόκτηση ποιοτικής 

κουλτούρας.     

 

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω η ποιοτική νοοτροπία (κουλτούρα) έχει σαν σκοπό 

την δηµιουργία της πεποίθησης µεταξύ των εµπλεκοµένων σε αυτή να ανταποκριθούν 

και να βελτιώσουν τους σκοπούς της µάθησης αλλά και να διασφαλίσουν µία 

προσέγγιση ως προς την ποιότητα, η οποία θα ξεκινά από το στάδιο της συλλογής όπου 

µεµονωµένες συµπεριφορές θα προστίθενται σε αυτή και θα καταλήγει στο στάδιο 

όπου θα υπάρχει προσωπική δέσµευση και προσπάθεια για την ποιότητα. Εν αντιθέση 

η ποιοτική διοίκηση αναφέρεται στην τεχνοκρατική πλευρά της νοοτροπίας 

(κουλτούρας) της ποιότητας και αφορά «εργαλεία και µηχανισµούς για την µέτρηση, 

αξιολόγησης, διασφάλιση και εµπλουτισµό της. 
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Όλες οι παραπάνω θεωρήσεις αναφέρουν ότι προκειµένου να ενισχυθεί η ποιότητα θα 

πρέπει θα δοθεί µεγάλη σηµασία σε όσους σχετίζονται µε αυτή εντός και εκτός του 

Πανεπιστηµίου, καθένας από τους οποίους θα πρέπει να είναι προσκολληµένος στους 

σκοπούς, τις διαδικασίες και τα πλαίσια τα οποία θέτονται για την διασφάλιση της 

ποιότητας εσωτερικά. Σηµαντικό ρόλο παίζουν αρχικά οι πρεσβύτεροι στην ηγεσία 

(πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις) οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν µία σειρά από µέτρα για την 

ποιοτική νοοτροπία (κουλτούρα) όπως: 

 

 Οργάνωση ενός εσωτερικού δικτύου ποιότητας, απαρτιζόµενο από ανθρώπους 

διαφόρων τµηµάτων και ιεραρχικών επιπέδων µε σκοπό την βελτίωση του τρόπου 

εργασίας οδεύοντας προς την «αριστεία». 

 Ενδυνάµωση της επικοινωνίας µεταξύ των µονάδων µε σκοπό την καλύτερη 

επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε την ποιότητα µέσω εφαρµογής των 

καλύτερων πρακτικών. 

 Ανάπτυξη νοοτροπία (κουλτούρα) της ποιότητας µέσα στην διαδικασία της 

µάθησης µε βάση µία προσέγγιση τριών επιπέδων: µάθηση, εφαρµογή, διάδοση. 

 Αναγνώριση των ικανοτήτων των ατόµων και  δυνατότητα σε αυτούς να 

µεταφέρουν την γνώση τους σε άλλους. 

 Οργάνωση Ποιοτικών Συζητήσεων γύρω από διάφορα θέµατα τα οποία µπορεί να 

ευνοήσουν την καινοτοµικών ιδεών για την επίλυση προβληµάτων. 

 ∆ιατήρηση αρχείου ποιοτικών και ποσοτικών µετρήσεων οι οποίες θα 

αποκαλύψουν βελτιώσεις που θα σχετίζονται µε ποιοτικές δράσεις. 

 Οργάνωση συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας το οποίο θα βοηθήσει τον 

οργανισµό να τελειοποιήσει τις διαδικασίες του και να διατηρήσεις το πλεονέκτηµα 

από την βελτίωση των δράσεων του. 

 Μία φορά το χρόνο ο υπεύθυνος της κάθε οµάδας θα κάνει µία αναφορά των 

δραστηριοτήτων, συγκεντρώνοντας την απόδοση των διαφόρων δεικτών. 

 Τα διάφορα σχέδια δράσης θα πρέπει να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση από τον 

∆ιοικητή Ποιότητας και τον Πρύτανη. 

 Τέλος η σύγκριση θα βοηθήσει το Ίδρυµα να βρει το σηµείο αναφοράς του έναντι 

των διεθνών ανταγωνιστών του 

 

Πέραν όµως της πρωταρχικής ηγεσίας όλο το προσωπικό του ιδρύµατος θα πρέπει να 

συµµετέχει σε αυτή την διαδικασία αφού πρώτα λάβει την κατάλληλη ενηµέρωση ώστε 
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να προσαρµόσει την συµπεριφορά του στην δηµιουργία εσωτερικής ποιοτικής 

νοοτροπίας (κουλτούρας). Από την µεριά τους οι σπουδαστές θα πρέπει να αναπτύξουν 

ενεργό δράση µέσω των παρακάτω διαδικασιών. 

 

1. Αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών, της καταλληλότητας για απασχόληση 

και των δοµών διδασκαλίας και µάθησης. 

2. Εθελοντική συµµετοχή στις υποστηρικτικές διαδικασίες (µεταπτυχιακοί φοιτητές 

κάνουν προπτυχιακά µαθήµατα, βοηθούν στα εργαστήρια) 

3. Τέλος εάν τα νοµοθετικά πλαίσια του Ιδρύµατος το επιτρέπουν να παίρνουν µέρος 

στις αποφάσεις. 

 

Τέλος, πολύ σηµαντικός είναι και ο ρόλος των εξωτερικών εµπλεκοµένων στην 

διαδικασία αυτή και οι οποίοι είναι τα διάφορα νοµοθετικά σώµατα, η αγορά εργασίας 

και οι βιοµηχανίες, οι µελλοντικοί φοιτητές αλλά και τα άλλα Ιδρύµατα.  

 

Βασιζόµενοι λοιπόν στην προηγούµενη ανάλυση και την µέθοδο του SWOT το ∆ίκτυο 

Έρευνας της ∆ιοίκησης προσδιόρισε έναν αριθµό κοινών αδυναµιών και πιθανών 

τρόπων αντιµετώπισης τους. 

