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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η θεωρητική και ερευνητική μελέτη της 
ποιότητας στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, εκτενές 
και πολυδιάστατο θέμα που καλύπτει όλες τις μορφές και βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα και η ερευνητική προσπάθεια, 
ωστόσο, εστιάζουν στην τελευταία βαθμίδα της εκπαίδευσης, την ανώτατη 
εκπαίδευση και χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος και το ερευνητικό 
μέρος.
Το θεωρητικό μέρος ξεκινά με ορισμούς της έννοιας της ποιότητας όπως την 
αντιλήφθηκαν κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αυτήν 
εν γένει. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία, ακολουθεί 
μια συνοπτική περιγραφή του τι εστί ποιότητα στις υπηρεσίες και σε τι 
διαφέρει από την ποιότητα στα προϊόντα. Το θεωρητικό μέρος καταλήγει με τη 
μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη παράγραφο που μελετά την ποιότητα στην 
εκπαίδευση. Η παράγραφος αυτή ξεκινά με ορισμούς τόσο της έννοιας της 
ποιότητας στην εκπαίδευση όσο και άλλων σχετικών με το θέμα όρων και 
εννοιών, ενώ παρατίθενται αναλυτικά τα 14 «σημεία» του Deming, γνωστού 
“guru” της ποιότητας. Αφού διασαφηνιστεί ποιοι είναι οι πελάτες της 
εκπαίδευσης περιγράφονται τα είδη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
ακολουθεί ανάλυση κάποιων συγκεκριμένων συστημάτων. Στη συνέχεια 
περιγράφονται αναλυτικά επτά μοντέλα ποιότητας για την ανώτατη 
εκπαίδευση. Ακολουθεί περιγραφή των κριτηρίων ποιότητας για την απονομή 
του βραβείου Malcolm Baldrige National Quality Award σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, περιγραφή της εφαρμογής του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9000 
στην ανώτατη εκπαίδευση και περιγραφή εφαρμογής των αρχών της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση καθώς και μία συνοπτική 
σύγκριση των τριών. Η παράγραφος αυτή κλείνει με την παρουσίαση ενός 
Μοντέλου Αριστείας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση.

Το ερευνητικό μέρος ξεκινά με περιγραφή των διαστάσεων ποιότητας για 

προϊόντα, προχωρά στην περιγραφή διαστάσεων ποιότητας για υπηρεσίες και 
καταλήγει στις διαστάσεις ποιότητας για την εκπαίδευση. Στις τελευταίες
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μάλιστα βασίστηκε η κατασκευή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε 
στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 
ομαδοποιημένες σε υπό κατηγορίες τις διαστάσεις της ποιότητας. 
Διανεμήθηκε σε φοιτητές καθώς και, ελαφρώς τροποποιημένο, σε μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού ζητώντας τους να ιεραρχήσουν τα διάφορα 
χαρακτηριστικά ποιότητας με βάση τη σημαντικότητά τους στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης.
Ο τρόπος σύνταξης και διανομής του ερωτηματολογίου περιγράφεται 
αναλυτικά στην τελευταία παράγραφο του ερευνητικού μέρους, το οποίο 
ολοκληρώνεται με μια εκτενή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
Στο παράρτημα παρατίθενται τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για 
τη διεξαγωγή της έρευνας.
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1 Ποιότητα

Quality is in the eye of the beholder (Doherty, 1997)

Ο όρος ποιότητα, τόσο στον τομέα των αγαθών όσο και στον τομέα των 
υπηρεσιών, έχει πολλές διαφορετικές έννοιες και έχει οριστεί με αρκετούς 
διαφορετικούς τρόπους. Παρόλο που διακρίνεται σαφής συσχετισμός 
ανάμεσα στους περισσότερους ορισμούς δε φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία. 
Παρακάτω παραθέτονται μερικοί από τους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν 
δοθεί στην έννοια ποιότητα από ανθρώπους που ασχολήθηκαν με αυτήν. 
Συμμόρφωση με προδιαγραφές
Ένα προϊόν ή υπηρεσία που ικανοποιεί τις προδιαγραφές σχεδιασμού είναι 
ένα προϊόν ή υπηρεσία ποιότητας (Crosby, 1984).
Ικανοποίηση του πελάτη
Ένα προϊόν ή υπηρεσία που ικανοποιεί τις προσδοκίες του πελάτη είναι ένα 
προϊόν ή υπηρεσία ποιότητας (Guaspari, 1985).
Καταλληλότητα για χρήση
Ένα προϊόν ή υπηρεσία που είναι κατάλληλο για χρήση είναι ένα προϊόν ή 
υπηρεσία ποιότητας.
Επίτευξη αποστολής και στόχων

Ένα πρόγραμμα ή ένα ίδρυμα /οργανισμός που επιτυγχάνει τους στόχους του 
είναι ένα πρόγραμμα ή ίδρυμα /οργανισμός ποιότητας (Green, 1994).
Συνεχής βελτίωση
Ένας οργανισμός που δημιουργεί ένα κλίμα συνεχούς βελτίωσης είναι ένας 
οργανισμός ποιότητας (Deming, 1986).
Ενσωμάτωση πολλαπλών παραγόντων
Η ποιότητα είναι μία έννοια πολλαπλών παραγόντων που περικλείει όχι μόνο 
την καταλληλότητα για χρήση αλλά επίσης αξιοπιστία, αντοχή, αισθητική, κοκ 
(Garvin, 1988), (Bogue, (1998)

To British Standards Institute ορίζει την ποιότητα ως εξής:

Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που υποστηρίζουν τη δυνατότητά τους να 
ικανοποιούν καθορισμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες. (Doherty, 1997)
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Επίσης, η ποιότητα αντικαθιστά τις χαμένες ανθρωποώρες και μηχανοώρες 
με κατασκευή καλών προϊόντων και παροχή καλών υπηρεσιών (Deming, 
1986), (Rowley, 1995).
Οι παραπάνω ορισμοί καλύπτουν 3 θεμελιώδεις απόψεις για τη δημιουργία 

προϊόντων και υπηρεσιών:
Το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 

πελάτη.
^ Το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές ή με άλλα λόγια να λειτουργεί όπως ισχυρίζεται ότι 

λειτουργεί.
4 Τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται σωστά την πρώτη φορά.
Εξαλείφοντας την επανεργασία και την επιδιόρθωση των ελαττωματικών ένας 
οργανισμός μπορεί να κατανείμει τους πόρους του πιο αποδοτικά αυξάνοντας 
την παραγωγή του χωρίς να μεταβάλλει το συνολικό όγκο των πόρων του. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι:
9 Ένα αποδοτικό πρόγραμμα διοίκησης ποιότητας είναι μοναδικό για κάθε 

οργανισμό και πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε καταστάσεις 
9 Η διαχείριση της ποιότητας είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία χωρίς τέλος.

2.2 Ποιότητα στις υπηρεσίες

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης των αγορών και των οικονομιών 
εξαπλώνεται και κατακτά συνεχώς έδαφος στον πλανήτη μας, οδηγώντας σε 
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών στις ανεπτυγμένες χώρες του 
κόσμου. Στις οικονομικά ισχυρές χώρες, η βιομηχανική παραγωγή δεν 
αποτελεί το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οικονομιών. Αντίθετα, η 
ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και η κοινωνία της γνώσης αποτελούν 
βασικά συστατικά στοιχεία της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής των 
χωρών.
Η βελτίωση των βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των πολιτών στον 

ανεπτυγμένο κόσμο έχει ως συνέπεια την αναζήτηση, από την πλευρά τους, 
αυξημένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, τόσο στα παραγόμενα αγαθά, όσο 
και στις υπηρεσίες, είτε αυτές αναφέρονται στην καθημερινή ζωή τους 
(τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, μεταφορές,

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση κλπ), είτε αφορούν τη 
διασκέδαση και την αναψυχή τους (εστιατόρια, ξενοδοχεία, σπόρ κλπ). 
(Ζακολίκος, Π. (2002) «Δειλά αλλά σταθερά η ποιότητα μπαίνει στην 

καθημερινή ζωή».)
Ο διαχωρισμός του τομέα των αγαθών από τον τομέα των υπηρεσιών δεν 
είναι εντελώς ξεκάθαρος. Κάποιες λειτουργίες που θεωρούνται ότι ανήκουν 
στον τομέα των υπηρεσιών παρέχουν επίσης και αγαθά. Για παράδειγμα οι 

εγκαταστάσεις επισκευής αυτοκινήτων πουλούν αλλά και αντικαθιστούν 
ανταλλακτικά. Η αγορά ενός αγαθού πολλές φορές περιέχει πολλές φορές και 
μία υπηρεσία αλλά και η αγορά μιας υπηρεσίας ίσως να περιλαμβάνει την 
αγορά ενός προϊόντος. Για παράδειγμα τμήμα της τιμής μιας ηλεκτρικής 

συσκευής χρησιμοποιείται για την αμοιβή του πωλητή. Ανάλογα, τμήμα της 
τιμής του εισιτηρίου του αστικού χρησιμοποιείται για την αγορά αναλωσίμων 
για τον οργανισμό μεταφορών.
Πέρα από τις ομοιότητες αυτές σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο προϊόντων 
(υπηρεσίες και αγαθά) είναι ότι η υπηρεσία είναι άυλο προϊόν ενώ το αγαθό 
είναι φυσικό προϊόν. Ως άυλο αγαθό η υπηρεσία δεν μπορεί να 
αποθεματοποιηθεί καθώς προσφέρεται βάσει ζήτησης, δηλαδή παράγεται και 
καταναλώνεται ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να είναι τόσο πλεονέκτημα όσο και 
μειονέκτημα. Πλεονέκτημα διότι η διατήρηση και διοίκηση των αποθεμάτων 
είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Μειονέκτημα διότι η μη αποθεματοποίηση του 
προϊόντος καθιστά κάποιες φορές αδύνατη την προσφορά του. Για 
παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε κάποια τραπεζική 
υπηρεσία πέραν του ωραρίου των τραπεζών.
Όπως στην περίπτωση των αγαθών έτσι και στις υπηρεσίες οι επιχειρήσεις 
έρχονται σε επαφή με πελάτες τις απαιτήσεις των οποίων επιδιώκουν 
ικανοποιήσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό για να σταθούν επάξια 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ένας τρόπος προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών τους είναι να τις μετατρέψουν σε 
εσωτερικές διαδικασίες και ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού είναι η 
κατανόηση των διαστάσεων της ποιότητας για τον τομέα των υπηρεσιών.

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υπήρξε αντικείμενο μελέτης πολλών μεταξύ των 
οποίων και οι V. Zeitaml, L. Berry, A. Parasuraman οι οποίοι κατέληξαν στις 
παρακάτω πέντε διαστάσεις της ποιότητας:

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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Αξιοπιστία (Reliability). Η ικανότητα παροχής της υποσχόμενης υπηρεσίας 

έγκυρα και επακριβώς.
Παράδειγμα: επισκευάστηκε το video μου σωστά;
Έφτασε το πακέτο που έστειλα εγκαίρως;
Ανταπόκριση (Responsiveness). Η προθυμία παροχής βοήθειας και 
άμεσης εξυπηρέτησης στους πελάτες.
Παράδειγμα: αν σε ένα ξενοδοχείο ζητήσω έξτρα μαξιλάρι θα μου δοθεί;

Όταν ένας υπάλληλος λέει ότι θα μου τηλεφωνήσει το κάνει;
Διασφάλιση (Assurance). Η γνώση και η ευγένεια των υπαλλήλων και η 
ικανότητά τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά.
Παράδειγμα: μπορεί ο πωλητής να απαντήσει στις ερωτήσεις μου σχετικά με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που πωλείται;
Απαντά ο ιατρός μου ευγενικά και αξιόπιστα τις ερωτήσεις μου; 
Συναισθηματική κατανόηση (Empathy). Η παροχή εξατομικευμένης 

προσοχής και φροντίδας στον πελάτη.
Παράδειγμα: με αναγνωρίζει κάποιος στο εστιατόριο ως τακτικό πελάτη; 
Διατίθεται ο σύμβουλος σπουδών μου να συνεργαστεί μαζί μου για τη 
διαμόρφωση ενός προγράμματος σπουδών που θα συμβάλει στην επίτευξη 
των επαγγελματικών μου στόχων;
Απτά χαρακτηριστικά (Tangibles). Η εμφάνιση των φυσικών 
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προσωπικού και το υλικό επικοινωνίας όπως 
ενημερωτικά φυλλάδια, επιστολές.
Παράδειγμα: είναι καθαρά και μοντέρνα τα έπιπλα των δωματίων του 
ξενοδοχείου;
Είναι εύκολα κατανοητή η κατάσταση λογαριασμού στην τράπεζα; 
(Vonderembse, White. “Operations Management”, Third edition.)
Ολοένα και περισσότερες έρευνες και μελέτες έχουν ως αντικείμενο την 
αναζήτηση ενός γενικού εργαλείου μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 
που θα προσδιορίζει ένα σύνολο διαστάσεων ποιότητας υπηρεσιών. Δύο 
τέτοια εργαλεία είναι το SERVQUAL που αναπτύχθηκε από τους 

Parasuraman et al (1988)και είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και το 
SERVPERF που προέκυψε από δουλειά των Cronin και Taylor (1992). Η πιο 

σημαντική συνεισφορά της βιβλιογραφίας σχετικά με την ποιότητας στις 
υπηρεσίες είναι η εισαγωγή των εννοιών αντιλαμβανόμενη ποιότητα,

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκτταίοευση_______
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ικανοποίηση και προσδοκίες και αντιλήψεις. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα 
απορρέει από τη συνολική αξιολόγηση από τον πελάτη της παροχής της 
υπηρεσίας. Η ποιότητα μπορεί να διακριθεί από την ικανοποίηση αφού η 
ποιότητα είναι μια γενική στάση, ενώ η ικανοποίηση συνδέεται με 
συγκεκριμένες συναλλαγές. Οι προσδοκίες και αντιλήψεις είναι δύο ξεχωριστά 
πρότυπα που αφορούν τη φύση της ποιότητας των υπηρεσιών.
Το μοντέλο SERVQUAL υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση της ποιότητας, όπως 
γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες πηγάζει από τη σύγκριση του τι πιστεύουν 
οι πελάτες ότι ένας οργανισμός θα πρέπει να προσφέρει και των αντιλήψεών 
τους σχετικά με την απόδοση του οργανισμού. Οι συνήγοροι του εναλλακτικού 
μοντέλου SERVPERF πιστεύουν ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες θα πρέπει να 
ορίζεται απλά βάσει των αντιλήψεων.
Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει κριθεί στατική καθώς 
συλλαμβάνει μόνο στιγμιότυπα ικανοποίηση και αντίληψης ποιότητας σε 
κάποια χρονική στιγμή. Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τέτοια 
στιγμιότυπα δεν παρέχουν ολοκληρωμένη άποψη. (Aldridge etal. 1998)
Τη δυσκολία στη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων 
δυσκολιών που αφορούν την ποιότητα στις υπηρεσίες, αναγνωρίζουν πολλοί 
μελετητές. Πιο συγκεκριμένα, οι Gronroos (1990), Cowell (1991), Berry και 
Parasuraman (1991) και Rosander (1985) αναφέρουν συγκεκριμένες 
δυσκολίες, όπως:
χ Η παραγωγή, παράδοση και κατανάλωση της υπηρεσίας είναι συνήθως 

ολοκληρωμένες και η παράδοση εξαρτάται συχνά και επηρεάζεται από τον 
αγοραστή της υπηρεσίας.

X Η στενή αλληλεπίδραση και συχνά προσωπική σχέση μεταξύ του πελάτη 
και του προμηθευτή.

X Η πιθανή μεταβλητότητα του ανθρώπινου στοιχείου κατά την παροχή της 
υπηρεσίας.

X Η έλλειψη απτότητας της υπηρεσίας και η συνεπαγόμενη δυσκολία 
εφαρμογής προτύπων με αυστηρό και συνεπή τρόπο.

X Ανεπαρκής καθορισμός των ορίων των διαδικασιών και η έλλειψη ορατών 
σημείων ελέγχου.

χ Η αδυναμία ελέγχου και ρύθμισης των περιβαλλοντικών καταστάσεων.
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χ Συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση της απόδοσης, 
παρόλο που έχουν αναπτυχθεί κάποιες μέθοδοι (π.χ το SERVQUAL από 
τον Parasuraman et a/.(1988)). Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν:

Φ Οι μετρήσεις της ποιότητας είναι υποκειμενικές
Η μέτρηση της ποιότητας εξαρτάται από ερωτηματολόγια και 
συνεντεύξεις

Φ Η εφαρμογή των στατιστικών είναι δύσκολη καθώς κάθε 
πελάτης είναι διαφορετικός

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διοίκηση της ποιότητας στις 
υπηρεσίες διαφέρει αναμφίβολα από τη διοίκηση της ποιότητας στα 
καταναλωτικά αγαθά. Η κάθε περίπτωση παρουσιάζει βέβαια τις δικές της 

δυσκολίες.
Ο B.G Dale της σχολής Διοίκησης του Manchester διαπίστωσε ότι οι φοιτητές 
πιστεύουν ότι ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας είναι ευκολότερο να 
επιτευχθεί σε μία κατασκευαστική εταιρία παρά σε μία επιχείρηση υπηρεσιών. 
Στο άρθρο του “Managing quality in manufacturing versus services: a 
comparative analysis” (1997) διαμορφώνει μία σειρά προτάσεων αναφορικά 
στη διοίκηση της ποιότητας σε μια περίπτωση κατασκευής ενός υψηλής 
τεχνολογίας πολύπλοκου προϊόντος σε σύγκριση με τη διοίκηση της 
ποιότητας σε υπηρεσίες όπως τράπεζες, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Οι 
προτάσεις αυτές είναι:
♦ Η μεταβλητότητα στις διαδικασίες κατασκευής είναι πολύ πιο δύσκολο να 

ελεγχθεί από ότι το ανθρώπινο στοιχείο στην παροχή των υπηρεσιών.
♦ Οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα κατασκευής προϊόντων είναι 

μεγαλύτερου εύρους από αυτούς που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί που 
παρέχουν υπηρεσίες.

♦ Οι συνέπειες ενδεχομένου σφάλματος στην περίπτωση της κατασκευής
προϊόντων είναι σημαντικά σοβαρότερες από το να εκνευριστεί ένας 
πελάτης π.χ στα Me Donald’s ή σε ένα ξενοδοχείο. Στο σημείο αυτό βέβαια 

οφείλουμε να αναφέρουμε τις δυσάρεστες συνέπειες της στόμα με στόμα 
διάδοσης (word-of-mouth). Ο Goodman et al. (1990) αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «η αρνητική στόμα με στόμα διάδοση από
δυσαρεστημένους πελάτες είναι διπλάσια από την αντίστοιχη θετική που 
διαδίδεται από ικανοποιημένους πελάτες». Παρόλα αυτά η αντίληψη είναι

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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κύριο χαρακτηριστικό στις υπηρεσίες και επομένως ό,τι αντιλαμβάνεται 
κάποιος πελάτης σαν ικανοποιητική παροχή υπηρεσίας πιθανώς να μην 
ανταποκρίνεται στα πρότυπα κάποιου άλλου πελάτη.

♦ Οι επιχειρήσεις παραγωγής ενός υψηλής τεχνολογίας πολύπλοκου 
προϊόντος είναι περισσότερο πιθανό να έχουν ισχυρούς μεγάλους πελάτες 
με υψηλά πρότυπα απόδοσης τα οποία θα εφαρμόζουν αυστηρά και 
στους προμηθευτές τους. Οι πελάτες μιας υπηρεσίας είναι ενδεχομένως 
λιγότερο έμπειροι και ενημερωμένοι και πιθανώς θα αποδεχτούν πιο 
χαμηλά πρότυπα απόδοσης.

♦ Η μη συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα απόδοσης της εταιρίας 
κατασκευής προϊόντων είναι περισσότερο αξιόποινη από τη ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του πελάτη στην περίπτωση των υπηρεσιών.

♦ Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
(ΔΟΠ) εφαρμόστηκε αρχικά στις μεταποιητικές επιχειρήσεις στις οποίες 
άλλωστε λαμβάνει χώρα η πλειοψηφία των εξελίξεων πάνω στο ζήτημα 
αυτό. Παρόλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών υπηρεσίας 
χρησιμοποιεί μεθόδους αυτοαξιολόγησης προκειμένου να εκπληρώσουν 
τα κριτήρια του Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ή του 
Μοντέλου Διοίκησης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
επιχειρηματική αριστεία - European Foundation of Quality Management 
(EFQM). Επιπρόσθετα πολλοί οργανισμοί υπηρεσιών διεκδικούν και 
κατακτούν τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο βραβεία ποιότητας 
με κριτήρια βασισμένα στα μοντέλα MBNQA και EFQM. Αυτό υποδεικνύει 
ότι η εισαγωγή και ανάπτυξη διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης είναι 
ευκολότερο να επιτευχθεί σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών από ότι σε ένα 
περιβάλλον μεταποίησης.

♦ Γενικά η ποιότητα των προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
κατάσταση του εξοπλισμού και των μηχανών η λειτουργία των οποίων 
είναι συχνά περίπλοκη. Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις στο επίπεδο των 
δεξιοτήτων και της αντίληψης των όσων χειρίζονται τέτοιου είδους 
εξοπλισμό. Ο παράγοντας αυτός δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την παροχή υπηρεσιών ποιότητας.

♦ Ένα καίριο ζήτημα για την περίπτωση της μεταποίησης είναι να πειστούν 
τα ανώτερα στελέχη της παραγωγής ότι η ποιότητα είναι εξίσου σημαντική
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με τη συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Οι υπεύθυνοι 
διοίκησης της ποιότητας σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών δεν είναι 
αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. (Dale et al. 1997) 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι μεταξύ των τομέων υπηρεσιών και 
μεταποίησης επικρατεί διαφορετικός τρόπος διοίκησης της ποιότητας. Όλα 
ξεκινούν από τον άυλο χαρακτήρα των υπηρεσιών. Επικεντρώνοντας στον 
τομέα των υπηρεσιών και πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι η εφαρμογή των εργαλείων της ποιότητας σε επιχειρήσεις που 
προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν είναι γενικευμένη αλλά απαιτείται η 
προσαρμογή των εργαλείων αυτών στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Μία από τις βασικότερες υπηρεσίες που 
παρέχεται στους πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας είναι η εκπαίδευση. Η 
εισαγωγή των αρχών της ποιότητας και στη συνέχεια η επίτευξη και 
διατήρησή της, προβάλλει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ως επιτακτική ανάγκη 
για κάθε παροχέα υπηρεσιών εκπαίδευσης που επιδιώκει την απόκτηση 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια συνεχώς εξελισσόμενη 
αγορά.
Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά όλα 
καταλήγουν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Όσα έχουν κατά καιρούς 
γραφτεί σχετικά με την εισαγωγή της φιλοσοφίας της ποιότητας στην 
εκπαίδευση και τη χρήση των σχετικών εργαλείων και συστημάτων βρίσκουν 
εφαρμογή, σε γενικές γραμμές, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο 
η πλειοψηφία των ερευνών έχει επικεντρωθεί στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων και του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Εφοδιάζει ή 
τουλάχιστον οφείλει να εφοδιάζει το άτομο με όλα τα απαραίτητα προσόντα, 
γνώσεις και δεξιότητες για την επίτευξη των προσωπικών του στόχων και τη 
διεύρυνση των επαγγελματικών του προοπτικών. Το ενδιαφέρον μας λοιπόν, 
θα εστιαστεί στο τελευταίο αυτό σκαλί της εκπαίδευσης: στην ανώτατη 
εκπαίδευση.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίοευση

2.3 Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση ως μια βασική κοινωνική λειτουργία αποτελεί σημαντικό 
συστατικό της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός λαού, ενώ παράλληλα 
επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητά του και συμβάλλει στην ατομική, 
κοινωνική και εθνική πρόοδο. Οργανώνεται κυρίως σε ιδιαίτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και οργανισμούς που παρέχουν τα μέσα και τις συνθήκες, ώστε η 
εκπαιδευτική διαδικασία να επιτελείται κατά το δυνατόν συστηματικότερα. Οι 
εκπαιδευτικές μονάδες θεωρούνται ως τυπικές οργανώσεις που έχουν 
καθορισμένη αποστολή και στόχους και με την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων τους παράγουν το άυλο αγαθό της γνώσης, για να 
ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των νέων. 

(Πετρίδου, Ε.)
Σύμφωνα μάλιστα με σχετικό νόμο, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) 
έχουν ως αποστολή:

ΐ. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη 
διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες, 

ίϊ. Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με 
επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να 
παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια 
κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, 

ίϋ. Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

ίν. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα ΑΕΙ οφείλουν να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή 
επιμόρφωση του λαού. (Μασσαλάς)

Η αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση με σκοπό τη 
στρατηγική ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργίας της αποτελεί πρωταρχική 
προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που επιδιώκει να 
ανταποκρίνεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, απαιτήσεις και 
προσδοκίες των πελατών του.

Για την υποστήριξη των προσπαθειών αυτών δραστηριοποιούνται διάφοροι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί εξειδικευμένοι οργανισμοί πιστοποίησης ποιότητας 

(όπως π.χ το Quality Assurance Agency και το British Quality Foundation στη
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Μεγάλη Βρετανία, το υπό σύσταση Εθνικό Συμβούλιο Αξιολόγησης Ποιότητας 
της Εκπαίδευσης στη χώρα μας κ.ά) όπως επίσης και ενώσεις Ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων προσφέροντας εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία για την ενεργοποίηση των διαδικασιών διοίκησης της ποιότητας. 
Όλα αυτά αποτελούν αναγνώριση της σημασίας που δίνεται στη διοίκηση της 
ποιότητας στην εκπαίδευση ως μέσου στρατηγικής ανάπτυξης του τρόπου 
προσαρμογής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις προκλήσεις του 
περιβάλλοντος.
Τι είναι όμως η ποιότητα στην εκπαίδευση την οποία καλούνται τα 
ιδρύματα να διοικήσουν;
♦ Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της γνώσης που προσφέρονται 

από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους φοιτητές τους;
♦ Ο βαθμός τελειότητας της γνώσης που προσφέρεται;
♦ Η αυστηρή και συστηματική τήρηση των προδιαγραφών στη διδασκαλία- 

παραγωγή της γνώσης;
♦ Τα «μηδέν λάθη» στην παραγωγή και εφαρμογή της γνώσης;
Είναι όλα τα παραπάνω εφόσον ικανοποιούν πλήρως, κατά το δυνατόν, τους 
πελάτες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (Πετρίδου, Ε.) (Η έννοια του «πελάτη» 
της εκπαίδευσης αναλύεται διεξοδικά σε ξεχωριστή ενότητα.)

Ορισμοί της έννοιας Ποιότητας στην Εκπαίδευση
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα πολλοί μελετητές της ποιότητας έχουν 
διατυπώσει τις προσωπικές τους απόψεις αναφορικά στον ορισμό της έννοιας 
της ποιότητας. Ομοίως έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί για την έννοια 
«ποιότητα στην εκπαίδευση» χωρίς και πάλι να υπάρξει ομοφωνία παρόλο 
που υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ πολλών από αυτούς τους ορισμούς. Η 
έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι μία ασαφής και επίμαχη έννοια. 
Για διαφορετικούς ανθρώπους /εκπαιδευτικά ιδρύματα η ποιότητα στην 
εκπαίδευση μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Κάποιοι εστιάζουν 
στην ποιότητα των εισροών ενώ άλλοι εστιάζουν στην ποιότητα των 
διαδικασιών και των αποτελεσμάτων. Όποιο, όμως, κι αν είναι το σημείο 

εστίασης οι ορισμοί σχετίζονται με καταλληλότητα για χρήση, ικανοποίηση 
των αναγκών των στρατηγικών ομάδων ενδιαφερομένων, συμμόρφωση στις 
προδιαγραφές που θέτονται από τις ομάδες ενδιαφερομένων.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ο Cheng (1995) ορίζει την ποιότητα στην εκπαίδευση ως εξής:
Ποιότητα στην εκπαίδευση είναι η ιδιαιτερότητα του συνόλου των στοιχείων 
στις εισροές, στη διαδικασία και στις εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος το 
οποίο παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τόσο τις εμφανείς όσο και 
τις εξυπακουόμενες προσδοκίες των στρατηγικών ομάδων ενδιαφερομένων. 
(Cheng etal. 1997).
Είναι ολοφάνερο ότι ο ορισμός αυτός προσεγγίζει την ποιότητα στην 
εκπαίδευση από τη σκοπιά της ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών 
των ομάδων ενδιαφερομένων. Σχεδόν πάντα, οι προσδοκίες των ποικίλων 
ομάδων ενδιαφερομένων για την εκπαίδευση είναι αρκετά διαφορετικές 
μεταξύ τους αν όχι αντικρουόμενες. Ως εκ τούτου είναι συχνά δύσκολο για ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα να ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τις ανάγκες όλων 
ταυτόχρονα.
Οι Burge και Tannock δίνουν ένα διαφορετικό ορισμό για την ποιότητα στην 
εκπαίδευση εστιάζοντας στη καταλληλότητα για χρήση:
Ποιότητα στην εκπαίδευση είναι η επιτυχία με την οποία ένα ίδρυμα παρέχει 
εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να 
επιτύχουν αποτελεσματικά τους μαθησιακούς στόχους καθώς και τα κατάλληλα 
ακαδημαϊκά πρότυπα. (Rowley, 1995)
To Bolton Institute, όπως και δεκάδες άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχει 
ενσωματώσει την έννοια της ποιότητας στη δήλωση της αποστολής του και 
στους συνδεόμενους στόχους του, αναγνωρίζοντάς την ως ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό των υπηρεσιών που παρέχει. Η ποιότητα στην εκπαίδευση 
ορίζεται ως η παροχή ενός παρακινητικού, γεμάτου ερεθίσματα, 
περιβάλλοντος διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας και η ενδυνάμωση του 
ήθους της ακαδημαϊκής ποιότητας καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών 
που παρέχονται στους φοιτητές και στις άλλες ομάδες πελατών. (Rippin, 1994) 
Μία πολιτική βελτίωσης της ποιότητας του ιδρύματος θα είχε επομένως δύο 
κύριες διαστάσεις:
> Τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, της ποιότητας μάθησης και της 

ακαδημαϊκής ποιότητας

> Τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας των φοιτητών και της ποιότητας 
των υπηρεσιών που παρέχονται

(Rippin, 1994)
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ο Tribus στο άρθρο του “The transformation of American Education to a 
System for Continuoysly Improved Learning” αναφέρει ότι ποιότητα στην 
εκπαίδευση σημαίνει η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού μάθησης στο 

πρόσωπο του κάθε μαθητή και η καθιέρωση της εκπαίδευσης και της μάθησης 
ως πραγματική ευχαρίστηση.
Τα παραπάνω είναι ένα δείγμα μόνο των διαφορετικών πτυχών προσέγγισης 
της έννοιας ποιότητα στην εκπαίδευση. Μελετώντας διεξοδικά την εκτενή 
βιβλιογραφία και την ακόμη πιο εκτενή αρθρογραφία σχετικά με το θέμα της 
ποιότητας στην εκπαίδευση θα συναντήσουμε πληθώρα ορισμών της έννοιας 
αυτής. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση 
είναι μία πολυδιάστατη έννοια που δεν μπορεί να αποδοθεί με ένα μόνο 

ορισμό. Ο Frazer στο άρθρο του “Quality in higher education: an international 
perspective” (1994) αναφέρει ενδεικτικά: είναι ξεκάθαρο ότι η ποιότητα στην 
ανώτατη εκπαίδευση είναι μία διεισδυτική αλλά άπιαστη έννοια. Είναι 
πολύπλευρη και περιλαμβάνει τρεις βασικές πτυχές:
(ΐ) Τους στόχους
(Π) Τη διαδικασία που αναπτύσσεται για την επίτευξη των στόχων 
(iii) Κατά πόσο έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι
Δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός αλλά ούτε και ένας μοναδικός τρόπος 
μέτρησης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει 
είναι κρίσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με κάθε μία από τις τρεις βασικές 
πτυχές και με τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Οι στόχοι , οι διαδικασίες και 
τα επιτεύγματα μπορεί να αναφέρονται σε ιδρύματα, τμήματα ιδρυμάτων ή 
ατομικά σε ερευνητές ή διδάσκοντες. Πάνω από όλα όμως η ποιότητα θα 
πρέπει να αφορά τη γνώση και τη μάθηση. (Glasner, 1997)
Διαφορετικά ιδρύματα, βασιζόμενα σε διαφορετικές πτυχές της έννοιας, 
αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν διαφορετικούς δείκτες απόδοσης για την 
αξιολόγηση της ποιότητας αλλά και διαφορετικές στρατηγικές για την επίτευξη 
της ποιότητας στην εκπαίδευση. (Cheng, 1997)

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα/ οργανισμός που εφαρμόζει στρατηγικές επίτευξης 
ποιότητας μπορεί να διακριθεί από ένα άλλο που δεν εφαρμόζει ανάλογες 

στρατηγικές από κάποια χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί:
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Εκπαιδευτικός οργανισμός ποιότητας Συνηθης εκπαιδευτικός οργανισμός
9 Προσανατολισμός στην 9 Προσανατολισμός στις

ικανοποίηση των αναγκών των εσωτερικές δυνατότητες του
πελατών.__________________________ εκπαιδευτικού οργανισμού._______

9 Προσανατολισμός στην πρόληψη 9 Προσανατολισμός στην
των προβλημάτων. αντιμετώπιση των

____________________________________προβλημάτων._____________________
9 Στρατηγικό σχέδιο ποιότητας 9 Βραχυπρόθεσμες πολιτικές

που περιλαμβάνει το όραμα, την δράσης,
αποστολή και τις πολιτικές
ποιότητας._________________________________________________________

9 Προσδιορισμός προτύπων 9 Ανυπαρξία προτύπων ποιότητας
ποιότητας για όλες τις μονάδες
του εκπαιδευτικού οργανισμού._______________________________________

9 Αφοσίωση και δέσμευση του 9 Τα ανώτερο management 
ανώτερου management στη εποπτεύει και ελέγχει τα
φιλοσοφία της ποιότητας, _________αποτελέσματα της δράσης._______

9 Επένδυση στην εκπαίδευση- 9 Η εκπαίδευση του ανθρώπινου 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού υπολογίζεται ως
δυναμικού. ________________κόστος_______________________

9 Συμμετοχή όλων των 9 Γίνεται διάκριση αυτών που 
ανθρώπινων πόρων στη βελτίωση αποφασίζουν και αυτών που
της ποιότητας, _____________ εκτελούν______________________

9 Συνεχείς αξιολογήσεις, 9 Ελλιπείς διαδικασίες
μετρήσεις και εκτιμήσεις των επαναπληροφόρησης. 
προσπαθειών βελτίωσης της
ποιότητας._________________________________________________________

9 Η ποιότητα θεωρείται στοιχείο 9 Η ποιότητα θεωρείται ως 
της κουλτούρας του αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής
εκπαιδευτικού οργανισμού.___________ διαδικασίας,___________________

9 Αντιμετώπιση των εργαζομένων 9 Αντιμετώπιση των εργαζομένων 
ως πελάτες που πρέπει να βάσει της ιεραρχικής δομής 
ικανοποιούνται οι ανάγκες τους.______________________________________

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού οργανισμού ποιότητας.

(Πετρίδου, Ε.)
Μελετώντας την ποιότητα στην εκπαίδευση ερχόμαστε σε επαφή με ποικίλους 
όρους του λεξιλογίου της ποιότητας η ισχύς των οποίων δεν περιορίζεται μόνο 
στα πλαίσια της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Πέρα, λοιπόν, από τον ορισμό αυτού καθαυτού του όρου «ποιότητα στην 

εκπαίδευση» κρίνεται απαραίτητο να οριστούν κάποιοι βασικοί όροι οι οποίοι 
στη συνέχεια θα αναφέρονται συχνά.

Διασφάλιση ποιότητας (Quality assurance). Είναι ένας γενικός όρος που 
περικλείει όλες τις πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που
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χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας 
των παροχών της εκπαίδευσης.

4 Επιθεώρηση ποιότητας (Quality audit). Λεπτομερής και μεθοδική 

εξωτερική εξέταση που στοχεύει στην εξασφάλιση εγγυήσεων ότι το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα διαθέτει κατάλληλους, ικανοποιητικούς και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς ποιότητας.

«9'Ελεγχος ποιότητας (Quality control). Εσωτερικός μηχανισμός του 
ιδρύματος για τον έλεγχο των διαδικασιών διατήρησης και βελτίωσης της 
ποιότητας.

«ΑΑξιολόγηση ποιότητας (Quality assessment).Eivai η εξωτερική 
επισκόπηση και κρίση σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Πλαίσιο ποιότητας (Quality framework). Είναι το σύνολο των διαδικασιών 
που υιοθετούνται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα προκειμένου να επιτευχθεί η 
διασφάλιση της ποιότητας.