1. Ανάπτυξη της έρευνας και της ποιοτικής διοίκησης (εγκατάσταση κεντρικού 

γραφείου διασφάλισης της ποιότητας, προσδιορισµός διαδικασιών σχετικών µε τον 

έλεγχο της ποιότητας). 

2. Ανάπτυξη πολιτικών διοίκησης και χρηµατοδότησης (χρηµατοδότηση έργων τα 

οποία σχετίζονται µε την έρευνα και δηµιουργία κινητοποίησης, ανάπτυξη 

συστήµατος όπου οι θέσεις καταλαµβάνονται από άτοµα µε τις κατάλληλες 

ικανότητες). 

3. Ανάπτυξη κοινού οράµατος και στρατηγικής. 

4. Εµπλουτισµός της διδασκαλίας στα Ιδρύµατα . 

5. Ανάπτυξη διαδικασιών ποιότητας (αναφορές σε άλλα ιδρύµατα, αναφορές 

αυτοαξιολόγησης). 

6. Πλήρη επίγνωση του µεγέθους και της ποιότητας (έλεγχος της ποιότητας των 

αποφοίτων). 

7. Ανάπτυξη της συνεργασίας βιοµηχανίας και πανεπιστηµίων (εσωτερικά γραφεία 

ευρέσεως εργασίας, παροχή υπηρεσιών προς την κοινωνία) 
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8. Ανάπτυξη πολιτικών πνευµατικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας (πατέντες και 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης). 

  

Όλο το παρών σχέδιο καταδεικνύει ότι οι συµπεριφορές αλλά και ο τρόπος αντίληψης 

µπορούν να αλλάξουν. Οι πιο σηµαντικοί σκοποί οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν 

είναι: 

 

1. ∆ιατήρηση δηµιουργικότητας και καινοτοµίας στα Ιδρύµατα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης εντός ενός τοπίου ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο χαρακτηρίζεται 

από ανοµοιογένεια αποστολής. 

2. Ενίσχυση του δεσµού µεταξύ έρευνας και διδασκαλίας µέσω των κατάλληλων 

στρατηγικών. 

3. ∆ιασφάλιση της επιτυχίας των φοιτητών µε την παροχή σε αυτούς των ιδανικών 

συνθηκών για µελέτη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. 

4. Προώθηση του δυναµισµού κάθε Ιδρύµατος µέσω ενός εποικοδοµητικού διαλόγου 

µε όλους του ενδιαφεροµένους, διασφαλίζοντας έτσι το µακροπρόθεσµο όραµα των 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

5. ∆ιασφάλιση της συνεισφοράς των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας αλλά και στην 

δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής διάστασης. 

 

Εκφράζεται η ελπίδα ότι εν ευθέτω χρόνο, η ισορροπία µεταξύ αυτονοµίας και ευθύνης 

θα βασίζεται στην κεντρική ευθύνη για εσωτερική ποιότητα των Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, ενώ η εξωτερική ευθύνη θα εξετάζει πως η ευθύνη αυτή θα 

πραγµατοποιείται. Με άλλα λόγια η επιτυχής και διαδεδοµένη εφαρµογή τέτοιων 

σχεδίων δράσης σε κάθε Ίδρυµα, θα διασφαλίζει ότι οι µελλοντικές εξωτερικές 

διαδικασίες ευθύνης θα πάρουν την µορφή µιας ιδρυµατικής επιθεώρησης η οποία θα 

αξιολογεί την δυναµικότητα και την ενσωµάτωση των διαδικασιών ελέγχου της 

εσωτερικής ποιότητας. 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθησαν παραπάνω θα µπορούσαµε να καταλήξουµε σε έναν 

αριθµό ενεργειών οι οποίες πρακτικά εφαρµοζόµενες θα µας έδιναν τη δυνατότητα 

καλύτερης κατανόησης των ωφελειών από την υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχείρισης 

της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Κατ’ αρχήν οι ενέργειες αυτές θα 
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πρέπει να περιλαµβάνουν όλους τους τοµείς λειτουργίας ενός Ιδρύµατος (όπως αυτοί 

αναφέρθησαν προηγουµένως) αλλά και την συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων 

µερών (φοιτητών, µελών ∆ΕΠ και διοικητικών). 

 

Η αρχή θα µπορούσε να γίνει µε την καταγραφή πρωτότυπων διαδικασιών διαχείρισης 

της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύµατος. Οι διαδικασίες αυτές θα 

αποτελούν έναν οδηγό διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων και θα βοηθούν κάθε τοµέα 

να διαπιστώσει τις δυνατότητες και αδυναµίες του. Κατόπιν αναφερόµαστε σε έναν 

ξεκάθαρο καθορισµό των αρµοδιοτήτων σε κάθε περιοχή δράσης είτε πρόκειται για 

επιτροπές, συµβούλια και εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύµατος είτε πρόκειται για 

τους φοιτητές.  

 

Επίσης θα πρέπει κάθε στιγµή να υπάρχει δυνατότητα για ξεκάθαρη πληροφόρηση και 

πρόσβαση σε αυτή. Επιπλέον όλο το προσωπικό θα πρέπει να ενθαρρύνεται αλλά και 

να ενισχύεται στην εκπλήρωση συγκεκριµένων ρόλων και αρµοδιοτήτων αλλά και 

στην συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει τελικά να ελέγχονται και αναθεωρούνται  σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα τους 

αλλά και µέσω των αποτελεσµάτων που προκύπτουν  να διορθώνονται τυχόν ατέλειες 

οι οποίες πιθανόν να υπονοµεύουν την διασφάλιση της ποιότητας. 

 

Για παράδειγµα όσον αφορά την προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση το Ίδρυµα 

θα είναι σε θέση να αξιολογήσει διάφορα θέµατα τα οποία αξιολογούν την επιτυχία του 

και επηρεάζουν την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Τέτοια θέµατα είναι: 

1. Οι γραµµατείες των Τµηµάτων (όπως την παροχή υπηρεσίας σε συγκεκριµένο 

χρόνο, την άµεση εξυπηρέτηση αλλά και την προθυµία, την ευγένεια των 

υπαλλήλων, την έγκαιρη διαχείριση παραπόνων  αλλά και την σωστή παροχή 

υπηρεσίας από την πρώτη φορά). Επιπλέον οι ώρες υποδοχής φοιτητών, η έγκαιρη 

παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η τηλεφωνική ανταπόκριση είναι θέµατα 

ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και σηµαντικότητας τα οποία θα µπορέσουν να 

διαχειριστούν καλύτερα τα ιδρύµατα όταν υπάρχουν καταγεγραµµένες οδηγίες 

ποιοτικής διαχείρισης.  
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2. Σχέσεις Καθηγητών και σπουδαστών. Αυτό συνεπάγεται ώρες υποδοχής φοιτητών 

και τήρησης τους, ανταπόκριση ως προς τα ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά τους 

καθήκοντα (συµµετοχή σε επιτροπές και άλλα όργανα του ιδρύµατος). 

3. Τα µαθήµατα να καλύπτουν µεγάλο εύρος θεµατικών ενοτήτων οι οποίες συνεχώς 

θα ανανεώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς. 

4. Χρηµατικές αµοιβές σε αριστούχους (υποτροφίες ή απαλλαγή διδάκτρων). 

 

Όσον αφορά τώρα την υλικοτεχνική υποδοµή του Ιδρύµατος, αυτό που έχει ιδιαίτερη 

σηµασία είναι τόσο η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων 

όσο και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός. Προκειµένου λοιπόν να ελέγξουµε τον 

βαθµό ικανοποίησης των σπουδαστών αλλά και διδασκόντων από την καθηµερινή 

χρήση όλων των χώρων των Ιδρυµάτων θα πρέπει να ελέγξουµε κατά πόσο:  

 

1. Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 

είναι κατάλληλα εξοπλισµένα 

2. Τα εργαστήρια Η/Υ διαθέτουν επαρκή αριθµό Η/Υ ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες του µεγαλύτερου όγκου των φοιτητών, ελαστικό ωράριο λειτουργίας και 

αναβαθµισµένα λογισµικά πακέτα . 

3. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο βιβλίων ο οποίος συνεχώς 

ανανεώνεται, µεγάλη ποικιλία περιοδικών και βιβλίων, χώρους διαβάσµατος  και 

επαρκές και καταρτισµένο προσωπικό.  

4. Το εστιατόριο και το κυλικείο διαθέτει µεγάλη ποικιλία γεύσεων και τηρεί τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων. 

5. Οι χώροι στάθµευσης καλύπτουν καταρχήν τις ανάγκες των µελών του διδακτικού 

και διοικητικού προσωπικού, ενώ υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο ίδρυµα µε µέσα 

µαζικής µεταφοράς. 

 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό του Ιδρύµατος θα πρέπει οι καταγεγραµµένες 

πρωτότυπες διαδικασίες να καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των 

φοιτητών αλλά και τις αρµοδιότητες των διδασκόντων. Οι φοιτητές θα πρέπει να 

γνωρίζουν κατά την εισαγωγή τους στο Ίδρυµα τις υποχρεώσεις τους κατά την φοίτηση 

τους αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Από την µεριά του το 

εκπαιδευτικό και επιστηµονικό προσωπικό θα πρέπει να τηρεί τα ακαδηµαϊκά του 

καθήκοντα ως προς φοιτητές (ώρες υποδοχής φοιτητών, έγκαιρη παροχή ασκήσεων και 
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εργασιών ή και συγγραµµάτων, καθοδήγηση για την επαγγελµατική αποκατάσταση 

κτλ.) αλλά και ως προς το Ίδρυµα µε την συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ σε επιτροπές και 

θεσµικά όργανα.  

 

Η δηµιουργία και υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας θα µπορέσει να 

βοηθήσει το ίδρυµα να κατανοήσει καλύτερα και να βελτιώσει τις εσωτερικές του 

διεργασίες, και να βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίζουν κατά την είσοδο τους σε αυτό 

τι πρέπει να προσδοκούν από αυτό αλλά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους αλλά και 

οι επαγγελµατικές τους προοπτικές.  

 

5.16.4. Η εισαγωγή της ποιότητας στο πανεπιστήµιο 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών σε όλες τις διαδικασίες των πανεπιστηµίων ανάγεται στη 

συστηµατική εισαγωγή και διατήρηση µιας νοοτροπίας (κουλτούρας) ποιότητας, 

συνεπή µε την ακαδηµαϊκή αποστολή, το όραµα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία των 

ιδρυµάτων. Οι κρίσιµες ερωτήσεις στις οποίες οφείλει ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα να 

απαντήσει στην πορεία για την εισαγωγή της ποιότητας, περιστρέφονται γύρω από 

θέµατα σκοπού, λήψης αποφάσεων, διαχείρισης της αλλαγής και προετοιµασίας για το 

µέλλον. 111 

 

α)Ποιος είναι ο σκοπός του ιδρύµατος; 

Ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο όραµα και αποστολή καθώς και 

κριτήρια µέτρησης της επίδοσής του. Οι βασικοί στόχοι του, όπως µπορεί να είναι η 

δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος µάθησης, η µείωση του κόστους των 

υποστηρικτικών διαδικασιών, η σύνδεση της αγοράς εργασίας µε το πανεπιστήµιο 

καθώς και οι προσδοκίες όλων των οµάδων ειδικών συµφερόντων, πρέπει να µην 

συγκρούονται µε τις αξίες του συγκεκριµένου Ιδρύµατος. Η ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών βασίζεται στην αντίληψη που σχηµατίζουν οι φοιτητές, οι 