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία εσωτερική διαδικασία που καταρτίζεται 

αλλά και ελέγχεται από το ίδιο το ίδρυμα εσωτερικά. Η επιθεώρηση ποιότητας 
και η αξιολόγηση ποιότητας, αντίθετα, είναι εξωτερικά επιβαλλόμενες 
διαδικασίες πάνω στις οποίες το ίδρυμα μπορεί να ασκήσει ελάχιστο έλεγχο 
και ως εκ τούτου θεωρούνται ικανές να επιβάλουν περιορισμούς ή να 
υποδείξουν κατευθύνσεις και αλλαγές από το εξωτερικό περιβάλλον του 
ιδρύματος. (Rowley, 1995), (Hodgkinson, 1994)
Μία ακόμη έννοια που συνδέεται στενά με το ζήτημα της ποιότητας και κατ’ 
επέκταση με την ποιότητα στην εκπαίδευση είναι η έννοια πρότυπα - 
προδιαγραφές. Σε πολλούς ορισμούς συναντάται η φράση «..ανταπόκριση σε 
προκαθορισμένα πρότυπα - προδιαγραφές», «...συμμόρφωση με τα 
πρότυπα - προδιαγραφές ποιότητας» κλπ. Ο όρος πρότυπα - προδιαγραφές 
δύναται να προσδιοριστεί με διάφορους τρόπους:
ΦΣύγκριση στο χρόνο. Π.χ: τα προαπαιτούμενα πρότυπα- προδιαγραφές 

για τη χορήγηση πτυχίου στο γνωστικό αντικείμενο X στο πανεπιστήμιο Υ 
σε σύγκριση με το παρελθόν.

ΦΣύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Π.χ: τα
προαπαιτούμενα πρότυπα- προδιαγραφές για τη χορήγηση πτυχίου στο

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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γνωστικό αντικείμενο X στο πανεπιστήμιο Υ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
στο πανεπιστήμιο Ζ.

ΦΠροσδιορισμός του στόχου. Π.χ το επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων 

για τη χορήγηση πτυχίου στο γνωστικό αντικείμενο X και το τι απαιτείται 
από τους φοιτητές.

Φ Πρότυπα- προδιαγραφές αποτελεσμάτων. Το επίπεδο και η φύση των 
επιτευγμάτων που απαιτούνται από τους φοιτητές για την απονομή πτυχίου. 

ΦΗ ακαταλληλότητα των προτύπων- προδιαγραφών που απαιτούνται 
για τη χορήγηση πτυχίου. Συμβαδίζει το πτυχίο με κάποιο γενικώς 

αποδεκτό μέτρο; (Doherty, 1997)

2.3.1 Οι αρχές του Edward Deming για την Εκπαίδευση

Η κύρια θέση του Deming, κατεξοχήν “guru” της ποιότητας είναι ότι 
βελτιώνοντας την ποιότητα αυξάνεται η παραγωγικότητα και κατά συνέπεια η 
ανταγωνιστική θέση μιας εταιρίας. Τα πασίγνωστα 14 σημεία του που 
περιγράφουν τι απαιτείται από μία εταιρία για την ανάπτυξη κουλτούρας 
ποιότητας, σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους της διοίκησης 
να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν «τον ολικό μετασχηματισμό του Δυτικού 
στυλ διοίκησης». Εξάλλου ο Deming συνέδεσε την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή των 14 αυτών σημείων με την επιβίωση μιας επιχείρησης. (Kmger, 
2001), (Doherty, 1997)
Πολλοί άνθρωποι της εκπαίδευσης επιχείρησαν κατά καιρούς να εφαρμόσουν 
τα 14 σημεία του Deming στην εκπαίδευση χωρίς, όμως, να λάβουν υπόψη 
τους μοναδικούς πολιτικούς, νομικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς της 
εκπαίδευσης. Παρακάτω ακολουθεί προσαρμογή των 14 σημείων του Deming 
στην εκπαίδευση, όπως αναπτύχθηκε από το σχολείο Amherst, στο New 
Hampshire. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υιοθέτησαν τα 14 αυτά σημεία 
σημείωσαν βελτιώσεις στα αποτελέσματα διοίκησης αλλά και στα 
αποτελέσματα των φοιτητών. Τα σημεία αυτά καλούνται «η ουσία της 
ποιότητας στην εκπαίδευση».
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1. Δημιουργία Συνεχούς και Συνεπούς Προσπάθειας
Σκοπός της δημιουργίας συνεχούς και συνεπούς προσπάθειας είναι η 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προκειμένου το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

να γίνει ανταγωνιστικό με ένα παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτικό ίδρυμα.
2. Υιοθέτηση μιας Φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας
Το περιβάλλον της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση για 
ανταγωνισμό σε μια παγκόσμια κοινωνία. Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού 
συστήματος θα πρέπει να αποκτήσει νέες δεξιότητες, να είναι πρόθυμο να 
αποδεχτεί την πρόκληση της ποιότητας, να αναλάβει ευθύνες για τη βελτίωση 
του προϊόντος και των υπηρεσιών που παρέχονται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς πελάτες, να μάθει να λειτουργεί αποδοτικά και παραγωγικά και 
να ενστερνιστεί τις αρχές της φιλοσοφίας της ποιότητας.
3. Μείωση της Ανάγκης για Έλεγχο
Μείωση της ανάγκης για έλεγχο και επιθεώρηση σε συνολική βάση, χτίζοντας 
ποιότητα στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Παροχή ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος που έχει ως αποτέλεσμα την ποιοτική απόδοση των φοιτητών.
4. Επιβράβευση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με Νέους Τρόπους 
Επιβράβευση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τρόπους που ελαχιστοποιούν 

το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρούνται 
ως προμηθευτές μαθητών/ φοιτητών από τη μία βαθμίδα στην επόμενη. 
Συνεργασία με τους γονείς και τους διάφορους φορείς για τη βελτίωση των 
μαθητών/ φοιτητών που εισέρχονται στο σύστημα.
5. Βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας και Μείωση του 

Κόστους
Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας και επομένως μείωση του 
κόστους με την θέσπιση μιας διαδικασίας «Σχεδιάζω - Ελέγχω - Αλλάζω» - 
“Chart-lt / Check-lt / Change-lt”. Περιγραφή της διαδικασίας που πρόκειται να 
βελτιωθεί, προσδιορισμός της αλυσίδας πελάτης/ προμηθευτής, αναγνώριση 
των περιοχών προς βελτίωση, αξιολόγηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων, 
καταγραφή και προτυποποίηση της διαδικασίας. Έναρξη του κύκλου εκ νέου 

προκειμένου να επιτευχθούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ποιότητας.
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6. Δια Βίου Μάθηση
Η ποιότητα αρχίζει και τελειώνει με εκπαίδευση. Αν περιμένει κανείς από τους 
ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο που διεκπεραιώνουν την εργασία τους θα 

πρέπει να τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσει να 
αλλάξουν τις διαδικασίες εργασίας τους. Η εκπαίδευση των εργαζομένων τους 
παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να βελτιώσουν τις διαδικασίες εργασίας 

τους.
7. Ηγεσία στην Εκπαίδευση
Είναι ευθύνη της διοίκησης να δίνει κατευθύνσεις. Τα στελέχη της διοίκησης 
της εκπαίδευσης οφείλουν να αναπτύξουν ένα όραμα και μία δήλωση 
αποστολής για το ίδρυμα, το τμήμα ή τη σχολή μέσα στα οποία θα πρέπει να 
ενσωματωθεί η ποιότητα. Το όραμα και την αποστολή θα πρέπει να 
συμμερίζονται και να υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι, οι 
φοιτητές, οι γονείς και η κοινότητα. Η διοίκηση θα πρέπει να διδάσκει και να 
εφαρμόζει τις αρχές της ποιότητας.
8. Εξάλειψη Φόβου
Αποβολή του φόβου από το ίδρυμα, το τμήμα ή τη σχολή ώστε όλοι να 
εργάζονται αποτελεσματικά για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
Δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλήσουν 
ελεύθερα. Οι εχθρικές σχέσεις είναι απαρχαιωμένες και αντιπαραγωγικές.
9. Εξάλειψη Εμποδίων Επιτυχίας
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την υπερνίκηση των εμποδίων που δρουν 
ανασταλτικά στο να επιτύχουν οι άνθρωποι στην εργασίας τους, αλλά και για 
την εξάλειψη εμποδίων και μεταξύ τμημάτων. Οι άνθρωποι στην εκπαίδευση, 
στην ειδική εκπαίδευση, στο λογιστήριο, στις υπηρεσίες σίτισης, στις 
διοικητικές υπηρεσίες, στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, στην 
έρευνα και σε άλλες υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν ως ομάδες. 
Ανάπτυξη κινήσεων στρατηγικής: μετακίνηση από τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των ομάδων στη συνεργασία, από τη win - lose ανάλυση στην win - win 
ανάλυση, από τη μεμονωμένη επίλυση προβλημάτων στην από κοινού 
επίλυση προβλημάτων, από τη φρούρηση της πληροφορίας στο διαμοιρασμό 

της πληροφορίας, από την αντίσταση στην αλλαγή στην εγκάρδια αποδοχή 
της αλλαγής.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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10. Δημιουργία Κουλτούρας Ποιότητας
Η δημιουργία κουλτούρας ποιότητας είναι ευθύνη όλων. Η όλη δράση δε θα 
πρέπει να εξαρτάται από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων.
11. Διαδικασία Βελτίωσης
Καμία διαδικασία δεν είναι ποτέ τέλεια. Ωστόσο δε θα πρέπει να 
επαναπαυόμαστε αλλά να αναζητούμε συνεχώς βελτιωμένες διαδικασίες. 
Ακόμη οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους και τις ομάδες που 
επιτυγχάνουν τις βελτιώσεις.
12. Παροχή Βοήθειας στους Φοιτητές για να Επιτύχουν
Εξάλειψη των εμποδίων που στερούν από τους φοιτητές, τους διδάσκοντες 
και τους διοικητικούς υπαλλήλους το δικαίωμα να αισθάνονται υπερηφάνεια 
για την ποιότητα της εργασίας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να επιθυμούν να 
αναμιχθούν και να εκτελέσουν την εργασία τους σωστά και να επιδιώκουν την 
ποιότητα και όχι την ποσότητα.
13. Δέσμευση

Η διοίκηση οφείλει να δεσμευτεί απέναντι στην κουλτούρα ποιότητας, να είναι 
πρόθυμη να υποστηρίξει την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα νέων 
τρόπων /μεθόδων εργασίας. Ακόμη η διοίκηση θα πρέπει να υποστηρίζει 
τους στόχους του εκπαιδευτικού ιδρύματος παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα 
για την επίτευξή τους. «Κάνε τα πράγματα σωστά την πρώτη φορά» είναι ένας 
ευγενής στόχος. Οι εργαζόμενοι αποθαρρύνονται όταν η διοίκηση δεν 
κατανοεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια επίτευξης 
στόχων ή δεν ενδιαφέρεται αρκετά για να τα ανακαλύψει.
14. Υπευθυνότητα
Όλοι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να εργαστούν για να ολοκληρώσουν 

το μετασχηματισμό της ποιότητας. (Arcaro, 1995)

2.3.2 Οι Πελάτες της Εκπαίδευσης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί 
της ποιότητας καθένας από τους οποίους προσεγγίζει την ποιότητα από μία 
διαφορετική σκοπιά (π.χ συμμόρφωση με προδιαγραφές, επίτευξη στόχων, 
συνεχής βελτίωση). Μεταξύ των ορισμών υπάρχει και αυτός που προσεγγίζει 

την ποιότητα με βάση τον πελάτη. Σύμφωνα με αυτόν η ποιότητα ενός
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προϊόντος ή μιας υπηρεσίας κρίνεται ανάλογα με το αν αυτά ικανοποιούν τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Σύμφωνα με τον Christopher Winch 
(1996), στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται μία ροπή προς αυτή την 
προσέγγιση ποιότητας. Αλλά και ο Barnett τονίζει: «Καταναλωτές, πελάτες, 
ομάδες ενδιαφερομένων...όποια λέξη κι αν χρησιμοποιηθεί η δύναμη κινείται 
προς το μέρος τους». (Doherty, 1997) Για το λόγο αυτό θεωρείται 
αποφασιστικής σημασίας ο καθορισμός του πελάτη. (Nagel, etal. 1997)
Στην περίπτωση των προϊόντων πελάτης είναι αυτός που αγοράζει το προϊόν 
είτε για προσωπική κατανάλωση είτε με σκοπό να το χρησιμοποιήσει στην 
παρασκευή άλλων προϊόντων. Στην περίπτωση των υπηρεσιών όμως και 
ειδικότερα στην περίπτωση της εκπαίδευσης ο ορισμός τόσο του πελάτη όσο 

και του προϊόντος δεν είναι απλή υπόθεση. Εξετάζοντας το θέμα από μια 
σκοπιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το προϊόν είναι ο απόφοιτος και οι 
γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης. Πελάτες επομένως είναι οι εργοδότες των επιχειρήσεων που θα 
προσλάβουν τους απόφοιτους αλλά και οι καθηγητές που θα τους διδάξουν 
σε περίπτωση που αυτοί συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έτσι οι γονείς και η 
κοινωνία γενικότερα θεωρούνται προμηθευτές αφού προμηθεύουν το 
πανεπιστήμιο με πρώτη ύλη (φοιτητές) και τα πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται 

προμηθευτές για τις επιχειρήσεις αφού τις προμηθεύουν με τα προϊόντα τους, 
δηλαδή τους αποφοίτους. (Τσιότρας, 2002)
Θα μπορούσαμε, βέβαια, να προσεγγίσουμε το ζήτημα διαφορετικά. Ως 
προϊόν ή καλύτερα ως υπηρεσία θα μπορούσε να θεωρηθεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία, δηλαδή οι γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες και δεξιότητες που 
παρέχονται στους φοιτητές. Στον κατάλογο των πελατών συμπεριλαμβάνονται 
οι φοιτητές και οι γονείς αλλά εμμέσως και οι μελλοντικοί εργοδότες. 
Προμηθευτές στην προσέγγιση αυτή θεωρούνται οι γονείς των φοιτητών και 
κατ’ επέκταση όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες που χρηματοδοτούν την 
εκπαίδευση.
Όπως γίνεται αντιληπτό επομένως ο ορισμός του πελάτη είναι μία πολύπλοκη 
υπόθεση καθώς υπάρχουν πολλές ομάδες ενδιαφερομένων (στην ξένη βιβλίο 

/αρθρογραφία αναφέρονται με τη λέξη stakeholders) που χρησιμοποιούν, 
συμμετέχουν, επενδύουν, επωφελούνται από την εκπαίδευση. Δεν είναι 
λοιπόν παράξενο το ότι έχουν αναπτυχθεί μοντέλα για τον προσδιορισμό του

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______

21



πελάτη στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια περιγράφονται δύο τέτοια απλά 
μοντέλα και στη συνέχεια ένα πιο περιεκτικό και ολοκληρωμένο. (Reavill, 
1998)

Μοντέλο προϊόντος /διαδικασίας
Η υπόθεση του μοντέλου αυτού είναι ότι η εκπαίδευση των προπτυχιακών 
φοιτητών είναι μία διαδικασία που παράγει ένα προϊόν. Το μοντέλο ακολουθεί 
μία αναλογία παραγωγής όπως με καταναλωτικά αγαθά π.χ αυτοκίνητα, 
ψυγεία, τηλεοράσεις. Οι εισροές, δηλαδή οι πρώτες ύλες, είναι φοιτητές με 
δυνητικές ικανότητες, η διαδικασία μετασχηματισμού είναι η εκπαίδευση και οι 
εκροές, δηλαδή τα προϊόντα, είναι οι απόφοιτοι. Υπάρχουν διάφορες πηγές 
πρώτων υλών αλλά η κυριότερη είναι η μέση εκπαίδευση. Μία άλλη πηγή 
προμήθειας πρώτων υλών είναι οι ώριμοι φοιτητές.
Στη διάρκεια της διαδικασίας μετασχηματισμού (εκπαίδευση) εφαρμόζεται 
ποιοτικός έλεγχος. Η ποιότητα των προϊόντων ελέγχεται ατομικά και κάθε 
προϊόν χαρακτηρίζεται με μια βαθμολογία αναγνωρίσιμη από τον πελάτη. 
Έτσι υπάρχουν στη διάθεση του πελάτη προϊόντα διαφόρων επιπέδων 
ποιότητας. Ποιοτικός έλεγχος χρησιμοποιείται ακόμη και για την αξιολόγηση 
των πρώτων υλών (φοιτητών). Ελέγχονται για παράδειγμα οι επιδόσεις των 
υποψηφίων φοιτητών στις τελικές εξετάσεις της μέσης εκπαίδευσης. Όσοι δε 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα απαιτούν ενδεχομένως κάποιου είδους 
προεπεξεργασία - προετοιμασία.
Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ως πελάτες τους εργοδότες. Άλλωστε αυτοί 
«αγοράζουν» το πρόιόν-αποφοίτους.
Εφόσον η προσφορά είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, μεγαλύτερη από τη 
ζήτηση το πλεονέκτημα έγκειται στον πελάτη ο οποίος έχει και την ευχέρεια 
επιλογής.

Μοντέλο υπηρεσίας /διαδικασίας

Ένα εναλλακτικό μοντέλο ακολουθεί μία διαδικασία υπηρεσίας. Η εκπαίδευση 
είναι η υπηρεσία και ένα άτομο που επιθυμεί να βελτιώσει το επίπεδο της 
μόρφωσής του (φοιτητής) μπορεί να «αγοράσει» επαρκείς ποσότητες του 

αγαθού αυτού προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του πτυχιούχου. 
Πολυάριθμοι οργανισμοί (πανεπιστήμια) είναι διαθέσιμοι στην αγορά και
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παρέχουν την υπηρεσία σε ευρεία ποικιλία μορφών. Το μοντέλο αυτό 
αναγνωρίζει ως πελάτη τον φοιτητή εφόσον αυτός χρησιμοποιεί την υπηρεσία 
και ο οποίος μάλιστα σε πολλές πληρώνει προκειμένου να απολαύσει τα 
οφέλη της υπηρεσίας-εκπαίδευσης οπότε θεωρείται πελάτης από κάθε 

άποψη.

Παρόλο που και τα δύο μοντέλα περιέχουν δόσεις αλήθειας, το γεγονός ότι 
καταλήγουν στον προσδιορισμό διαφορετικών πελατών υποδεικνύει ότι είναι 
ατελή ή ότι η κατάσταση είναι πολύ πολύπλοκη για να περιγράφει από τόσο 
απλοϊκά μοντέλα. Είναι λοιπόν φανερό ότι απαιτείται ένα πιο ολοκληρωμένο 
και εύρωστο μοντέλο. Το γεγονός ότι τόσο οι πελάτες όσο και οι 

συμμετέχοντες στο κόστος της εκπαίδευσης μπορεί να είναι πολλαπλές 
οντότητες οδηγεί σε ένα απλό ερώτημα: «ποιος πληρώνει και ποιος 
ωφελείται;». Οι πληρωτές και οι επωφελούμενοι περικλείονται στον όρο 
«ομάδες ενδιαφερομένων» (stakeholders). Αυτό καταδεικνύει ότι μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα ποιο ολοκληρωμένο μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη τις 
ομάδες ενδιαφερομένων, χρησιμοποιώντας μια συστημική θεωρία και 
προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία από μια πιο καθολική σκοπιά.