οικογένειές τους, οι επιχειρήσεις και άλλοι κοινωνικοί και κρατικοί φορείς, οι ανάγκες 

των οποίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 
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β)Πώς επιτυγχάνεται η συνεργασία των τµηµάτων (ακαδηµαϊκών και διοικητικών) του 

πανεπιστηµίου; 

Η υιοθέτηση της συστηµατικής προσέγγισης στο πανεπιστήµιο συµβάλλει στην 

κατανόηση της σύνδεσης όλων των διαδικασιών και των τµηµάτων για την επίτευξη 

των τελικών αποτελεσµάτων. Είναι σύνηθες το φαινόµενο, προβλήµατα που 

εµφανίζονται στην διενέργεια των διαδικασιών να ανάγονται στον ανθρώπινο 

παράγοντα, κάτι που είναι απολύτως αντίθετο µε τη φιλοσοφία της ποιότητας. Το 90-

95% των προβληµάτων που εµφανίζονται έχουν την αιτία τους στο σχεδιασµό του 

συστήµατος. Η κατανόηση του τρόπου συνεργασίας των τµηµάτων διευκολύνει την 

εισαγωγή της συνεχούς αλλαγής, η οποία και αποτελεί βασικό στοιχείο της ποιότητας. 

 

γ)Ποιος ηγείται στην εισαγωγή της νέας κουλτούρας; 

Προκειµένου να εισαχθεί η νοοτροπία (κουλτούρα) της ποιότητας µέσα στο 

πανεπιστήµιο, βασικός είναι ο ρόλος της ηγεσίας του Ιδρύµατος. Οι ηγέτες είναι αυτοί 

που θα εισάγουν τις νέες αξίες, θα αποτελέσουν µε τη δέσµευσή τους στις αρχές της 

ποιότητας, αλλά και µοντέλα προς µίµηση ενώ θα συντονίσουν τις προσπάθειες όλων 

των εµπλεκοµένων µερών. Η ηγεσία δηµιουργεί τον πολιτισµικό ιστό του Ιδρύµατος 

πάνω στον οποίο θα κτιστεί η ποιότητα. 

 

δ)Πώς ανανεώνεται η γνώση; 

Το ζήτηµα της ανανέωσης της γνώσης έχει αναχθεί σε µείζον θέµα τον τελευταίο 

καιρό. Οι εξελίξεις που σηµειώνονται σε όλα τα επιστηµονικά πεδία είναι ραγδαίες και 

συνεπώς απαιτούν τη συνεχή επανεκπαίδευση των καθηγητών. Η συνεχής µάθηση 

είναι το σηµαντικότερο αποτέλεσµα ενός πανεπιστηµίου, δηλαδή η ικανότητα του 

αποφοίτου να επιδιώκει τη µάθηση συνεχώς. Τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα έχουν την 

ευθύνη προαγωγής της γνώσης και της επαγγελµατικής ανάπτυξης των καθηγητών και 

των επιστηµονικών συνεργατών, µε ότι αυτό συνεπάγεται και από παιδαγωγικής 

πλευράς. 

 

ε)Πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις στο πανεπιστήµιο; 

Οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικά στοιχεία. Αυτό αποτελεί βασική 

αρχή της ποιότητας. Η συστηµατική συλλογή και ανάλυση δεδοµένων γύρω από τις 

διαδικασίες συνιστά την πρώτη ύλη για τη λήψη των αποφάσεων. 
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στ)Ποιος λαµβάνει τις αποφάσεις; 

Η λήψη των αποφάσεων σε ένα πανεπιστήµιο που χαρακτηρίζεται από τις αρχές της 

ποιότητας και  βασίζεται στη συνολική συµµετοχή και την οµαδικότητα. Βέβαια, κάθε 

εργαζόµενος είναι απαραίτητο να κατανοήσει το πώς αυτό που κάνει, συνδέεται µε την 

επίτευξη της αποστολής και των στόχων του Ιδρύµατος. Με αυτόν τον τρόπο 

αυξάνεται η αίσθηση υπευθυνότητας αλλά και οι προτεινόµενες βελτιώσεις από τον 

εργαζόµενο σχετικά µε θέµατα που βρίσκονται εντός του εργασιακού πεδίου αναφοράς 

του. 

 

ζ)Πώς επέρχεται η βελτίωση; 

Η βελτίωση των διαδικασιών επέρχεται µε την οµαδική εργασία. Εργαζόµενοι από 

διαφορετικά τµήµατα αναλαµβάνουν να συγκεντρώσουν όλους εκείνους που 

εµπλέκονται σε µια διαδικασία ώστε αυτή να κατανοηθεί πλήρως και να µπορέσει 

έπειτα να βελτιωθεί. 

 

η)Πώς προετοιµάζεται το ίδρυµα για το µέλλον; 

∆εδοµένου ότι ένα πανεπιστήµιο που έχει ενσωµατώσει στις διαδικασίες του τις αρχές 

της ποιότητας και κατά συνέπεια την έµφαση στην ικανοποίηση των πελατών, θα 

πρέπει να αναπροσαρµόζει διαρκώς την αποστολή του µε βάση τις απαιτήσεις των 

οµάδων ειδικών συµφερόντων. Η έννοια της «αλλαγής» είναι θέµα βασικής 

προτεραιότητας για το πανεπιστήµιο που οφείλει να είναι προετοιµασµένο π.χ δοµικά, 

για να την επιδιώκει και να την ενσωµατώνει. 

 

θ)Πώς υποστηρίζεται η αλλαγή; 

Ο ρόλος της ηγεσίας δεν αφορά µόνο την εισαγωγή της ποιότητας στο πανεπιστήµιο 

αλλά περιλαµβάνει και την υποστήριξη που απαιτείται προκειµένου να διατηρηθεί 

αυτό το κλίµα στο πανεπιστήµιο. Η ηγεσία µπορεί µέσα από ένα σύστηµα αναγνώρισης 

και αµοιβών να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την αλλαγή της νοοτροπίας 

(κουλτούρας) και να προΐσταται του πολιτισµικού µετασχηµατισµού του ιδρύµατος.112 

 

Συνεπώς, οι απαντήσεις που θα δοθούν, συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του 

ρόλου του ιδρύµατος από την πλευρά των εργαζοµένων σε αυτό και στην κάµψη των 

αντιδράσεων που αναµένεται να εγερθούν εξαιτίας της αλλαγής. Μάλιστα, µε τον 

τρόπο αυτόν ενθαρρύνεται η συµµετοχή των σκεπτικιστών στο εγχείρηµα του 
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πολιτισµικού µετασχηµατισµού του ιδρύµατος µε την εισαγωγή µιας περισσότερο 

διοικητικής φιλοσοφίας. 

 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα περιλαµβάνει 

πολλές διαστάσεις. Η θέση και ο ρόλος κάποιου στο οικονοµικό και κοινωνικό 

σύστηµα καθορίζει τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις γύρω από την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και οριοθετεί πλαίσια αξιολόγησης της επίδοσης των Ιδρυµάτων. Σχετικό 

είναι το σχήµα που ακολουθεί: 

 

∆ιάγραµµα 3: ∆ιαδικασία σχεδιασµού συστήµατος αξιολόγησης της επίδοσης ενός 

      πανεπιστηµίου 

 

 

  

α 
Ανώτατη Εκπαίδευση (ως αντίληψη)

 

 

 

 

Ποιότητα (περιεχόµενο) 

 Σύστηµα αξιολόγησης της επίδοσης
 

 
Πηγή:Doherty, Geoffrey. D, (1994), Developing Quality Systems in Education, Routledge-London-New 

York, σελ.70 (τροποποιηµένο) 

 

Έτσι λοιπόν, η ποιότητα της εκπαίδευσης ορίζεται ως η ικανότητα των φοιτητών µετά 

το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα 

έχουν αποκτήσει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των οµάδων ειδικών συµφερόντων. Μάλιστα, οι απαιτήσεις αυτές µεταφράζονται σε 

προγράµµατα σπουδών και συγκεκριµένα µαθήµατα, κάτι που αν γίνει σε υπερβολικό 

βαθµό θέτει την πανεπιστηµιακή αυτονοµία σε καθεστώς οµηρίας. Η διαµόρφωση της 

οικονοµικής και της κοινωνικής πραγµατικότητας είναι άκρως σηµαντική και συνεπώς 

πρέπει να ξεκινά από την πηγή του κρατικού πλούτου, η οποία και είναι η  

πανεπιστηµιακή κοινότητα. Μια αντίστροφη πορεία, στην οποία η αγορά θα ορίζει το 

περιεχόµενο της εκπαίδευσης κάθε άλλο παρά συνετή είναι. Το πανεπιστήµιο είναι 

 135  



  

αυτό που τροφοδοτεί την κοινωνία µε τις αξίες και το όραµα που χρειάζεται για να 

αναπτύσσεται και άρα αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα µεταξύ οικονοµικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας.113   

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό της ποιότητας της εκπαίδευσης, το κάθε 

πανεπιστήµιο θέτει εσωτερικά πρότυπα ποιότητας για να διασφαλίζει τις ικανότητες 

των φοιτητών του. ∆εν είναι δυνατό τουλάχιστο στα ελληνικά πλαίσια να ελεγχθεί η 

ποιότητα της εισροής (εισερχόµενοι φοιτητές). Έτσι τα πανεπιστήµια επικεντρώνονται 

στον έλεγχο ποιότητας της διαδικασίας. Μετά την αποφοίτησή τους, οι γνώσεις και οι 

ικανότητες των φοιτητών χρησιµοποιούνται από τις οµάδες ειδικών συµφερόντων όπως 

π.χ. οι εργοδότες. Οι απόφοιτοι µπορούν να δίνουν χρήσιµες πληροφορίες στο 

πανεπιστήµιο για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε αυτό να προβαίνει 

σε βελτιώσεις. 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο εισάγεται η ποιότητα σε ένα πανεπιστήµιο καθορίζεται από το 

βαθµό ετοιµότητάς και το µέγεθός του. ∆εν υπάρχει ένας συγκεκριµένος τρόπος 

εισαγωγής της ποιότητας. Κάθε φορά υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες που πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη.  

 

Η διαδικασία για την εισαγωγή της ποιότητας στο πανεπιστήµιο χωρίζεται σε τρία 

µεγάλα στάδια, το στάδιο της προετοιµασίας του ιδρύµατος για την εισαγωγή της 

ποιότητας, το στάδιο της εφαρµογής και τέλος το στάδιο της αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων και των βελτιώσεων. 

 

Όπως σε κάθε είδος υπηρεσιών, έτσι και στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, το στάδιο της 

προετοιµασίας για την εισαγωγή της ποιότητας ξεκινά µε την ύπαρξη ενός οράµατος 

και την αποστολή του Ιδρύµατος. Βασικό στοιχείο αποτελεί η συνεισφορά της ηγεσίας, 

η οποία θα δηµιουργήσει το πλαίσιο για την ποιότητα. Βασική συνιστώσα είναι η 

αλλαγή της κουλτούρας, η οποία συνοδεύεται από ποσοτικά και ποιοτικά 

πλεονεκτήµατα.  