Συστημική θεωρία
Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία η ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα ανοικτό 
σύστημα. Σε ένα «Μοντέλο Γενικών Συστημάτων» - ΜΓΣ (General 
Systems Model - GSM) ως «σύστημα ενδιαφέροντος» ορίζεται το 
πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία μέσα σε αυτό περιλαμβάνουν τους διδάσκοντες, 
τους φοιτητές, τους διαχειριστές, το υποστηρικτικό προσωπικό, τη φυσική 
υποδομή κτλ. Το σύστημα ενδιαφέροντος περιβάλλεται από το «ευρύτερο 
σύστημα ενδιαφέροντος» με το οποίο αλληλεπιδρά. Το ευρύτερο σύστημα 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνει άλλα συστήματα και οντότητες όπως το σύστημα 
μέσης εκπαίδευσης, τους εργοδότες, προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς κτλ. Οι απόφοιτοι και οι υποψήφιοι φοιτητές 
είναι κομμάτι του ευρύτερου συστήματος ενδιαφέροντος καθώς δεν ανήκουν 
πλέον ή ακόμη στο σύστημα ενδιαφέροντος (πανεπιστήμιο). Το ευρύτερο 
σύστημα ενδιαφέροντος περιστοιχίζεται από το «περιβάλλον», με το οποίο 
αλληλεπιδρά και το οποίο επιδρά έμμεσα στο σύστημα ενδιαφέροντος. Στο
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περιβάλλον ανήκουν η κυβέρνηση, το εμπόριο, η βιομηχανία, οι 
τηλεπικοινωνίες κτλ.
Μία άλλη προσέγγιση προτείνει ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα «εύκαμπτο σύστημα» ( “soft system”) σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ανέπτυξε ο Checkland (1981). Η «Μεθοδολογία Εύκαμπτων Συστημάτων» 
- MEZ(“Soft Systems Methodologies” - SSM) του Checkland αναγνωρίζει 
έξι στοιχεία σε ένα εύκαμπτο σύστημα.
(1) Πελάτης - ο ευεργετούμενος από το σύστημα

Η αναζήτηση των πελατών οδήγησε στην ανάπτυξη αυτών των μοντέλων.
(2) Εκτελεστής - αυτοί που φέρνουν εις πέρας τις δραστηριότητες του 

συστήματος
Παραδείγματα εκτελεστών είναι οι καθηγητές, οι διαχειριστές, το 
υποστηρικτικό προσωπικό.

(3) Μετασχηματισμός - η διαδικασία μετατροπής των εισροών σε εκροές
Η διαδικασία μετασχηματισμού μετατρέπει φοιτητές περιορισμένης 
μόρφωσης σε πτυχιούχους.

(4) Κοσμοθεωρία - οι αντιλήψεις των ανθρώπων που δίνουν νόημα στο 
σύστημα
Καθένας που είναι κομμάτι του συστήματος του πανεπιστημίου θα πρέπει 

να πιστεύει στην ικανότητα του πανεπιστημίου να συμβάλει στην ευημερία 
της κοινωνίας.

(5) Ιδιοκτήτης - αυτός που ελέγχει το σύστημα
Ο ιδιοκτήτης είναι κάπως δυσκολότερο να οριστεί. Ο Checkland προτείνει 

ότι η ερώτηση « ποιος μπορεί να καταργήσει το σύστημα;» μπορεί να 
προσδιορίσει τον ιδιοκτήτη. Πολλοί πιστεύουν ότι η έννοια του ιδιοκτήτη 
βρίσκεται στο καταστατικό ίδρυσης του πανεπιστημίου.

(6) Περιβαλλοντικοί περιορισμοί - τα στοιχεία του περιβάλλοντος τα οποία 
το σύστημα εκλαμβάνει ως δεδομένα
Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων μπορούν να θεωρηθούν οι νομοθετικοί, 
οικονομικοί, κοινωνικοί πολιτιστικοί κτλ παράγοντες του περιβάλλοντος.
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Το μοντέλο των ομάδων ενδιαφερομένων
Μελετώντας το μοντέλο του Checkland συμπεραίνουμε ότι τα στοιχεία του
είναι συμβατά με αυτά του Μοντέλου Γενικών Συστημάτων. Το μοντέλο των
ομάδων ενδιαφερομένων αναγνωρίζει 12 ομάδες που σχετίζονται και
επιδρούν με διάφορους τρόπου στο σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης.
(1) 0 φοιτητής. Αυτός που επωφελείται άμεσα από τη διαδικασία 

μετασχηματισμού. Αναγνωρίζεται ως πελάτης τόσο από το μοντέλο 
υπηρεσίας /διαδικασίας όσο και από τη ΜΕΣ. Η διαδικασία 
χρηματοδοτείται από το φοιτητή είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τέλος για το 
μοντέλο ΓΣ, ο φοιτητής είναι στοιχείο του συστήματος ενδιαφέροντος.

(2) Ο εργοδότης. Αυτός που επωφελείται έμμεσα από τη διαδικασία 
μετασχηματισμού αφού ο εργοδότης χρειάζεται εκπαιδευμένο προσωπικό 
και διατίθεται να πληρώσει για αυτό. Αναγνωρίζεται ως πελάτης στο 
μοντέλο προϊόντος /διαδικασίας καθώς και στο μοντέλο ΜΕΣ. Αναφορικά 
στο μοντέλο ΓΣ αποτελεί στοιχείο του ευρύτερου συστήματος 
ενδιαφέροντος.

(3) Η οικογένεια και οι προστατευόμενοι των φοιτητών. Στην κατηγορία 
αυτή συνυπάρχουν, ίσως με ανεπαρκή αιτιολόγηση, οι γονείς των νεαρών 
φοιτητών και τα προστατευόμενα μέλη των ώριμων φοιτητών. Και οι δύο 
ομάδες συμβάλουν ενδεχομένως, άμεσα ή με κάποιο άλλο τρόπο, στο 
κόστος της διαδικασίας. Και οι δύο ομάδες μπορεί να επωφελούνται από 
τις προσδοκίες για ανώτερο βιοτικό επίπεδο για τον πτυχιούχο. Η 
κατηγορία αυτή ανήκει στο ευρύτερο σύστημα ενδιαφέροντος.

(4) Τα πανεπιστήμια και οι εργαζόμενοι σε αυτά. Μία ακόμη συνένωση 
ετερόκλητων στοιχείων που περικλείει το πανεπιστήμιο σαν μία οντότητα 
και του εργαζόμενους οι οποίοι κερδίζουν τα προς το ζην από τις 
δραστηριότητές του. Το πανεπιστήμιο θα μπορούσε να ανήκει στην 
κατηγορία ιδιοκτήτης και οι εργαζόμενοι στην κατηγορία εκτελεστές του 
ΜΕΣ. Όλοι είναι μέλη του συστήματος ενδιαφέροντος για το μοντέλο ΓΣ.

(5) Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών στα πανεπιστήμια. Η εις αεί 
βιωσιμότητα του πανεπιστημίου είναι εμφανώς σημαντική για τους 

εμπορικούς οργανισμούς που το θεωρούν πελάτη τους, οι προμηθευτές 
είναι επωφελούμενοι του συστήματος του πανεπιστημίου και κομμάτι του 
ευρύτερου συστήματος ενδιαφέροντος.
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(6) Ο τομέας μέσης εκπαίδευσης. Ένας σημαντικός προμηθευτής 

ανθρώπινων εισροών στο σύστημα του πανεπιστημίου. Προμηθευτής 
εισροών για το μοντέλο προϊόντος /διαδικασίας, πελάτης για το μοντέλο 

υπηρεσίας /διαδικασίας, πελάτης για το ΜΕΣ και μέρος του ευρύτερου 
συστήματος ενδιαφέροντος για το μοντέλο ΓΣ.

(7) Άλλα πανεπιστήμια. Αυτά είναι κομμάτι του ευρύτερου συστήματος 
ενδιαφέροντος και ανταγωνιστές του συστήματος ενδιαφέροντος, δηλαδή 
του εν λόγω πανεπιστημίου.

(8) Εμπόριο και βιομηχανία. Αυτά επωφελούνται έμμεσα από την 
προσφορά αποφοίτων. Παρόλο που δεν έχουν το ρόλο του άμεσου 
αγοραστή, όπως οι εργοδότες, ενδέχεται να γίνουν τα ίδια εργοδότες στο 
μέλλον. Είναι τμήμα του περιβάλλοντος στο μοντέλο ΓΣ.

(9) Η πολιτεία. Μελέτες των αναπτυσσόμενων χωρών δείχνουν ότι αυτές που 
ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους 
υιοθετούν πολιτικές βιομηχανοποίησης. Για να το πετύχουν αυτό 
αποδίδουν υψηλή προτεραιότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση ειδικά 
στον τεχνικό και διοικητικό κλάδο. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση 
ωφελεί σημαντικά την κάθε χώρα. Η πολιτεία ανήκει στο χώρο του 
περιβάλλοντος στο μοντέλο ΓΣ.

(10) Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει το πανεπιστημιακό 
σύστημα και θα μπορούσε ενδεχομένως να χαρακτηριστεί ως ιδιοκτήτης 
σύμφωνα με τον Checkland ενώ βρίσκεται στο χώρο του περιβάλλοντος 
στο μοντέλο ΓΣ.

(11) Φορολογούμενοι πολίτες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αν η 
πολιτεία είναι η γενική ευεργετούμενη του αποτελέσματος της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ο φορολογούμενος πολίτης είναι αυτός που τη χρηματοδοτεί 
είτε μέσω του εθνικού φόρου εισοδήματος για τη χρηματοδότηση των 
πανεπιστημίων γενικά είτε μέσω δημοτικών φόρων για τη χρηματοδότηση 
των φοιτητικών επιδομάτων για δίδακτρα και συντήρηση. Οι 
φορολογούμενοι πολίτες ανήκουν στο περιβάλλον του μοντέλου ΓΣ.

(12) Επαγγελμαπκοί φορείς. Πολλοί επαγγελματικοί φορείς και ιδίως 
εκείνοι που ρυθμίζουν τις διαδικασίες εισόδου σε κάποιο επάγγελμα, 
ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των προτύπων στα πανεπιστήμια. Οι
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επαγγελματικοί φορείς ανήκουν στο χώρο του περιβάλλοντος στο μοντέλο 
ΓΣ.

Οι παραπάνω ομάδες πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ομάδες 
ενδιαφερομένων:

VI πληρώνουν για την υπηρεσία 
0 επωφελούνται από αυτήν 
V\ και τα δύο παραπάνω

Ο βαθμός στον οποίο αυτό ισχύει διαφέρει από ομάδα σε ομάδα.
Όσον αφορά στη σχετική σημαντικότητα των ομάδων, δύσκολα θα αναθέταμε 
προτεραιότητες. Κατά τη γνώμη του Lawrence Reavill (από μελέτη του οποίου 
προέκυψαν οι 12 παραπάνω ομάδες ενδιαφερομένων) οι τέσσερις πρώτες 
ομάδες θεωρούνται ως οι πιο σημαντικές χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο. 
Ακόμη πιο δύσκολο θα ήταν να αποδώσουμε τη σχετική ισχύ κάθε ομάδας. Η 
ισχύς και η δύναμη που ασκεί κάθε ομάδα στο σύστημα εξαρτάται από τη 
σκοπιά από την οποία θα το εξετάσουμε. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των 
πολλαπλών αυτών ομάδων αλληλεπικαλύπτονται από κάποιες απόψεις και 
ταυτόχρονα διαφέρουν πολύ από κάποιες άλλες απόψεις. (Reavill, 1998), 
(Doherty, 1997)

2.3.3 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση

Η ποιότητα είναι ένα αντικείμενο πολλών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
σε όλο τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις που στοχεύουν στο να περκρρουρήσουν τα 
πρότυπα έχουν κατανοήσει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν τα συστήματα διοίκησης ποιότητας. Πολλές χώρες έχουν 
συνδυάσει διαφορετικά στοιχεία και έχουν εφαρμόσει διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε διαφορετικά τμήματα του συστήματος ανώτατης 
εκπαίδευσης. Η διεθνής εικόνα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία καθώς 
υπάρχει αρκετά μεγάλη ευχέρεια επιλογών για την ποιότητα. Η πλειοψηφία 
των επιλογών αυτών για διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
έχουν ήδη αναπτυχθεί και εφαρμοστεί. Μπορούμε να ορίσουμε δύο 
διακρίσεις:
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Διάκριση μεταξύ της πηγής προέλευσης της κρίσης: αυτή μπορεί να είναι 
είτε εξωτερική σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της διοίκησης της μάθησης 
των φοιτητών είτε εσωτερική και ενσωματωμένη, δηλαδή να διεξάγεται από 
τους ιθύνοντες της διοίκησης της μάθησης.
Διάκριση μεταξύ του σκοπού των διαδικασιών: διακρίνεται μια
διαφοροποίηση μεταξύ των συστημάτων που βλέπουν την ποιότητα σαν ένα 
στόχο που πρέπει να επιτύχουν και αυτών που βλέπουν την ποιότητα σαν μια 
συνεχή και αέναη διαδικασία διαδικασία.
Το παρακάτω σχήμα περιγράφει σχηματικά τις δύο παραπάνω διακρίσεις.

Μήτρα Επίλογων Ποιότητας

Σχέση Με Τη Διοίκηση Της Μάθησης

Εξωτερική Εσωτερική

Μ<1-XΙΟ
ο

Επ
ίτε

υξ
η 

πρ
οκ

αθ
ορ

ισ
μέ

 
νο

υ σ
τό

χο
υο

ύ 9 Αξιολόγηση από 
ισότιμους
* μέσα στο ίδρυμα 
#■ από ειδικούς
* από επαγγελματικά 

σχήματα

$ Προσδιορισμός των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και των 
προτύπων υπηρεσιών 

9 Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων σε σχέση 
με τους στόχουςΕΖ

W 9 Απόψεις τωνXI- ο Παρακολούθηση των εμπλεκομένων ομάδων
Μ< ο ιδρυμάτων με 9 Ανατροφοδότηση από
Μ<

Οσ ανατροφοδότηση φοιτητές
* ιδ ο Έλεγχος των * Ανατροφοδότηση από
I ο ιδρυμάτων εργοδότες
<1Μ

ΙΟ
£Γ εξολοκλήρου 9 Έρευνα στις εκπαιδευτικές

X1— Ο> πρακτικές
WΟ

'WD 9 Αξιολόγηση των
C ¥ αντικειμενικών σκοπώνυ* X και επιδιώξεων

> 9 Αξιολόγηση της μάθησης
και των μεθόδων
αξιολόγησης των
φοιτητών

Σχήμα 1. Προσεγγίσεις ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
(Newby, 1999)
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Εξωτερικά συστήματα
Τα περισσότερα τυπικά συστήματα ποιότητας είναι εξωτερικά με την έννοια 
ότι απαιτούν από τους διδάσκοντες να υποβάλουν αυτό που κάνουν στην 
κρίση άλλων. Ως ένα βαθμό είναι άμεσα συγκρίσιμα με μια παραδοσιακή 
προσέγγιση για αξιολόγηση, τύπου «εξετάσεων» (τα συστήματα ομοιάζουν 
στο ότι τα πρότυπα δεν είναι πάντα σαφή και οι κρίσεις μπορούν να 
επιτευχθούν έπειτα από συσσώρευση και αφομοίωση της εμπειρίας).
Η ποιότητα αξιολογείται σε δύο επίπεδα:

Φ Από ισότιμους μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
Φ Από ισότιμους έξω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Και στις δύο περιπτώσεις, άτομα εκτός του προγράμματος σπουδών 
καταθέτουν τις κρίσεις και τις απόψεις τους σχετικά με το τι προτείνεται και τι 
προσφέρεται και καταλήγουν σε ομοφωνία σχετικά με το εάν το ίδρυμα φθάνει 
και προσπερνά το κατώφλι της ποιότητας. Οι Ashworth και Harvey μία 
κλασική διασαφήνιση αυτού του μοντέλου με τη μορφή μιας τεχνικής 

διαδικασίας. Σύμφωνα με την ορολογία της ποιότητας, η μέθοδος αυτή είναι 
γνωστή σαν αξιολόγηση και αντιπροσωπεύεται από τα παραδείγματα στο 
πάνω αριστερό τεταρτημόριο του σχήματος.
Μία δεύτερη μορφή εξωτερικής κρίσης από ισότιμους είναι ο έλεγχος (audit). 
Εδώ η κρίση δεν αφορά τα πρότυπα που έχουν ή όχι επιτευχθεί στη 
διδασκαλία και αξιολόγηση αλλά τα συστήματα και τις διαδικασίες που 
διαθέτουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
ευκαιριών μάθησης. Στην περίπτωση αυτή το όριο ή κατώφλι είναι το εάν όλες 
οι διαδικασίες είναι στη σωστή θέση και λειτουργούν αποτελεσματικά. 
Παραδείγματα αυτών των προσεγγίσεων ελέγχου δίνονται στο κάτω αριστερό 
τεταρτημόριο του σχήματος. Η διαδικασία ενισχύεται περαιτέρω από την 
έμφαση που δίδεται στην ανατροφοδότηση και στις διαδικαστικές συστάσεις.
Η κυριότερη κριτική των εξωτερικών συστημάτων περιστρέφεται γύρω από 
την ευθύνη για ποιότητα και τη σύλληψη της έννοιας της ποιότητας σαν μιας 
περιοδική παρά σαν μια συνεχή διαδικασία. Τα εξωτερικά συστήματα είναι 
σαν ένα όριο το οποίο το εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να φτάσει. Τα πρότυπα 

που σχετίζονται με το όριο αυτό διερμηνεύονται από τους «εξωτερικούς 
επισκέπτες». Η ευθύνη για τον καθορισμό του τι είναι και τι όχι κατάλληλης 
ποιότητας αφαιρείται από το διδακτικό προσωπικό για να εκχωρηθεί σε

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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εξωτερικούς εξεταστές. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να προκόψει ένα 
παιχνίδι κατά τη διάρκεια του οποίου αυτοί που παρέχουν την εκπαίδευση (ή 
αυτοί που έχουν επωμιστεί την ευθύνη για τη διατήρηση των συστημάτων και 
των διαδικασιών, στην περίπτωση του ελέγχου) επιζητούν να αποκρύψουν 
στοιχεία που θα μπορούσαν να καταστρέψουν μία κρίση που θα σήμαινε 
επιτυχία του ορίου της ποιότητας. Πρόκειται για μία διαδικασία που 
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κρύψουν και να κρυφτούν από τα λάθη τους 
κουκουλώνοντάς τα με την ελπίδα ότι δε θα τα προσέξει κανείς. Μία πιθανή 
συνέπεια υιοθέτησης μιας στρατηγικής ποιότητας βασισμένης σε πρότυπα 
είναι η τάση του προσωπικού να καθορίζει τις πρακτικές με βάση αυτά τα 
πρότυπα και όχι με βάση τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα των φοιτητών. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε μία κουλτούρα υποχωρητικότητας.
Η δεύτερη κριτική των εξωτερικών συστημάτων αφορά την περιοδικότητα. Οι 
εξωτερικές κρίσεις λαμβάνουν χώρα κατά διαστήματα και αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε περιόδους σταθερότητας ακολουθούμενες από την εξωτερική 

κρίση και μια περίοδο αλλαγών. Συνέπεια αυτού, τα πράγματα μπορεί να 
πηγαίνουν λάθος για αρκετό καιρό μέχρι οι εξωτερικές πιέσεις οδηγήσουν στη 
διόρθωσή τους. Το διδακτικό προσωπικό ίσως να μη γνωρίζει ότι δεν πληρεί 
το όριο της ποιότητας ή ακόμη κι αν το γνωρίζει ίσως να μην αισθάνεται την 
υποχρέωση να προβεί σε αλλαγές εφόσον έχει την «άδεια εξάσκησης» μέχρι 
την επόμενη αξιολόγηση.