 

Η ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση εκτείνεται πέρα από τη σχέση φοιτητή- 

Καθηγητή. Είναι ένα δοµικό σύστηµα που δηµιουργεί έναν οργανισµό µάθησης µέσα 

από την ενοποίηση των προσπαθειών. Η επιτυχία του κρίνεται από την αποδοχή των 
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οµάδων ειδικών συµφερόντων, και τις επιτυχείς οργανωσιακές τροποποιήσεις. Η 

πλήρης ενηµέρωση στο Ίδρυµα για την ποιότητα, τους στόχους και τα οφέλη που αυτή 

επιφέρει µπορούν να εκτεθούν µέσα από ένα εκτενές σεµινάριο, στο οποίο θα 

επιλύονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τον προσδιορισµό των πελατών, την 

αποµάκρυνση του φόβου της αλλαγής, την ενδυνάµωση των εργαζοµένων, την 

ανάπτυξη διατµηµατικών οµάδων εφαρµογής, τα θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού, 

την ανάπτυξη κριτηρίων µέτρησης, τα θέµατα αναγνώρισης και ανταµοιβής, τους 

διαθέσιµους πόρους, το κόστος της προσπάθειας, την παρουσίαση επιχειρηµάτων για 

την τεκµηρίωση εφαρµογής της ποιότητας, την διατµηµατική συνεργασία σε διοικητικό 

και ακαδηµαϊκό επίπεδο και τα θέµατα συµµετοχής των εργαζοµένων.  

 

Στο στάδιο της εφαρµογής επιδιώκεται η σταδιακή εξοικείωση των εργαζοµένων µε τα 

στοιχεία της ποιότητας στις καθηµερινές εργασίες τους. Επιδιώκεται η εφαρµογή της 

στρατηγικής ποιότητας ως µέρος της γενικής στρατηγικής του ιδρύµατος. Συστατικό 

της επιτυχίας αποτελεί ο προσδιορισµός παραγόντων όπως του πελάτη, των υπεύθυνων 

για την παροχή των υπηρεσιών, των διαδικασιών, του ιδιοκτήτη του συστήµατος 

(κράτος), των περιβαλλοντικών περιορισµών και της ευρείας θεώρησης του Ιδρύµατος 

και της συσχέτισής του µε τον κόσµο. 

 

Τέλος στο τελευταίο στάδιο, αξιολογούνται τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί και 

αποφασίζονται βελτιώσεις του τρόπου εφαρµογής αλλά και του συστήµατος. 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή της ποιότητας στο πανεπιστήµιο είναι τα 

ακόλουθα: 114 

 Ευρεία θεώρηση του οργανισµού και των οµάδων ειδικών συµφερόντων. 

 Καλύτερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. 

  Αυξηµένη συµµετοχή από το προσωπικό, τους γονείς και τους φοιτητές στο 

σχεδιασµό και τη διοίκηση των λειτουργιών των πανεπιστηµίων. 

 Βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων και σε προσωπικό επίπεδο. 

 Βελτιωµένη ηγεσία από τη διοίκηση. 

 Πιο αποτελεσµατική και συνολική αξιολόγηση. 

 Αυξηµένη ικανότητα εφαρµογής των πράξεων. 

 Συνεχής οργανωσιακή βελτίωση. 

 Αυξηµένα επίπεδα εξωτερικής ικανοποίησης. 
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 Έµφαση στη σηµασία διεπιστηµονικών οµάδων. 

 Νέοι τρόποι διοίκησης του οργανισµού. 

 Βελτιώσεις στο ηθικό, στη δέσµευση και την υποκίνηση 

 

Τα προβλήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν είναι όµως µόνο αυτής της φύσης. 

Υποστηρίζεται ότι η ποιότητα δεν µπορεί να επιλύσει τα θέµατα αυτά αποτελεσµατικά. 

Η αποτυχία για την εισαγωγή της ποιότητας στα πανεπιστήµια συνέβη λόγω απουσίας 

ενός συστηµατικού πλάνου αλλά και το γεγονός ότι οι στάσεις των ανθρώπων δεν 

αλλάζουν εύκολα. Η ποιότητα προσφέρει τη δυνατότητα στενότερου ελέγχου των 

διαδικασιών. Οι διαφορές της φιλοσοφίας των ακαδηµαϊκών για τους σκοπούς της 

εκπαίδευσης και τους τρόπους για την επίτευξή τους (κύκλος αποµόνωσης των 

ακαδηµαϊκών) προκαλούν δυσκολίες τόσο στην εισαγωγή της ποιότητας αλλά και στην 

εύρεση µεθόδων αξιολόγησης της επίδρασης των εκπαιδευτικών διαδικασιών στους 

φοιτητές.  

 

5.16. 5 Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσιών 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών σε ένα πανεπιστήµιο αφορά όλες τις διαδικασίες, από τη 

διδασκαλία και τη µάθηση ως και τις υποστηρικτικές διαδικασίες. Κατά τη διδασκαλία 

των µαθηµάτων στο πανεπιστήµιο επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση µε 

περιεχόµενο υψηλής ποιότητας, αλλά και την ικανότητα να εφαρµόζουν τη γνώση και 

να χρησιµοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την επίλυση προβληµάτων 

στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν την ικανότητα επιτυχούς 

αντιµετώπισης των καταστάσεων και των προβληµάτων του µέλλοντος καθώς και τη 

δυνατότητα να µπορούν από µόνοι τους να επιδιώκουν τη γνώση (educating not 

educated persons).Όλα τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν ως εξής: 

 

1. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών. 

2. Την κατάλληλη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. 

3. Τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη. 

4. Την επιλογή µεθόδων αξιολόγησης. 

5. Την παροχή επανατροφοδότησης στους φοιτητές. 

6. Τη διαµόρφωση των εργασιών που αναθέτονται στους φοιτητές. 

7. Τον σχεδιασµό της τελικής εξέτασης. 
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5.17 Επίλογος 
 

Οι ραγδαίες οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή 

εποχή, αλλά και τα νέα δεδοµένα, όπως είναι η πολυπολιτισµικότητα των σύγχρονων 

κοινωνιών, συνεπάγονται νέες απαιτήσεις για τα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Συγκεκριµένα, επιβάλλουν αλλαγές στη δοµή και τη νοοτροπία των εκπαιδευτικών 

οργανισµών όλων των βαθµίδων (σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Κέντρων Συνεχιζόµενης 

Εκπαίδευσης κ.ά), καθώς και την αποτίµηση του επιτελούµενου στην εκπαίδευση 

έργου. Η αξιολόγηση των επιµέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου µπορεί να 

συµβάλλει στη διασφάλισηενός ποιοτικά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

 

Ο όρος «ποιότητα στην εκπαίδευση» παραπέµπει σε µια νέα προσέγγιση στην 

επιστηµονική σκέψη και πρακτική που αφορά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των εκπαιδευτικών οργανισµών µέσω της εφαρµογής µεθόδων στρατηγικού 

προγραµµατισµού των δράσεών τους. Ειδικότερα, η ποιότητα στην εκπαίδευση 

συσχετίζεται µε: α) τα προγράµµατα σπουδών, β) τις µεθόδους διδασκαλίας, γ) τη 

χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, δ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, ε) την 

υλικοτεχνική υποδοµή, στ) την απασχολησιµότητα των αποφοίτων, ζ) τη διασύνδεση 

του περιεχοµένου σπουδών µε την αγορά εργασίας κ.ά.  

 

Η υπόθεση της ποιότητας, και συγκεκριµένα της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 

των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης µίας χώρας, είναι χρήσιµο να αποτελεί µία 

προτεραιότητα για τις ασκούµενες εκπαιδευτικές πολιτικές. Από την άλλη µεριά τα 

εθνικά συστήµατα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας θα πρέπει να 

αποσκοπούν ακριβώς στη βελτίωση της ποιότητας των Ιδρυµάτων. 

 

Πέρα τούτου, η υπόθεση της ποιότητας αποκτά ξεχωριστή σηµασία µέσα στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα στην οποία η Ανώτατη Εκπαίδευση της κάθε χώρας οφείλει 

να µπορεί να συνδυάζει αποτελεσµατικά τα κρίσιµα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

εποχή µας. Η Ανώτατη Εκπαίδευση οφείλει να ανοιχτεί στην Κοινωνία, έτσι ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή σε όσο το δυνατό περισσότερους 
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ανθρώπους, και µάλιστα όχι µόνο των τυπικών ηλικιών, µετά δηλαδή την αποφοίτηση 

από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και των µεγαλύτερων ηλικιών µέσω των 

διαδικασιών διαβίου εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

κάθε χώρας οφείλουν να µπορούν να αντεπεξέλθουν σε συνθήκες διεθνούς 

ανταγωνισµού στον παγκόσµιο στίβο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και, βεβαίως, όλα 

αυτά πρέπει να συµβαδίζουν µε τη θεµελιώδη αρχή ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση 

αποτελεί δηµόσιο αγαθό και δηµόσια ευθύνη. 

 

Οι διαδικασίες διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας είναι λοιπόν εκείνες που, 

όχι µόνο θα δώσουν στα Ιδρύµατα τα αναγκαία εφόδια για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητάς τους µέσα στις νέες συνθήκες, αλλά που επιπλέον θα παρέχουν σε αυτά 

επιπρόσθετες δυνατότητες να προσφέρουν στην Κοινωνία έγκυρες και αξιόπιστες 

εγγυήσεις για την ποιότητα του συστήµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης στην κάθε χώρα 

και για την υψηλή του θέση µέσα στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό τοπίο της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι διαδικασίες διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας 

θα µπορούν να παρέχουν στους νέους και τις νέες που σπουδάζουν σήµερα ή που θα 

σπουδάζουν αύριο στα ελληνικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπλέον εγγυήσεις 

για το επίπεδο των σπουδών τους και για το αντίκρισµά τους σε Ευρωπαϊκό αλλά και 

διεθνές επίπεδο, όπως επίσης και για τα εφόδια που τους παρέχονται ώστε να 

αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού µέλλοντος µετά την 

αποφοίτησή τους. 

 

Με τον τρόπο αυτό, οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας θα διαµορφώνουν, κατά 

συνέπεια, όρους και συνθήκες διαφάνειας στη λειτουργία και στο έργο των Ιδρυµάτων, 

γεγονός το οποίο θα επιτρέπει τη δυνατότητα συγκριτικών αναλύσεων µεταξύ των 

ίδιων των Ιδρυµάτων αλλά και τη δυνατότητα αµοιβαίων αξιοποιήσεων εµπειριών και 

καλών πρακτικών. Στο αυριανό µέλλον της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι 

όροι διαφάνειας, συγκρισιµότητας και ανταλλαγής εµπειριών και καλών πρακτικών θα 

έχουν ως ελάχιστο κοινό παρονοµαστή την ποιότητα των εθνικών συστηµάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η ποιότητα των εθνικών συστηµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης θα αποτελεί εν µέρει την προϋπόθεση τόσο για την αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών που παρέχονται στις άλλες χώρες ή και των περιόδων σπουδών που 

πραγµατοποιούνται σε άλλες χώρες, όσο και για τη συµµετοχή των Ιδρυµάτων 
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Ανώτατης Εκπαίδευσης µίας χώρας σε προγράµµατα κινητικότητας ή σε κοινά 

προγράµµατα σπουδών που θα οδηγούν σε κοινούς ή σε πολλαπλούς τίτλους σπουδών. 

 

Τα Πανεπιστήµια δεν είναι ένας απλός εκπαιδευτικός θεσµός και το εκπαιδευτικό τους 

έργο δεν εξαντλείται στην µετάδοση κεκτηµένων γνώσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι αποτελούν ένα θεσµό ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης και της αλήθειας µε τρόπο 

συστηµατικό και πειθαρχηµένο µέσω της αδέσµευτης έρευνας, του ελεύθερου 

διαλόγου αλλά και την καλλιέργεια µίας στάσης και ενός ήθους που εξασφαλίζουν την 

ελευθερία του νου και της συνείδησης.  