Τα εξωτερικά συστήματα είναι γεμάτα κινδύνους. Ενθαρρύνουν τη συγκάλυψη 
ατελειών, οδηγούν στην άποψη ότι η ποιότητα είναι μελλοντικό θέμα και 

δημιουργούν συμβιβαστικότητα. Η θεμελιώδης κριτική, όμως, είναι ότι η 
ποιότητα δε βελτιώνεται επαναλαμβάνοντας συμπεριφορές μέχρι κάποιος να 
υποδείξει ότι είναι λάθος ή θα έπρεπε τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά.

Εσωτερικά συστήματα
Οι κριτικές αυτές χτυπούν στην καρδιά της διαδικασίας ποιότητας και 
επισημαίνουν ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, η ποιότητα πρέπει να 
επικεντρώνεται στη διαδικασία και στο σκοπό, δηλαδή να είναι εσωτερική στη 

διοίκηση και στη μετάδοση της μάθησης. Αν η ευθύνη για ποιότητα δεν 
εναπόκειται στους υπεύθυνους για τη μάθηση και αν δε διευθύνεται συνεχώς 
από αυτούς τότε στέλνεται το μήνυμα ότι η ποιότητα δεν είναι σημαντική.
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Προκειμένου η ποιότητα να είναι εσωτερική θα πρέπει να υπερβεί την έννοια 
της πενταετούς εξέτασης των πρακτικών και των επιτευγμάτων των φοιτητών. 
Θα πρέπει να εξερευνά το αν οι στόχοι που θέτονται για τη μαθησιακή 
εμπειρία των φοιτητών είναι κατάλληλοι και αν πραγματικά επιτυγχάνονται 
τόσο σε καθολικό επίπεδο προγράμματος όσο και σε ειδικότερο επίπεδο 
μαθημάτων. Αυτά περιγράφονται στο επάνω δεξί τεταρτημόριο του σχήματος. 
Εδώ, η διαδικασία καθορισμού στόχων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
προκειμένου να καθοριστεί αν συμβαδίζουν με τους στόχους εκλαμβάνεται 
σαν το εσωτερικό ισοδύναμο του καθορισμού του ορίου /κατωφλιού. Αν ένα 
εξωτερικό σύστημα καλείται να απαντήσει στην ερώτηση: «πες μου αν αυτό 
που κάνω είναι λάθος», τότε για το εσωτερικό σύστημα η ερώτηση θα είναι: 
«επιτυγχάνω αυτό που θα έπρεπε να επιτύχω;». Τα πρότυπα μπορεί να 
σχετίζονται με δραστηριότητες των φοιτητών, όπως παράδοση εργασιών 
μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ή άλλα επιτεύγματα των φοιτητών. 
Μία εσωτερική προσέγγιση ποιότητας δε θα αξιολογούσε απλά την επιτυχή 
έκβαση των αποτελεσμάτων αλλά θα προέβλεπε την ύπαρξη μιας σειράς 
μαθησιακών καταστάσεων που θα διευκόλυναν τα αποτελέσματα και μια 
στρατηγική αξιολόγησης που θα επέτρεπε στους φοιτητές να αποδείξουν ότι 
έχουν επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα.
Η εσωτερικοποίηση της ποιότητας δε χρειάζεται να περιορίζεται στην έκθεση 
στα πρότυπα. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με τη διαδικασία και να 
περιλαμβάνει τη δημιουργία μεθόδων που θα διασφαλίζουν την αναγνώριση 
και εξάλειψη των ελλείψεων και των προβλημάτων. Στην περίπτωση αυτή η 

ποιότητα βασίζεται σε ένα μοντέλο αναζητά την ανατροφοδότηση, 
αναλαμβάνει δέσμευση για δοκιμασία επιδόσεων (benchmarking) και 
αντανακλά τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι διαδικασίες εσωτερικού 
εμπλουτισμού εξετάζουν την καταλληλότητα των μαθησιακών προσεγγίσεων 
όσον αφορά στην εμπειρία των φοιτητών από τη μια και στους στόχους των 
διδασκόντων από την άλλη. Μελετούν το εάν οι φοιτητές λαμβάνουν 
κατάλληλη καθοδήγηση κατά τη διαδικασία επιλογής προγράμματος σπουδών 

και μαθημάτων σε σχέση με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, τις δυνάμεις 

και τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Εξετάζουν τις μεθόδους αξιολόγησης 
για να διασφαλίσουν ότι αυτές επιτρέπουν στους φοιτητές να επιδείξουν ότι 
πέτυχαν τους στόχους του διδάσκοντος και ακόμη ότι αυτές δεν ευνοούν μία
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ομάδα φοιτητών σε βάρος κάποιας άλλης. Λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις και 
κρίσεις των εμπλεκομένων ομάδων (stakeholders). Οι καταστάσεις αυτές 
παριστάνονται στο κάτω δεξί τεταρτημόριο του σχήματος. Για να είναι η 
ποιότητα εσωτερική υπόθεση, η έρευνα, η εξέταση και η αξιολόγηση πρέπει 
να είναι ενδεμικές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τότε η ποιότητα γίνεται μία 
διαδικασία συνεχούς εμπλουτισμού κατά την οποία η εκπαιδευτική πρακτική 
και τα αποτελέσματα κρίνονται με βάση τους στόχους και οι στόχοι κρίνονται 
με βάση το τι συμβαίνει αλλού. Η ποιότητα επομένως καθοδηγείται από μέσα 
από την εκπαιδευτική διαδικασία και ορίζεται όχι ως «κάνω ότι είναι αρκετό για 
να πληρώ τα κριτήρια» αλλά ως «κάνω τα πράγματα καλύτερα από πριν».
Σε τελική ανάλυση δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών 
προσεγγίσεων μια που οι πρώτες συνήθως επιβάλλονται και τα ακαδημαϊκά 
συστήματα δεν έχουν παρά να τις αποδεχτούν. Παρόλα αυτά, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, είναι προβληματικές και συχνά υπονομεύουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης καθώς η περιοδικότητά τους δημιουργεί την αίσθηση ότι το θέμα 
της ποιότητας θα πρέπει να έρχεται στο προσκήνιο μόνο όταν οι εξωτερικοί 
εξεταστές πραγματοποιούν τις επισκέψεις. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
ποιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν ιδανικά, 
φιλοδοξίες και θέληση για βελτίωση. Η ποιότητα δεν είναι πρότυπο αλλά 
ολόκληρη διαδικασία και για αυτό το λόγο, μακροπρόθεσμα, στατικές 
αντιλήψεις του τύπου: «καταλληλότητα για χρήση» είναι τελικά αντίθετες με 
την ποιότητα. Αν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεσμευτούν στην ποιότητα, τότε η 
πρόκληση για τη διοίκηση είναι να την καθιερώσουν στο λειτουργικό επίπεδο 
του ιδρύματος. Αυτό παγιώνει το μέλλον της ποιότητας στο κάτω δεξί 
τεταρτημόριο της μήτρας επιλογών ποιότητας. (Newby, 1999)

32



Τουλάχιστον τέσσερις επικρατούσες απόψεις μπορούν να διακριθούν στις
σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση ποιότητας στα Πανεπιστήμια.
Παραδοσιακές αξιολογήσεις από κριτικές ισοτίμων
Στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν διαμορφωθεί διάφορες προσεγγίσεις για τη
διασφάλιση της ποιότητας που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παραδοσιακά
εργαλεία:
1. Πιστοποίηση: το τεστ επίτευξης της αποστολής και των στόχων

2. Κατάταξη και βαθμολόγηση: το τεστ της φήμης
3. Κριτικές προγραμμάτων: το τεστ της αξιολόγησης από ισότιμους 

(peer reviews)
Η πιστοποίηση είναι ένα εργαλείο που, αναμφισβήτητα, είχε θετική επίδραση 
στη βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Χτίζεται πάνω στην πρόταση και 
δέσμευση της ακεραιότητας της αποστολής και της βελτίωσης της απόδοσης. 
Παρόλα αυτά, το εργαλείο αυτό δέχεται συχνά επικριτική επίθεση για μία 
σειρά από ατέλειες. Έχει χαρακτηριστεί ως μία άσκηση χτισμένη σε 
μινιμαλιστικά πρότυπα της οποίας μάλιστα οι δραστηριότητες και οι 
διαδικασίες αποκρύπτονται συχνά από το δημόσιο βλέμμα αλλά και ως μία 
άσκηση επαγγελματικών αλληλο-φιλοφρονήσεων. Επιπρόσθετα, η 
πιστοποίηση έχει κατηγορηθεί ότι αποτυγχάνει να αποτρέψει προβλήματα 
ακαδημαϊκής και διοικητικής ακεραιότητας.
Μελέτες για κατατάξεις και βαθμολογήσεις κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον 
για την ποιότητα, αλλά έχει σημειωθεί ότι προσφέρουν ελάχιστη βοήθεια προς 
την κατεύθυνση βελτίωσης των προγραμμάτων.

Παρόλο που οι αναφορές υποδηλώνουν ότι οι κατατάξεις των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων συμβάλουν στη διαδικασία επιλογής από τους 
φοιτητές, δεν υπάρχουν απτές ενδείξεις ότι οι κατατάξεις χρησιμοποιούνται 
κατά αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα μάλιστα με μία αναφορά στη Student Poll το 
1995, : «οι κατατάξεις, όπως αυτές στο U.S. News and World Report and 
Money Magazine, έχουν ελάχιστη επίδραση στην επιλογή πανεπιστημίου. 
Χρησιμοποιούνται σπάνια από τους φοιτητές και επηρεάζουν την επιλογή 
τους λιγότερο από κάθε άλλη πηγή συμβουλών και πληροφοριών».

Ένα άλλο παραδοσιακό εργαλείο διασφάλισης ποιότητας είναι η κριτική των 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτή περιλαμβάνει: αυτοαξιολόγηση και 

κριτική από εξωτερικούς ισότιμους σε επίπεδο επιστημονικού κλάδου,
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τμήματος ή προγράμματος σπουδών. Παρόλο που η κριτική των 
προγραμμάτων εκτιμάται ιδιαίτερα σαν εργαλείο διασφάλισης ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, ειδικά σε πανεπιστήμια που ασχολούνται με την έρευνα, 
κατά καιρούς έχουν χαρακτηριστεί από το σώμα των καθηγητών ως κενές και 
μάταιες ασκήσεις που δε χρησιμεύουν παρά μόνο για να απασχολούν 
μερικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ δε σχετίζονται καθόλου με την 
κατανομή των πόρων ούτε με άλλες αποφάσεις.

Αξιολόγηση και αποτελέσματα
Η τάση για αξιολόγηση στην ανώτατη εκπαίδευση, μία εξέλιξη που 
τοποθετείται χρονικά στο τελευταίο κομμάτι του εικοστού αιώνα, 
επικεντρώνεται στην απόκτηση πολλαπλής μορφής στοιχείων για την 
αξιολόγηση της απόδοσης τόσο των φοιτητών όσο και των προγραμμάτων. Η 
αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στη 
φήμη. Η φύση της απόδοσης τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο 
οργανισμών είναι πολύ περίπλοκη για να συλληφθεί με απλά μεμονωμένα 
δεδομένα. Όπως οι γιατροί δεν έχουν στη διάθεσή τους ένα καθολικό μετρητή 
της υγείας αλλά την εκτιμούν εξετάζοντας ένα σύνολο ιατρικών ενδείξεων, έτσι 
και στην περίπτωση της εκπαίδευσης απαιτείται ένα σύνολο από ενδείξεις και 
αξιολογήσεις απόδοσης προκειμένου να διεξαχθούν κρίσεις σχετικά με την 
ποιότητα σε φοιτητές, προγράμματα και ιδρύματα. Είναι δυνατόν και πρέπει 
ένα ίδρυμα να γνωρίζει τόσα για τους φοιτητές του κατά την αποφοίτησή τους 
όσα και κατά την εισαγωγή τους σε αυτό, σχετικά με τις μεταβολές στις 
γνώσεις, στις δεξιότητες και στις στάσεις τους.

Το εάν και κατά πόσο οι δραστηριότητες της αξιολόγησης συνδέονται 
αποτελεσματικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση ή με τη βελτίωση των 
δρώμενων στις αίθουσες και στα εργαστήρια παραμένει ένα ανοικτό ερώτημα 
για πολλά πανεπιστήμια. Πολύ συχνά η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα απλά για 
τους τύπους ή για καλλωπιστικούς σκοπούς προκειμένου να ακολουθήσουν 
εξωτερικές κυβερνητικές οδηγίες.
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Ένα πιο πρόσφατο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
είχε αρχικά αναπτυχθεί για επιχειρήσεις, ειδικά για κατασκευαστικές 
βιομηχανίες. Βασισμένη στην πρωτοποριακή δουλειά του W. Edwards 
Deming (1986), η Δ.Ο.Π δίνει έμφαση τόσο στη συνεχή βελτίωση και στην
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ανάλυση συστημάτων όσο και στην αρχή ικανοποίησης των πελατών. Παρόλο 
που πολλοί ακαδημαϊκοί δυσαρεστούνται στην ιδέα θεώρησης των φοιτητών 
ως πελάτες, λίγοι θα αρνούνταν ότι ακούνε αρκετά τους φοιτητές και ακόμη 

λιγότεροι ότι τα προγράμματα και οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν 
αναζητώντας αξιολογήσεις από τους φοιτητές. Μάλιστα έρευνες 
εγγεγραμμένων φοιτητών και αποφοίτων διεξάγονται εδώ και χρόνια. 
Υπάρχουν, παρά ταύτα, καίριες διαφορές μεταξύ του επιχειρησιακού και 
πανεπιστημιακού περιβάλλοντος αναφορικά στην αρχή της ικανοποίησης του 
πελάτη και στη θεώρηση του φοιτητή ως πελάτη. Κάθε μέλος διδακτικού 
προσωπικού που έχει βιώσει ένταση μεταξύ της μέριμνας για τους φοιτητές 
και μέριμνας για τα πρότυπα γνωρίζει τους περιορισμούς αυτού του τεστ για 
ποιότητα στα πανεπιστήμια. Και δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι είναι 
δυνατόν για μερικούς φοιτητές να είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι αλλά 
παρόλα αυτά να παραμένουν σχετικά ανεκπαίδευτοι.
Μερικά μέλη του διδακτικού προσωπικού και διοικητικοί υπάλληλοι βλέπουν 
τη Δ.Ο.Π σαν κατάλληλη για βελτιώσεις στο γραφείο υποδοχής, στις 
εγκαταστάσεις υποστήριξης, στο γραφείο ασφάλειας του πανεπιστημίου ή σε 
άλλους διοικητικούς τομείς. Πολλοί, όμως, όπως ο Seymour, σημειώνουν ότι 
τα περιβάλλοντα αυτά δεν είναι τα μόνα όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
κατάλληλα η Δ.Ο.Π. θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες να ακούσουμε 
τους πελάτες μας και μα επιλύσουμε προβλήματα στην ακαδημαϊκή καρδιά 
των πανεπιστημίων; Εδώ οι φοιτητές βλάπτονται από τις χαμηλού επιπέδου 
και κενές προσδοκίες, από τις ασκήσεις αξιολόγησης που βρίσκουν ελάχιστη 
ή και καθόλου χρησιμότητα στη λήψη αποφάσεων, από ένα όραμα για 
ποιότητα που εξαρτάται περισσότερο από τον αριθμό των δημοσιεύσεων του 
διδακτικού προσωπικού παρά από τη διδασκαλία και τη μέριμνα για τους 
φοιτητές.
Αναφορά για Υπευθυνότητες και Δείκτες Απόδοσης
Επιπρόσθετα, πέρα από τα τρεις τάσεις δραστηριότητας που περιγράφηκαν 
παραπάνω διακρίνεται και ένα τέταρτο: η αναφορά για υπευθυνότητες και 
δείκτες απόδοσης. Οι κυβερνήσεις παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον στο 

θέμα της ποιότητας. Μία μελέτη του 1993 στις Η.Π.Α. έδειξε ότι όλες εκτός 

από δεκαπέντε πολιτείες της νότιας περιοχής είχαν είτε μία νομοθετική οδηγία 
είτε μία άλλη απαίτηση που επιβάλει μία ετήσια καθολική αναφορά
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υπευθυνότητας σε δημόσια πανεπιστήμια. Άλλες χώρες αναπτύσσουν επίσης 
μορφές αναφορών δεικτών απόδοσης.
Μεταξύ των δεικτών απόδοσης που βρίσκονται στις αναφορές 
υπευθυνοτήτων είναι η πορεία των εγγραφών, η απόδοση των φοιτητών στις 
εισαγωγικές εξετάσεις, ο ρυθμός αποφοίτησης, ο ρυθμός χορήγησης αδειών 
επαγγέλματος, ο ρυθμός εύρεσης εργασίας και η ικανοποίηση των φοιτητών 
και των αποφοίτων. Παρόλο που ένας δείκτης απόδοσης μπορεί να οριστεί 
ως ποσοτικό δεδομένο, πολλοί συγγραφείς προτιμούν να ξεχωρίζουν έναν 
δείκτη απόδοσης σπό ένα στατιστικό δεδομένο. Ένα δεδομένο λοιπόν, είναι 
δείκτης απόδοσης αν αντανακλά πληροφορίες σχετικά με κάποιο στόχο του 
προγράμματος ή του ιδρύματος και είναι στατιστικό δεδομένο αν αντανακλά 

δραστηριότητες ή επιτεύγματα στην περιοχή διοικητικού ενδιαφέροντος που 
δε σχετίζεται άμεσα με ένα στόχο.
Μία συζήτηση γύρω από τους ορισμούς οδηγεί στην αναζήτηση του σκοπού 
που εξυπηρετεί η αναφορά δεικτών απόδοσης. Η αναφορά των δεικτών 
απόδοσης, λοιπόν, δύναται να επιτρέψει στα πανεπιστήμια να επιδείξουν 
υπευθυνότητα σε δημόσιους φορείς, να εγκαθιδρύσουν γενικές γραμμές 
κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων και να καταγράψουν 
την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων για την ανώτατη εκπαίδευση. Ο 
τελευταίος σκοπός είναι ξεκάθαρα και ένα μέσο επίδειξης υπευθυνότητας στη 
διαχείρισης των κυβερνητικών πόρων.
Μία μονογραφία με τίτλο: Measuring Up: The Promises and Pitfalls of 
Performance Indicators in Higher Education επισημαίνει ότι: « η ανώτατη 
εκπαίδευση αντιμετωπίζει απρόθυμα την ανάπτυξη δεικτών απόδοσης διότι 
πιστεύεται ότι η αποστολή της είναι πολύ ποικιλόμορφη για να μετρηθεί και ότι 
η βραχυπρόθεσμη μέτρηση ίσως να μη παρέχει επαρκή μέτρηση της 
μακροπρόθεσμης επιτυχούς μάθησης των φοιτητών. Παρόλα αυτά, εάν τα 
μέλη της ακαδημίας-οι καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί ηγέτες και οι φοιτητές- δε 
συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης της χρήσης των δεικτών 
απόδοσης, εξωτερικοί οργανισμοί θα επιβάλουν κάποιας μορφής δείκτες σε 
αυτούς.»

Λίγοι θα αμφισβητούσαν ότι η πίεση για αναφορά υπευθυνότητας και χρήση 

δεικτών απόδοσης ή ακόμη η συνολική πίεση για διασφάλιση ποιότητας 
στερείται μειονεκτημάτων. Ο Roger Peters εκφράζει την πλευρά του σώματος
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των καθηγητών όταν σημειώνει ότι: «η αποτελεσματική αξιολόγηση απαιτεί μία 
λεπτομερή έρευνα για άσχημα νέα, τα οποία είναι πιο χρήσιμα από τα καλά, 
ενώ η υπευθυνότητα ενθαρρύνει το αντίθετο. Οι πανεπιστημιακοί υπάλληλοι 
είναι-κατανοητά- απρόθυμοι να φέρουν άσχημα νέα στους χρηματοδότες 

τους.»
Η εξασφάλιση ότι τα συστήματα διασφάλισης είναι ολοκληρωμένα και 
συμπληρώνουν το ένα το άλλο, η διασφάλιση ότι υπάρχει από μέρους των 
καθηγητών και του υπολοίπου προσωπικού επίγνωση και πίστη σε αυτά τα 
συστήματα και η διασφάλιση ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της 
λήψης αποφάσεων είναι σημαντικές προκλήσεις. (Bogue, 1998)

2.3.4 Μοντέλα Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Κατά τις δεκαετίες που πέρασαν έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
ενός οργανισμού και την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 
απέφεραν καρποφόρα αποτελέσματα που αποτέλεσαν οδηγό για πολλές 
προσπάθειες βελτίωσης. Παρόλα αυτά ελάχιστη ήταν η σχετική έρευνα 
αναφορικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Αν δεχτούμε ότι τόσο η 
αποτελεσματικότητα όσο και η ποιότητα είναι οι έννοιες που χρησιμοποιούνται 
για να αντιληφθούμε την απόδοση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στην 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αναμένουμε ότι μπορούμε να δανειστούμε 
στοιχεία από τη βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα ώστε να 
κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε την ποιότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Τα επτά μοντέλα που περιγράφονται παρακάτω βασίζονται σε μοντέλα 
βασισμένα στην αποτελεσματικότητα οργανισμού και εκπαιδευτικού 
ιδρύματος και στοχεύουν στο να διευκρινίσουν τους διαφορετικούς τρόπους 
αντίληψης της ποιότητας αλλά την ανάπτυξη στρατηγικών διοίκησης. (Cheng, 
1997) i)

i) Μοντέλο στόχων και προδιαγραφών

Το μοντέλο αυτό βλέπει την ποιότητα στην εκπαίδευση σαν επίτευξη 
προκαθορισμένων στόχων και συμμόρφωση σε δεδομένες προδιαγραφές. 
Χρησιμοποιείται συχνά κατά την αξιολόγηση της ποιότητας εκπαίδευσης
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μεμονωμένων ιδρυμάτων ή του εκπαιδευτικού συστήματος μιας ολόκληρης 
χώρας. Υποθέτει ότι υπάρχουν ξεκάθαροι, διαρκείς, δεοντολογικοί και καλώς 
αποδεκτοί στόχοι και προδιαγραφές όπως δείκτες και πρότυπα (standards) τα 
οποία τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα 
επιδιώκει και στα οποία καλείται να συμμορφωθεί. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα 
θεωρείται καλής ποιότητας αν έχει επιτύχει τους στόχους και συμμορφωθεί 
στις προδιαγραφές όπως αυτά δηλώνονται στο σχέδιο του ιδρύματος.
Τυπικά παραδείγματα δεικτών ποιότητας μπορεί να περιλαμβάνουν:
41 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα φοιτητών
HI Ρυθμός παρακολούθησης
ϊί Ρυθμός εγκατάλειψης σπουδών
i1 Ανάπτυξη προσωπικού
1ί Αριθμός εισαχθέντων στα πανεπιστήμια
3D Επαγγελματικά προσόντα προσωπικού κτλ
Αυτό το μοντέλο είναι χρήσιμο αν οι στόχοι και οι προδιαγραφές που 
χρησιμοποιούνται για να κρίνουν την ποιότητα εκπαίδευσης είναι ξεκάθαροι, 
μετρήσιμοι και αποδεκτοί από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, αν επαρκούν 
οι πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και αν 
υπάρχουν δείκτες κατάλληλοι να αξιολογήσουν αν τα ιδρύματα έχουν 
ανταποκριθεί στα προκαθορισμένα πρότυπα.
Πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι καθιστά τη διοίκηση ικανή να 
εστιάσει την προσοχή της σε βασικές συνιστώσες των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

ϋ) Μοντέλο πόρων εισόδου
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η ποιότητα θεωρείται ως το φυσικό επακόλουθο 
επίτευξης από το ίδρυμα ποιοτικών πόρων και εισροών (inputs). Ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ενδέχεται να καλείται να επιδιώξει διαφορετικούς στόχους 
και να συμμορφωθεί σε ποικιλόμορφες προδιαγραφές και πρότυπα λόγω της 
πίεσης που δέχεται από τις πολλαπλές ομάδες ενδιαφερόντων που έχουν 
ποικίλες προσδοκίες.

Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι σπάνιοι και ποιοτικοί πόροι είναι απαραίτητα 
ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επιτύχουν τους διάφορους στόχους τους 
και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για το
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λόγο αυτό η ποιότητα της εκπαίδευσης θεωρείται ως το φυσικό αποτέλεσμα 
της εξασφάλισης από το ίδρυμα σπάνιων πόρων και εισροών.
Τυπικά παραδείγματα δεικτών ποιότητας μπορεί να περιλαμβάνουν:
Γ·ι Εισαγωγή φοιτητών υψηλής ποιότητας

Στρατολόγηση προσωπικού με περισσότερα προσόντα 
ϊ) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
Γι* Λόγος προσωπικού-φοιτητών 

Γι' Οικονομική υποστήριξη 
® Απόφοιτοι 
'Μ Γονείς 
Γι' Χορηγοί
Αυτό το μοντέλο είναι χρήσιμο αν υπάρχει ξεκάθαρος συσχετισμός μεταξύ 
ποιότητα εισροών και εκροών και οι πόροι για επίτευξη προκαθορισμένων 
στόχων και προδιαγραφών είναι περιορισμένοι.
Είναι ολοφάνερο ότι το μοντέλο αυτό υστερεί καθώς η υπέρμετρη εστίαση 
μόνο στην απόκτηση εισροών ίσως ελαττώσει την προσπάθεια που 
καταβάλλεται από τα ιδρύματα για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα. Οι αποκτηθέντες πόροι ίσως αποδειχθούν άχρηστοι αν δεν 
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά για τη βελτίωση της ποιότητας 
των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων.

ίϋ) Μοντέλο διαδικασίας
Το μοντέλο διαδικασίας θεωρεί ότι η ποιότητα βρίσκεται στην ομαλή και υγιή 
εσωτερική διαδικασία και στις καρποφόρες μαθησιακές εμπειρίες. Η 
διαδικασία σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ο μετασχηματισμός των εισροών 
σε απόδοση και εκροές. Μία ομαλή εσωτερική διαδικασία επιτρέπει στο 
ακαδημαϊκό προσωπικό να επιτελεί το εκπαιδευτικό έργο αποτελεσματικά και 
στους φοιτητές να βιώνουν τη μαθησιακή εμπειρία αβίαστα.
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το εν λόγω μοντέλο 
υποθέτει ότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ίδρυμα ποιότητας εάν η εσωτερική 
του λειτουργία είναι ομαλή και υγιής.

Σημαντικές εσωτερικές δραστηριότητας ή πρακτικές σε ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα εκλαμβάνονται συχνά σα σημαντικοί δείκτες εκπαίδευσης.
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■' Ηγεσία
Si Κανάλια επικοινωνίας 
!■* Συμμετοχή 
Γ·< Συντονισμός

Προσαρμοστικότητα 
11 Σχεδιασμός

® Λήψη αποφάσεων 
'Μ Κοινωνικές δραστηριότητες 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι 
® Διοίκηση της αίθουσας 
!ί Στρατηγικές μάθησης 
ϊί Μαθησιακές εμπειρία

Τα παραπάνω λαμβάνονται συχνά σα δείκτες ποιοτικής εκπαίδευσης. Η 
διαδικασία σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα γενικά περιλαμβάνει:

^διαδικασία διοίκησης 
^διαδικασία διδασκαλίας 
^διαδικασία μάθησης

Επομένως η επιλογή των δεικτών μπορεί να γίνει με βάση αυτές τις 
διαδικασίες κατηγοριοποιώντας ως εξής:
U1 Δείκτες ποιότητας διοίκησης (π.χ ηγεσία, λήψη αποφάσεων) 

j1 Δείκτες ποιότητας διδασκαλίας (π.χ εκπαιδευτικές μέθοδοι) 
λ;1 Δείκτες ποιότητας μάθησης (π.χ μαθησιακή συμπεριφορά, ρυθμός 

παρακολούθησης)
Αν υπάρχει μία ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της εσωτερικής διαδικασίας ενός 
ιδρύματος και των αποτελεσμάτων τότε το μοντέλο αυτό θα είναι χρήσιμο. Για 
παράδειγμα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 
δημοκρατική εκπαίδευση. Αν θεωρήσουμε ότι μία δημοκρατική διαδικασία 
διοίκησης και μία δημοκρατική διαδικασία διδασκαλίας είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις ώστε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να εφαρμόσει δημοκρατική 
εκπαίδευση τότε οι δείκτες δημοκρατικής διαδικασίας όπως συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων και συνεργασία στη διδασκαλία και μάθηση μπορούν να 
επιλεχθούν σαν κριτήρια για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ποιότητας 
στην εφαρμογή δημοκρατικής εκπαίδευσης.
Το μοντέλο διαδικασίας παρουσιάζει περιορισμούς όπως: δυσκολία στην 
παρακολούθηση των διαδικασιών και στη συλλογή σχετικών δεδομένων και 
εστίαση στην ποιότητα των μέσων αντί για την ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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iv) Μοντέλο ικανοποίησης
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η ποιότητα ορίζεται ως ικανοποίηση 
στρατηγικών ομάδων ενδιαφερομένων. Το μοντέλο ικανοποίησης υποθέτει ότι 
η ικανοποίηση των ομάδων αυτών είναι κρίσιμη για την επιβίωση ενός 
εκπαιδευτικού ιδρύματος και επομένως η ποιότητα της εκπαίδευσης θα 
πρέπει να καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα 
μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ισχυρών ομάδων 
ενδιαφερομένων. Στο πανεπιστημιακό περιβάλλον ισχυρές ομάδες 
ενδιαφερομένων μπορεί να περιλαμβάνουν τους καθηγητές, τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, γονείς, φοιτητές, αποφοίτους, εργαζόμενους.
Η ποιότητα της εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί μία σχετική έννοια που 
εξαρτάται από τις προσδοκίες των εκάστοτε ισχυρών ομάδων 
ενδιαφερομένων. Αν η προσδοκώμενη ποιότητα εκπαίδευσης είναι υψηλή και 
πολύπλοκη καθίσταται δύσκολο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να την 
επιτύχουν και να ικανοποιήσουν έτσι τις ανάγκες των πολλαπλών ομάδων 

ενδιαφερομένων. Αν, όμως, η προσδοκώμενη ποιότητα εκπαίδευσης είναι 
χαμηλή και απλοϊκή θα είναι ευκολότερο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να την 
επιτύχουν και να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφερομένων 
αποσπώντας έτσι το χαρακτηρισμό ως ιδρύματα υψηλής εκπαιδευτικής 
ποιότητας εξίσου εύκολα. Επιπρόσθετα, η αντικειμενική μέτρηση των 
ποιοτικών επιτευγμάτων είναι συχνά τεχνικώς δύσκολη και θεωρητικά 
αντιφατική. Επομένως η ικανοποίηση ισχυρών ομάδων ενδιαφερομένων 
χρησιμοποιείται συχνά αντί ορισμένων αντικειμενικών δεικτών σαν το κρίσιμο 
στοιχείο αξιολόγησης της ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Αν οι απαιτήσεις όλων των ισχυρών ομάδων ενδιαφερομένων ενός 
εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι συμβατές και αυτό οφείλει να ανταποκριθεί σε 
αυτές τις απαιτήσεις τότε το μοντέλο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο.
Δείκτη της ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελεί η ικανοποίηση των φοιτητών, 
εκπαιδευτικών, γονέων, διοικητικών στελεχών, αρχών, αποφοίτων, της 
διοικητικής επιτροπής, κτλ. Για παράδειγμα, σε κάποιες ανατολικές κοινωνίες 
όπως αυτές του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, το διοικητικό συμβούλιο έχει την 

κυρίαρχη επιρροή σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε σχέση με αυτή των γονέων 
ή των φοιτητών και επομένως η ικανοποίηση των απαιτήσεών του είναι ο πιο 
σημαντικός δείκτης εκπαιδευτικής ποιότητας. Αν λοιπόν το διοικητικό
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συμβούλιο απαιτεί υψηλές επιδόσεις σε ακαδημαϊκές και αθλητικές 
δραστηριότητες, τότε το εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να θεωρείται υψηλής 
ποιότητας μόνο αν ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.
Αν οι απαιτήσεις και προσδοκίες των ισχυρών ομάδων ενδιαφερομένων είναι 
αντικρουόμενες και αδύνατον να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα, τότε το μοντέλο 
ικανοποίησης κρίνεται ακατάλληλο.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω μοντέλο, εστιάζοντας στην 
ικανοποίηση των πελατών ή στη συμμόρφωση στις προσδοκίες ή 
προδιαγραφές του πελάτη είναι το πιο δημοφιλές και ευρέως 
χρησιμοποιούμενο μοντέλο για την αξιολόγηση της ποιότητας στον 
επιχειρηματικό τομέα.

ν) Μοντέλο γνησιότητας
Ως ποιότητα εκπαίδευσης θεωρείται, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η επίτευξη 
από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναγνωρισμένης θέσης ή φήμης. Στο παρελθόν 
όπου το περιβάλλον της εκπαίδευσης μεταβαλλόταν αργά και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δέχονταν λίγες εξωτερικές προκλήσεις, η επιβίωσή τους ίσως ήταν 
εγγυημένη από την κεντρική εκπαιδευτική αρχή. Φαίνεται ότι η ανάγκη των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για αναγνώριση που θα εξασφάλιζε την επιβίωσή 
τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Σήμερα, όμως, υπό την επίδραση αστραπιαίων αλλαγών και εξελίξεων, το 
περιβάλλον της εκπαίδευσης γίνεται ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις. Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να ανταγωνιστούν σκληρά για πόρους και 
να ξεπεράσουν εσωτερικά εμπόδια, ενώ από την άλλη μεριά πρέπει να 
αντιμετωπίσουν εξωτερικές προκλήσεις και απαιτήσεις για υπευθυνότητα. 
Είναι μετά βίας δυνατόν για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επιβιώσουν χωρίς να 
εξασφαλίσουν αναγνώριση γνησιότητας στο κοινωνικό περιβάλλον. 
Προκειμένου λοιπόν να κατακτήσουν την αναγνώριση αλλά και να 
αποκτήσουν κρίσιμους πόρους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 
κερδίσουν την υποστήριξη της κοινότητας, να δημιουργήσουν καλή δημόσια 
εικόνα και να επιδείξουν στοιχεία υπευθυνότητας.

Το μοντέλο γνησιότητας υποθέτει ότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ανάγκη την 
αποδοχή και την υποστήριξη της κοινότητας προκειμένου να επιβιώσει και να
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επιτύχει την αποστολή του. Με τη λογική αυτή, οι δείκτες ποιότητας 
εκπαίδευσης σχετίζονται συχνά με:
Γι' Τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα στο χώρο των δημοσίων σχέσεων 

και του Μάρκετινγκ 
® Την υπευθυνότητα 
:Μ Τη δημόσια εικόνα 
® Τη φήμη 
ϊ1 Το υψηλό κύρος.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να διευθύνουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα που συμμορφώνονται με τα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα 
της κοινότητας προκειμένου να κερδίσουν την αναγνώριση γνησιότητας. 
Αναγκαίο είναι επίσης να προωθήσουν την ιδιαίτερή τους εικόνα με διάφορους 
τρόπους όπως π.χ συμμετέχοντας σε διατμηματικούς διαγωνισμούς, 
οργανώνοντας εκθέσεις με εργασίες φοιτητών, διατηρώντας καλές σχέσεις με 
τους ηγέτες των διαφόρων τμημάτων κτλ.
Το μοντέλο είναι χρήσιμο όταν η επιβίωση και η πτώση ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος πρέπει να αξιολογηθεί μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Για παράδειγμα, σε κάποια παλιά τμήματα ο πληθυσμός των φοιτητών 
μειώνεται ραγδαία και κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγκάζονται να 

κλείσουν καθώς λίγοι γονείς είναι πρόθυμοι να στείλουν τα παιδιά τους σε 
αυτά. Ανάμεσα στα ιδρύματα που κινδυνεύουν, μόνο εκείνα που αγωνίζονται 
επιτυχώς για αναγνώριση της γνησιότητάς τους ή για καλύτερες δημόσιες 
σχέσεις με την κοινότητα μπορούν να επιβιώσουν. Από τη σκοπιά αυτού του 

μοντέλου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεωρούνται καλής ποιότητας αν μπορούν 
να σταθούν επάξια σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η έμφαση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη γονική επιλογή και στην 
υπευθυνότητα τόσο στις δυτικές όσο και στις ανατολικές κοινωνίες στηρίζουν 
τη σημασία του μοντέλου γνησιότητας στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικές 
ποιότητας. Ενίσχυση της γονικής επιλογής μπορεί να δημιουργήσει ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει 
να ανταγωνιστούν και να βάλουν τα δυνατά τους να παρέχουν ποιοτικές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Επίσης η εφαρμογή συστημάτων υπευθυνότητας ή 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας παρέχει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έναν 
μεθοδικό μηχανισμό για την επίτευξη της απαραίτητης για την επιβίωσή τους
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αναγνώρισης. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι, σήμερα, πολλά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα εστιάζουν την προσοχή τους στις δημόσιες σχέσεις, στις 
δραστηριότητες μάρκετινγκ και στο χτίσιμο συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας.