Με άλλα λόγια, το Πανεπιστήµιο δεν είναι ένας φορέας διδασκαλίας αλλά ένας θεσµός 

µαθητείας, κοινής άσκησης και καλλιέργειας του νου που συνδέει όλους εκείνους που 

µετέχουν σε αυτό σε µία ενιαία και αυτοδιοικούµενη κοινότητα. Για το λόγο αυτό δεν 

θα πρέπει να κρίνεται µόνο για τα πτυχία που χορηγεί αλλά και από το έργο των µελών 

που συνθέτουν την Πανεπιστηµιακή κοινότητα αλλά και την ικανότητα του να 

ανανεώνει συνεχώς την κοινότητα αυτή, διαµορφώνοντας νέους επιστήµονες αλλά και 

επιστηµονικούςδασκάλους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

 
Η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης πριν το 2010 είναι ο 

κύριος στόχος της διακήρυξης της Μπολόνια, η οποία υπογράφηκε το 1999 από του 

Υπουργούς των 29 Ευρωπαϊκών καρτών-µελών. Η διακήρυξη αυτή προηγήθηκε της 

συνθήκης της Σορβόννης του 1998 όπου προτάθηκε η ανάγκη για την προώθησης µιας 

εναρµονισµένης πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

Με βάση τη διακήρυξη της Μπολόνια οι στρατηγικοί στόχοι για την δηµιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού χώρου  Ανώτατης Εκπαίδευσης βασίζεται σε. 

 

1. Σε ένα εύκολα κατανοητό και συγκρίσιµο σύστηµα πτυχίων το οποίο κάνει δυνατή 

την προώθηση για την είσοδο στην αγορά εργασίας και αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού πανεπιστηµιακού συστήµατος ώστε να 

αποτελέσει πόλο έλξης για καθηγητές και φοιτητές από όλο τον κόσµο. 

2. Την εγκατάσταση ενός συστήµατος βασισµένο χρηµατοδοτικά σε δύο κύριες 

χρονικές περιόδους. 

3. Την υιοθέτηση ενός εναρµονισµένου συστήµατος βαθµών οι οποίοι ενθαρρύνουν 

την κινητικότητα. 

4. Την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την επιβεβαίωση της ποιότητας 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσω της ανάπτυξης δικτυακών τόπων, συγκεκριµένων 

υποστηρικτικών σωµάτων κ.τ.λ. µε σκοπό την σύγκριση των κριτηρίων και 

µεθοδολογιών 

5. Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών διαστάσεων οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

εκπαίδευση 

6. Τέλος προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού 

προσωπικού τόσο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων όσο και άλλων ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  
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ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ: ∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Στόχος είναι η παραγωγή αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών σχετικά µε τα 

εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα και πολιτικές. Με βάση το ψήφισµα του Συµβουλίου 

και των υπουργών Παιδείας συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 6ης 

∆εκεµβρίου 1990, σχετικά µε το Ευρυδίκη : αποτελεί ένα δίκτυο πληροφοριών για την 

εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, [Επίσηµη Εφηµερίδα C 329, 31.12.1990]. 

 

Παρ' όλο που το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε εκφράσει την επιθυµία για τη λειτουργία 

δικτύου για τις ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε την οργάνωση της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις 9 Φεβρουαρίου 1976 (Επίσηµη Εφηµερίδα C 38 της 

19.02.1976), αυτή η επιθυµία εκπληρώθηκε µόλις το 1980 µε τη δηµιουργία του 

δικτύου ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ. ∆έκα χρόνια αργότερα, το 1990, το Συµβούλιο εξέδωσε ψήφισµα 

που αφορούσε ειδικότερα το δίκτυο ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ και αποσκοπούσε στην ενίσχυση των 

υπηρεσιών του. 

 

Η εισαγωγή του άρθρου 149 στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπογράφηκε 

στο Μάαστριχ το 1997, αποτέλεσε σηµαντικό βήµα προόδου, επειδή υπογραµµίζει τη 

σηµασία των ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε θέµατα κοινά στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών. Από το 1995, το δίκτυο Ευρυδίκη 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ . 

 

Για να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα 

της εκπαίδευσης, και να διευκολυνθεί η προετοιµασία των πρωτοβουλιών σε εθνικό 

και κοινοτικό επίπεδο, το δίκτυο Ευρυδίκη είναι το κύριο µέσο πληροφόρησης σχετικά 

µε τις δοµές, τα συστήµατα και τις εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο στον 

τοµέα της εκπαίδευσης. Κατά τον τρόπο αυτό, το δίκτυο Ευρυδίκη διαδραµατίζει ρόλο 

παρατηρητηρίου, τονίζοντας τόσο την ποικιλοµορφία των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

όσο και τις κοινές τάσεις τους. 

 

Το δίκτυο αποτελείται από εθνικές µονάδες και µία ευρωπαϊκή µονάδα, που 

δηµιουργήθηκαν από τα υπουργεία Παιδείας. Οι χώρες που συµµετέχουν στο δίκτυο 

είναι: 
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 τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

  οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (δηλαδή Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 

Νορβηγία και Ελβετία)  

 οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, µε εξαίρεση την Τουρκία (κυρίως 

Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ρουµανία, Σλοβακία και Σλοβενία.  

 

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές µονάδες υφίστανται επεξεργασία και 

αναλύονται από την ευρωπαϊκή µονάδα, η οποία έχει τη βάση της στις Βρυξέλλες και 

διαθέτει πολύ λεπτοµερή βάση δεδοµένων σχετικά µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα στην 

Ευρώπη, την EURYBASE. Το δίκτυο Ευρυδίκη επεξεργάζεται και δηµοσιεύει 

περιγραφικές και συγκριτικές αναλύσεις καθώς και δείκτες και έρευνες σχετικά µε τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών που συµµετέχουν στο δίκτυο. 
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