νί) Μοντέλο ανυπαρξίας προβλημάτων
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ποιότητα εκπαίδευσης σημαίνει ανυπαρξία 
προβλημάτων και δυσκολιών. Συχνά είναι ευκολότερο να αναγνωρίζει κανείς 
προβλήματα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα παρά να προσδιορίζει την ποιότητά 
του διότι οι κατάλληλοι δείκτες και τεχνικές μέτρησης που θα μπορούσαν να 
παρέχουν χειροπιαστές ενδείξεις ποιότητας είναι δύσκολο να βρεθούν. Ως εκ 

τούτου αντί να αναζητά κανείς την ποιότητα σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
επιθεωρεί το ίδρυμα διερευνώντας την ύπαρξη προβλημάτων.
Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι αν υπάρχει απουσία προβλημάτων, μπελάδων, 
ελαττωμάτων, αδυναμιών, δυσκολιών και δυσλειτουργιών σε ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα αυτό είναι υψηλής ποιότητας. Προβλήματα και ανεπάρκειες 
σηματοδοτούν προμήνυμα κινδύνου στα διοικητικά στελέχη ότι υπάρχουν 
ελλείψεις σε κάποιες πτυχές της εκπαιδευτικής ποιότητας. Ως εκ τούτου, αν 
κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν 
προκόψουν προφανή προβλήματα λειτουργίας, το ίδρυμα θεωρείται ότι 
λειτουργεί ομαλά εκπληρώνοντας τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Αυτή 
πιθανώς είναι η παλαιότερη θεώρηση της ποιότητας που χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία. Οι ειδικοί του ποιοτικού ελέγχου τείνουν να ταυτίζουν την 

ποιότητα με λιγότερα σκάρτα, λιγότερη επανεργασία, λιγότερα κόστη 
εγγύησης κτλ για το τελικό προϊόν. Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 
μπορεί να προωθήσει αυστηρά συστήματα διασφάλισης και ελέγχου 
ποιότητας προκειμένου να διασφαλίσει ένα περιβάλλον χωρίς ελλείψεις.
Ο προσδιορισμός στρατηγικών για τη βελτίωση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 
μπορεί να γίνει περισσότερο επακριβώς αναλύοντας προβλήματα και 
ελλείψεις εν αντιθέσει προς την εκπαιδευτική ποιότητα. Επομένως, το μοντέλο 

αυτό είναι χρήσιμο ιδιαίτερα όταν τα κριτήρια για εκπαιδευτική ποιότητα δεν 
είναι ξεκάθαρα αλλά απαιτούνται στρατηγικές βελτίωσης.
Γενικά, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικά τα νεο'ιδρυθέντα έχουν σαν 
κύρια προτεραιότητα την υπερπήδηση βασικών λειτουργικών εμποδίων παρά
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την επιδίωξη εξαίρετης ποιότητας. Το εν λόγω μοντέλο είναι προφανώς 
περισσότερο κατάλληλο για αυτά παρά για ιδρύματα που ενδιαφέρονται για 
υψηλές επιδόσεις και άριστη εκπαιδευτική ποιότητα.

νί) Μοντέλο οργανωτικής μάθησης
Όσον αφορά στο μοντέλο αυτό η ποιότητα στην εκπαίδευση έγκειται στη 
συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση.
Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εκπαίδευσης γεννά συνεχώς νέες 
επιδράσεις σε σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν στατικοί παράγοντες και πρακτικές 
που να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ποιότητα ες αεί. Κάποιες πρακτικές 
είναι κατάλληλες για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αλλά όχι για άλλες. 
Επομένως, ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιδράσεων και 
των εσωτερικών διαδικαστικών προβλημάτων είναι καίριος παράγοντας 
αξιολόγησης της ικανότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος να προσφέρει 
διαρκείς ποιοτικές υπηρεσίες.
Το μοντέλο οργανωτικής μάθησης υποθέτει ότι η ποιότητα εκπαίδευσης είναι 
μία δυναμική έννοια που περιλαμβάνει συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των 
μελών, πρακτικών, διαδικασιών και αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι οι οργανισμοί, όπως και οι 
άνθρωποι, μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να μάθουν και να καινοτομήσουν 
στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Σε κάποιο βαθμό το μοντέλο αυτό προσομοιάζει με το μοντέλο διαδικασίας. Η 
διαφορά είναι ότι αυτό το μοντέλο δίνει έμφαση στη σημασία της μαθησιακής 
συμπεριφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η 
ομαλότητα τη εσωτερικής διαδικασίας δε θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
αναπτύσσονται ή εμπλέκονται σε μία διαδικασία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Οι δείκτες ποιοτικής 
εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
S1 Επίγνωση αναγκών και αλλαγών της κοινότητας 

ΐ1 Παρακολούθηση εσωτερικών διαδικασιών 
ϊ1 Αξιολόγηση προγραμμάτων 
:Μ Ανάλυση περιβάλλοντος

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______

45



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση <1*

ϊ1 Σχεδιασμός ανάπτυξης κ.ά.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν ενδεχομένως πολλά νέα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα λόγω της διεύρυνσης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα νέα αυτά 
ιδρύματα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα διαμορφώνοντας οργανωτικές 
δομές και εκπαιδευτικές διαδικασίες, αντιμετωπίζοντας χαμηλής ποιότητας 
φοιτητές, αναπτύσσοντας προσωπικό και αγωνιζόμενοι ενάντια στις 
επιδράσεις της κοινότητας. Επιπρόσθετα, αλλαγές στο οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον απαιτούν αποτελεσματική προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
συστήματος που .μεταφράζεται σε αλλαγές στη διδακτέα ύλη, αλλαγές στη 
διοίκηση και τεχνολογικές αλλαγές. Με βάση σε ένα τέτοιο υπόβαθρο το 
μοντέλο οργανωτικής μάθησης είναι κατάλληλο για τη μελέτη της ποιότητας 
στην εκπαίδευση.
Προφανώς η χρησιμότητα του μοντέλου αυτού θα είναι περιορισμένη αν η 
σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας οργανωτικής μάθησης και των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων δεν είναι ξεκάθαρη. Για παράδειγμα μερικά παλιά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ελκύουν υψηλής ποιότητας εισροές (φοιτητές) μέσω 
παραδοσιακού γοήτρου και αίγλης. Παρόλο που μπορεί να υστερούν όσον 
αφορά στην οργανωτική μάθηση, μπορούν να σημειώσουν υψηλές επιδόσεις 
και επιτύχουν ισχυρό κύρος στην κοινότητα.

Συσχέτιση των μοντέλων
Καθένα από τα επτά μοντέλα έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του καθώς 
εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η 
καταλληλότητά τους δεν είναι καθολική και εξαρτάται από τις εκάστοτε 
καταστάσεις ενώ η χρησιμότητά τους συχνά περιορίζεται από τις συνθήκες 
που επικρατούν.
Παραδοσιακά, πολλοί χρησιμοποιούν ξεχωριστά αυτά τα μοντέλα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Θα έπρεπε όμως να εστιάσουμε 
στην αλληλοσυσχέτιση που τα διακρίνει και να χρησιμοποιήσουμε μία πιο 
περιεκτική προσέγγιση για να τα εφαρμόσουμε στη διοίκηση της ποιότητας 
στην εκπαίδευση. Η σχέση που χαρακτηρίζει τα επτά μοντέλα αναλύεται στη 
συνέχεια.

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα οι εισροές, η διαδικασία, οι εκροές και η 
ανατροφοδότηση από τις εκροές στις εισροές σχηματίζουν μία αλυσίδα στην
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οποί η απόδοση ενός τμήματος επηρεάζει τα υπόλοιπα. Οι στόχοι ενός 
εκπαιδευτικού ιδρύματος μπορεί να αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες, ανάγκες 
και προδιαγραφές των ισχυρών ομάδων ενδιαφερομένων. Η απόκτηση 

σπάνιων πόρων για αποτελεσματική λειτουργία {μοντέλο πόρων εισόδου) και 
η διασφάλιση ομαλών και υγιών εσωτερικών διαδικασιών και καρποφόρων 
μαθησιακών εμπειριών {μοντέλο διαδικασίας) είναι καθοριστικοί παράγοντας 
προκειμένου να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι και να παραχθούν 

υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Η επίτευξη των στόχων και η συμμόρφωση 
σε δεδομένες προδιαγραφές {μοντέλο στόχων και προδιαγραφών) μπορεί να 
επιφέρει ικανοποίηση στις ομάδες ενδιαφερομένων {μοντέλο ικανοποίησης). 
Επίσης, διαμορφώνοντας μία σχέση με την κοινότητα, χτίζοντας στην 
εξωτερική του εικόνα και επιδεικνύοντας στοιχεία υπευθυνότητας ένα ίδρυμα 
πετυχαίνει αναγνώριση της γνησιότητάς του από την κοινότητα {μοντέλο 
γνησιότητας) για την επιβίωσή του αλλά και τη δημιουργία φήμης ως ίδρυμα 
ποιότητας. Στη συνέχεια, παρακολουθώντας προσεκτικά τα προγράμματά του 

και ελέγχοντας, μέσω του κύκλου ανατροφοδότησης, για 
αναποτελεσματικότητες και ατέλειες μπορεί να αποκλείσει την εκδήλωση 
προβλημάτων στην ποιότητα της εκπαίδευσης {μοντέλο ανυπαρξίας 
προβλημάτων). Τέλος, το εκπαιδευτικό ίδρυμα εξακολουθεί να βελτιώνεται και 
να αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις μαθαίνοντας από τα λάθη αλλά 
και από το περιβάλλον του {μοντέλο οργανωτικής μάθησης). Είναι φανερό ότι 
τα επτά μοντέλα αντικατοπτρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους 
οποίους διαφορετικά ιδρύματα αντιλαμβάνονται και επιδιώκουν την ποιότητα 
στην εκπαίδευση. Για την επίτευξη ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση ίσως 
είναι απαραίτητη η εφαρμογή όλων των μοντέλων συνολικά. (Cheng, 1997)

2.3.5 Το Βραβείο Malcolm Baldrige National Quality Award στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση

Η σημερινή κοινωνία εξελίσσεται ραγδαία και μεταξύ άλλων απαιτεί ποιότητα 

στην εκπαίδευση και μάλιστα ποιότητα που συνεχώς βελτιώνεται 
ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των φοιτητών αλλά και των 

υπολοίπων ομάδων ενδιαφερομένων. Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα εμπορικό πρόγραμμα ποιότητας δε θα αποβεί

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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κατάλληλο για την εκπαίδευση. Η κουλτούρα, το περιβάλλον και οι εργασιακές 
διαδικασίες διαφέρουν σε κάθε οργανισμό. Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από την 
παροχή ενός προγράμματος ειδικά σχεδιασμένο για αυτήν. Ένα από τα κύρια 
στοιχεία ενός προγράμματος ποιότητας για την εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη 
ενός συστήματος μέτρησης που δίνει στους ανθρώπους της εκπαίδευσης τη 
δυνατότητα να καταγράψουν και να επιδείξουν την προστιθέμενη αξία της 
εκπαίδευσης για τους φοιτητές και για την κοινωνία.
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις γενικά αλλά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ειδικότερα ως προς την υιοθέτηση των αρχών και τεχνικών της 
ποιότητας αναπτύχθηκαν αρκετά βραβεία ποιότητας. Ένα από τα πρώτα 
βραβεία ήταν το Βραβείο Deming που πήρε το όνομά του από τον κατεξοχήν 

“guru” της ποιότητας Ε. Deming και αποδίδεται ετησίως σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας. Το 
1987 οι Η.Π.Α καθιέρωσαν ένα δικό τους βραβείο γνωστό με την ονομασία 
Malcolm Baldrige National Quality Award.
To βραβείο αυτό πήρε το όνομά του από τον Malcolm Baldrige, που 
υπηρέτησε ως υπουργός εμπορίου στις Η.Π.Α από το 1981 ως το 1987. 
Αποδίδονται, από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α, τρία βραβεία ετησίως σε 
επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη διοίκηση της ποιότητας και τα επιτεύγματα 
ποιότητας και ανήκουν κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

■ Παραγωγή
■ Υπηρεσίες

■ Μικρές επιχειρήσεις
Το Φεβρουάριο του 1993 ανακοινώθηκε η επέκταση των κατηγοριών 
επιχειρήσεων στις οποίες απονέμεται το βραβείο ώστε να περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση αλλά και την υγεία.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κριτήρια του βραβείου ποιότητας Malcolm 
Baldrige National Quality Award, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τη 
μοναδική κουλτούρα της εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια του βραβείου χτίζονται πάνω στις ακόλουθες ουσιώδεις αξίες και 
αρχές:
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J Οδηγούμενη από τον πελάτη ποιότητα
Η οδηγούμενη από τον πελάτη ποιότητα είναι μία στρατηγική αρχή στην 
εκπαίδευση. Η αρχή αυτή βασίζεται στην πίστη ότι η ποιότητα της 
εκπαίδευσης θα βελτιωθεί όταν οι φοιτητές αποκτήσουν μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στην αξία της εκπαίδευσης. Η στάσεις των γονέων αλλά και της 
κοινότητας γενικά, θα αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των φοιτητών για την αξία 
της εκπαίδευσης. Η οδηγούμενη από τον πελάτη ποιότητα κατευθύνεται σε 
σχέση με τα επιτεύγματα των φοιτητών. Απαιτεί σταθερή ευαισθητοποίηση 
στις αναδυόμενες απαιτήσεις των φοιτητών και μέτρηση των παραγόντων 
που καθορίζουν την ικανοποίηση των φοιτητών. Ακόμη απαιτεί ενημέρωση 
πάνω στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την εκπαίδευση και άμεση 
ανταπόκριση στις ανάγκες των φοιτητών. Επιπρόσθετα η «ανάνηψη» του 
τμήματος ή σχολής από χαμηλή απόδοση φοιτητών είναι κρίσιμη στη 
βελτίωση τόσο της ποιότητας της εκπαίδευσης όσο και των σχέσεων με τους 
φοιτητές, τους γονείς και την κοινότητα.
J Ηγεσία
Τα μέλη των συμβουλίων, οι διαχειριστές και οι καθηγητές θα πρέπει να 
δημιουργούν ξεκάθαρες και ορατές αρχές ποιότητας μέσα στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Η ενίσχυση των αξιών και των προσδοκιών απαιτούν τη δέσμευση 

και την εμπλοκή του συνόλου του προσωπικού. Τα μέλη των συμβουλίων σε 
συνεργασία πάντα με τους καθηγητές οφείλουν να δημιουργούν στρατηγικές, 
συστήματα και μεθόδους επίτευξης εκπαιδευτικής αριστείας. Τα συστήματα 
και οι μέθοδοι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα του 
προσωπικού και των φοιτητών. Μέσω της προσωπικής τους ανάμιξης σε 
δραστηριότητες όπως σχεδιασμός, επισκόπηση των δεικτών απόδοσης 
εκπαιδευτικής ποιότητας και αναγνώριση επιτευγμάτων ποιότητας του 
προσωπικού, τα μέλη των συμβουλίων και οι διαχειριστές δρουν σαν 
πρότυπα που ενισχύουν τις αξίες και ενθαρρύνουν την ηγεσία σε όλα τα 
επίπεδα.
J Συνεχής βελτίωση

Το τμήμα πρέπει να έχει μία επακριβώς ορισμένη και ικανοποιητικά 
εφαρμοσμένη μέθοδο συνεχούς βελτίωσης, η βελτίωση θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα σε όλες τις πλευρές του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι βελτίωσης:
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> Εμπλουτισμός της αξίας της εκπαίδευσης για τους φοιτητές μέσω 
ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

♦ Μείωση των ασυνεπειών που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.
♦ Βελτίωση της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των φοιτητών.
♦ Βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση 

όλων των πόρων.
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τακτικούς κύκλους σχεδιασμού, εκτέλεσης και 
αξιολόγησης.
J Ολική συμμετοχή
Η εκπλήρωση των στόχων ποιότητας και απόδοσης αποτελεί ευθύνη όλων. 
Συστήματα αναγνώρισης και ανταμοιβής θα πρέπει να ενισχύουν συνολική 
συμμετοχή στη διαδικασία εκπλήρωσης των στόχων ποιότητας του τμήματος. 
Παράγοντες που ενθαρρύνουν την ασφάλεια, υγεία, ευημερία, ηθική και 

ομαδικό πνεύμα του προσωπικού και των φοιτητών θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των στόχων και των δραστηριοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης του 
τμήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση και επιμόρφωση 
σε ποιοτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την εκτέλεση της εργασίας τους και 
την κατανόηση των εργαλείων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων.
J Γρήγορη ανταπόκριση
Η γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών είναι ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποιότητας. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα 
πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους τόσο της 
ποιότητας όσο και της ανταπόκρισης. Η βελτίωση του χρόνου απόκρισης θα 
πρέπει να αποτελεί κύριο σημείο εστίασης σε όλες τις διαδικασίες βελτίωσης 
ποιότητας. Αυτό απαιτεί μέτρηση της ανταπόκρισης για όλους τους στόχους, 
τα σχέδια και τις ομαδικές δραστηριότητες. Σημαντικές βελτίωσης στο χρόνο 
απόκρισης ενδεχομένως απαιτούν απλοποίηση και σύμπτυξη εκπαιδευτικών 
διαδικασιών.
J Σχεδιασμός και πρόληψη ποιότητας

Τα προγράμματα εκπαιδευτικής ποιότητας θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην 
πρόληψη προβλημάτων που επιτυγχάνεται χτίζοντας την ποιότητας σε κάθε 

εκπαιδευτική διαδικασία. Άριστος σχεδιασμός ποιότητας θα οδηγήσει σε

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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σημαντικές μειώσεις προβλημάτων, σπαταλών και στα σχετικά κόστη. Ο 
σχεδιασμός ποιότητας περιλαμβάνει τη δημιουργία μεθόδων και διαδικασιών 
οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ολοένα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 
πελατών.
ϋ Μακροπρόθεσμη προσδοκία
Επίτευξη της ποιότητας προϋποθέτει προσανατολισμό στο μέλλον και 
μακροπρόθεσμη δέσμευση στο προσωπικό, στους φοιτητές, στους πολίτες 
και στους προμηθευτές. Οι στρατηγικές, τα σχέδια και η κατανομή των πόρων 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτές τις δεσμεύσεις και να διευθύνουν την 
εκπαίδευση, την ανάπτυξη φοιτητών και προσωπικού, την ανάπτυξη 
προμηθευτών, την εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και άλλους παράγοντες που 
σχετίζονται με την ποιότητα, παράγοντας κλειδί για τη μακροπρόθεσμη 
δέσμευση είναι η τακτική επιθεώρηση και αξιολόγηση της προόδου των 
μακροπρόθεσμων σχεδίων.
J Διοίκηση βάση γεγονότων

Η εκπλήρωση των στόχων ποιότητας και απόδοσης μιας σχολής ή ενός 
τμήματος απαιτεί η διοικητική διαδικασία να βασίζεται σε αξιόπιστες 
πληροφορίες, δεδομένα και αναλύσεις. Οι τύποι των δεδομένων που
θεωρούνται απαραίτητα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας 
περιλαμβάνουν:
* Απόδοση φοιτητών
* Συμπεριφορά /στάση προσωπικού
* Απόδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
* Λειτουργίες
* Δοκιμασίες επιδόσεων (benchmarking)
+ Απόδοση προμηθευτών
* Ανάλυση κόστους και οικονομική ανάλυση

Οι αναλύσεις δεδομένων και γεγονότων υποστηρίζουν μια ποικιλία
εκπαιδευτικών σκοπών όπως σχεδιασμός, αξιολόγηση της απόδοσης,
διαδικασίες βελτίωσης και συγκρίσεις επιδόσεων στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης με άλλα τμήματα ή σχολές.

Ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τη χρήση δεδομένων και 
αναλύσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής απόδοσης περιλαμβάνει τη 
δημιουργία και χρήση δεικτών απόδοσης. Οι δείκτες απόδοσης είναι
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μετρήσιμα χαρακτηριστικά των μεθόδων και διαδικασιών που
χρησιμοποιούνται από το τμήμα ή τη σχολή για να προσφέρουν υπηρεσίες 
στους φοιτητές. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται ακόμη για να αξιολογήσουν την 
πρόοδο επίτευξης συνεχούς βελτίωσης.
J Ανάπτυξη συνεργασιών
Τα τμήματα ή σχολές οφείλουν να επιδιώκουν το χτίσιμο εσωτερικών και 
εξωτερικών συνεργασιών που εξυπηρετούν αμοιβαία συμφέροντα. Σε αυτές 
τις συνεργασίες περιλαμβάνονται και αυτές που προωθούν τη συνεργασία 
εργαζομένων-διοίκησης, όπως συμφωνίες με τα σωματεία, συνεργασία με 
προμηθευτές και φοιτητές, διασυνδέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους καθώς επίσης και τις 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες δημιουργώντας έτσι μια βάση για αμοιβαίες 
επενδύσεις.
J Δέσμευση στην κοινότητα
Οι στόχοι ποιότητας για την εκπαίδευση θα πρέπει να εκφράζουν τις ευθύνες 
του πανεπιστημίου απέναντι στην κοινότητα. Αυτές περιλαμβάνουν ηθική 
στην εκπαίδευση, υποστήριξη της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, 
υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και η ανταλλαγή σχετικών με 
την ποιότητα πληροφοριών με επιχειρήσεις, σχολεία, κυβερνητικά γραφεία. 
Τα σχέδια για ποιότητα στην εκπαίδευση θα πρέπει να προβλέπουν την 
ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινότητας και διαδικασίες απόκτησης και 
διατήρησης της δημόσιας εμπιστοσύνης.

Το πλαίσιο των κριτηρίων
Το πλαίσιο των κριτηρίων, όπως φαίνεται και στο σχήμα, περιλαμβάνει 
τέσσερα βασικά στοιχεία: οδηγός, σύστημα, μέτρηση της προόδου, στόχος. 
Τα στοιχεία αυτά έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της εκπαίδευσης ως 

εξής:
Οδηγός: τα μέλη των συμβουλίων, οι διαχειριστές και οι καθηγητές 
δημιουργούν αξίες, στόχους και διαδικασίες που καθοδηγούν τη διαρκή 
επιδίωξη των στόχων ποιότητας και απόδοσης.
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Σύστημα: το σύστημα εμπεριέχει ένα σύνολο επακριβώς καθορισμένων και 
λεπτομερώς σχεδιασμένων διαδικασιών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
ποιότητας και απόδοσης.
Μέτρηση της προόδου: οι μετρήσεις της προόδου παρέχουν μία 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα βάση για καταγραφή, αξιολόγηση και 
επικοινωνία των δράσεων.
Στόχος: ο βασικός στόχος της διαδικασίας ποιότητας είναι η απόδοση 

συνεχώς αυξανόμενης αξίας στους φοιτητές και στην κοινότητα.
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Σχήμα 2. Π
λαίσιο κριτηρίω
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Γιατί τα πανεπιστήμια θα πρέπει να εφαρμόσουν τη διαδικασία 
αξιολόγησης του Malcolm Baldrige National Quality Award;
Τι σημαίνει αξιολόγηση;
Ο ορισμός του Baldrige για την αξιολόγηση είναι μη απειλητικός. Πιο 
συγκεκριμένα ο ορισμός για την αξιολόγηση έχει ως εξής: 
ο Επιβεβαίωση ότι συμβαίνει πραγματικά ό,τι θα έπρεπε να συμβαίνει 
ο Επιβεβαίωση ότι ό,τι γίνεται έχει προστιθεμένη αξία 
ο Επιβεβαίωση ότι ό,τι κάνουμε παρέχει αξία στον π ελάτη 
ο Επιβεβαίωση ότι εργαζόμαστε αποτελεσματικά
ο Επιβεβαίωση ότι αγωνιζόμαστε συνεχώς να βελτιώσουμε τα 

αποτελέσματα
ο Επιβεβαίωση ότι ποτέ δεν αντιστεκόμαστε στις αλλαγές 
Η αξιολόγηση είναι η επιβεβαίωση ότι επιφέρουμε τα σωστά αποτελέσματα. 
Είναι ευθύνη και δουλειά όλων μέσα σε ένα τμήμα ή σε μία σχολή να 
εξασφαλίσουν ότι ό,τι γίνεται, γίνεται σωστά την πρώτη φορά αλλά και κάθε 

φορά. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν, κατά τη διάρκεια αλλά 
και μετά τη διεκπεραίωση των εργασιών. Σε μερικά τμήματα, τα οποία όμως 
αποτελούν εξαίρεση, η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει όλους. Συνήθως η 
αξιολόγηση αφορά τις άμεσα εμπλεκόμενες σε μία διαδικασία ομάδες 
ενδιαφερομένων. Όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη διαδικασία της 
αξιολόγησης σα μία διδακτική εμπειρία.
Τι θα πρέπει να αξιολογηθεί;
Οτιδήποτε λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
περάσει από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Απαιτείται να καθορίσουμε εάν 
ό,τι κάνουμε:
ο Καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών 
ο Καλύπτει τις ανάγκες της κοινότητας 
ο Καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες ή οι προσδοκίες του 
προσωπικού, των φοιτητών, της κοινότητας επιχειρούνται διορθωτικές 
ενέργειες και βελτιώσεις στις διαδικασίες για να διασφαλιστεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν κατηγορούνται ή τιμωρούνται 
άνθρωποι.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Διατήρηση αρχείων
» Καθορισμό στόχων σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις δραστηριότητες 

9 Προοδεύουσες διαδικασίες
• Διαδικασίες ανατροφοδότησης
• Ανάλυση δραστηριοτήτων
Ποια είναι τα οφέλη;
Τα οφέλη εφαρμογής των κριτηρίων του Malcolm Baldrige National Quality 
Award σε κάποιο τμήμα ή σχολή συνοψίζονται στα εξής:
@ Η καθιέρωση στην εκπαίδευση μιας κουλτούρας η οποία εστιάζει στην 

κάλυψη των αναγκών των φοιτητών
@ Ένα προσωπικό που συμμετέχει, είναι ενημερωμένο και έχει κίνητρα για 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας 
® Αυξημένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα
<& Δημιουργία καλύτερου μαθησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος για 

όλους
® Βελτιωμένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα από όλους 
@ Βελτίωση στα αποτελέσματα των φοιτητών και στα διοικητικά 

αποτελέσματα
@ Αποτελεσματική ομαδική εργασία
@ Βελτιώσεις στην εκπαίδευση που αναγνωρίζονται από την κοινότητα, το 

προσωπικό και τους φοιτητές
Πληρώντας τα κριτήρια του Malcolm Baldrige National Quality Award δίνεται η 
δυνατότητα στα πανεπιστήμια να πετύχουν και τους στρατηγικούς τους 
στόχους, γεγονός ουσιώδες για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 
Τα πανεπιστήμια οφείλουν να εφοδιάζουν την κοινωνία με πολίτες που 
κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και κίνητρα για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού, και όχι μόνο, κόσμου.
Σήμερα η εκπαίδευση βρίσκεται υπό συνεχή πίεση για αλλαγή. Εφαρμόζονται 
προγράμματα αναμόρφωσης με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της 
διδασκαλίας, τον εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης, την αύξηση των 

απαιτήσεων από τους φοιτητές. Οι προσπάθειες αυτές γνωρίζουν 
περιορισμένη επιτυχία διότι έχουν μια περιορισμένη εικόνα της εκπαίδευσης. 
Η ποιότητα από την άλλη πλευρά, βλέπει την εκπαίδευση σαν ένα συνολικό

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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σύστημα αποτελούμενο από πολυάριθμα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία. 
Μόνο βελτιώνοντας το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα θα επιτευχθούν οι 
απαιτούμενες από την κοινωνία αλλαγές. To Malcolm Baldrige National 
Quality Award αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
επαγγελματίες της εκπαίδευσης προκειμένου να ενώσουν τα στοιχεία της 
εκπαίδευσης σε ένα συνεκτικό σύστημα που εστιάζει στη συνεχή βελτίωση. 
(Arcaro, 1995)

2.3.6 Το πρότυπο ISO 9000 στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η σειρά ISO 9000 αποτελεί το διεθνές πρότυπο για συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας. Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1979 από το 
British Standards Institution (BSI) με το κωδικό όνομα BS 5750, περισσότερες 
από 70000 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν στο πρότυπο 
αυτό.
Παρόλο που αρχικά προοριζόταν για κατασκευαστικές επιχειρήσεις, το ISO 
9000 κέντρισε γρήγορα το ενδιαφέρον του κόσμου των υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένης κα της εκπαίδευσης. Ήδη σήμερα ένας μικρός αριθμός 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν ανταποκριθεί στο πρότυπο.
Η βιβλιογραφία για την εφαρμογή του ISO 9000 στην εκπαίδευση είναι 
σημαντικά μικρή. Οι, έστω και λίγοι πάντως, συγγραφείς συμφωνούν ότι η 
αναγνώριση του προϊόντος της εκπαίδευσης είναι καίριας σημασίας αλλά 
παρόλα αυτά δε (ραίνεται α καταλήγουν σε ομοφωνία για το ποιο θα πρέπει να 
είναι αυτό. Οι Freeman και Ellis θεωρούν ως προϊόν της εκπαίδευσης την 
παροχή ευκαιριών μάθησης ενώ κολέγιο Sandwell ορίζει το προϊόν της 
εκπαίδευσης ως την πραγματοποιηθείσα μόρφωση που αποκτούν οι μαθητές. 
Τον δεύτερο ορισμό ενστερνίζεται και το BSI και με βάση αυτόν θα 
ακολουθήσει μια συστηματική περιγραφή εφαρμογής του ISO 9000 στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα στην ανώτατη εκπαίδευση. (Shutler, etal. 1998)

Προϋποθέσεις του ISO 9000 για Διασφάλιση Ποιότητας στη βιομηχανία

Αρχικά, μέσω ενός απλοποιημένου μοντέλου εργοστασίου θα εξεταστούν οι 
βασικές προϋποθέσεις του ISO 9000 για τη διασφάλιση της ποιότητας στη 

βιομηχανία. Μελετώντας το παρακάτω σχήμα παρατηρούμε τα εξής: οι

57



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

πρώτες ύλες εισέρχονται σε μία διαδικασία την οποία χειρίζονται οι εργάτες 
προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν βάσει ενός σχεδίου. Στη συνέχεια το 
προϊόν περνά από τον ποιοτικό έλεγχο πριν αποσταλεί στον πελάτη. Τα 

προϊόντα που αποβάλλονται από τον ποιοτικό έλεγχο είτε απορρίπτονται είτε 
υπόκεινται σε επανεργασία. Ολόκληρο το εργοστάσιο επιβλέπει ένα στέλεχος 

διοίκησης (manager).

Διοικητικό
στέλεχος

Σχεδιασμός \
Ποιοτικός
έλεγχος

Πρώτη ύλη

Επιτυχία
Πελάτης

Σχήμα 3. Απλοποιημένο μοντέλο εργοστασίου 
(Shutler, etal. 1998)

Για κάθε στοιχείο του εργοστασίου προκαθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις με 
σκοπό την εξάλειψη των αιτιών που είναι υπεύθυνες για χαμηλή ποιότητα στο 
εκάστοτε στοιχείο.
Πελάτης

Το προϊόν ίσως αποτύχει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη απλά 
επειδή αυτές ποτέ δεν ήταν γνωστές. To ISO 9000 επομένως απαιτεί να 
προσδιοριστούν με λεπτομέρεια οι απαιτήσεις του πελάτη και να 
ενσωματωθούν στο σχεδίασμά.
Πρώτη ύλη

Το προϊόν ίσως υποστεί βλάβη επειδή η πρώτη ύλη από την οποία 

κατασκευάστηκε ήταν ακατάλληλη για το σκοπό αυτό. To ISO 9000 καθορίζει
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ότι η εισερχόμενη πρώτη ύλη θα πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίζεται ότι 
ανταποκρίνεται στα κατάλληλα για το προϊόν πρότυπα ποιότητας.
Σχεδιασμός
Το προϊόν ίσως αποτύχει να λειτουργήσει σωστά επειδή ο αρχικός 
σχεδιασμός ήταν ανεπαρκής. To ISO 9000 απαιτεί να ελέγχεται ο σχεδιασμός 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη.
Διαδικασία
Το προϊόν ίσως αποτύχει διότι η διαδικασία παραγωγής ήταν ασαφώς 
καθορισμένη. To ISO 9000 απαιτεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί να 
προδιαγράφεται με αρκετή λεπτομέρεια ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του 
προϊόντος. Η διαδικασία θα πρέπει στη συνέχεια να ελέγχεται για να 
επιβεβαιώνεται ότι εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Εργάτες
Το προϊόν ίσως δε λειτουργήσει σωστά διότι οι εργάτες που το 
συναρμολόγησαν δεν είχαν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και δεν είχαν τις 

απαιτούμενες ικανότητες. To ISO 9000 απαιτεί να αναθέτονται στους εργάτες 
δραστηριότητας βάσει κατάλληλης εκπαίδευσης ή εμπειρίας καθώς και να 
αναγνωρίζονται οι ανάγκες για εκπαίδευση και να καλύπτονται.
Ποιοτικός έλεγχος

Ένα προϊόν προκαθορισμένου βάρους ίσως αποτύχει να ικανοποιήσει τον 
πελάτη είτε επειδή το βάρος δεν ήταν το σωστό και κανείς δεν το έλεγξε είτε 
επειδή το μηχάνημα που ζύγιζε τα προϊόντα δεν ήταν αρκετά ακριβές ώστε να 
αντιληφθεί τη διαφορά. To ISO 9000 απαιτεί να ελέγχει ο ποιοτικός έλεγχος αν 
το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσει του πελάτη πριν επιτραπεί η παράδοσή 
του σε αυτόν.
Διοίκηση
Ελαττωματικά προϊόντα ενδέχεται παρόλα αυτά να καταλήξουν στον πελάτη 
απλά επειδή αυτοί που γνωρίζουν τι δυσλειτουργίες υπάρχουν δεν έχουν τη 
δικαιοδοσία να επέμβουν διορθωτικά. To ISO 9000 απαιτεί να διοχετεύεται, σε 
αυτούς που διοικούν το σύστημα, η ευθύνη και η εξουσία να προβαίνουν στις 
απαραίτητες αλλαγές όποτε κρίνεται σκόπιμο.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______
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Πλήρωση των προϋποθέσεων του ISO 9000 για Διασφάλιση Ποιότητας 

στη βιομηχανία
Ένας στόχος είναι άχρηστος χωρίς ένα σχέδιο για την επίτευξή του. To ISO 
9000 το αναγνωρίζει αυτό παρέχοντας ένα σχεδιάγραμμα για την πλήρωση 
των προϋποθέσεών του για διασφάλιση ποιότητας. Πρόκειται για ένα 
μηχανισμό, τεσσάρων βημάτων, συνεχούς βελτίωσης μέσω προληπτικής 
δράσης ο οποίος φαίνεται σχηματικά παρακάτω.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_________

Σχήμα 4. Μηχανισμός συνεχούς βελτίωσης 
(Shutler, et al. 1998)

Διαδικασίες και οδηγίες εργασίας
Αυτές πρέπει να υπάρχουν σε γραπτή μορφή για κάθε μία από τις 
προϋποθέσεις καθορίζοντας πως αυτές θα εκπληρωθούν. Οι διαδικασίες 
καθορίζουν το τι πρέπει να γίνει και οι οδηγίες εργασίας καθορίζουν το πώς θα 
γίνει.
Αρχεία ποιότητας
Θα πρέπει να διατηρούνται τεκμηριωμένα στοιχεία που θα επιτρέπουν σε 
κάποιον να εξακριβώσει σε κάποια μετέπειτα χρονική στιγμή ότι οι διαδικασίες 
εφαρμόστηκαν και τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας που καθορίστηκαν 
από τις οδηγίες εργασίας επιτεύχθηκαν.
Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας

Κάποιος, όχι άμεσα εμπλεκόμενος στις υπό συζήτηση δραστηριότητες, θα 
πρέπει να ελέγχει περιοδικά τα αρχεία ποιότητας.
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Διορθωτική δράση
Αν ο έλεγχος ποιότητας αποκαλύψει ότι κατασκευάζονται ελαττωματικά 
προϊόντα ή ότι οι διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας δεν ακολουθούνται, θα 
πρέπει να λάβει χώρα διορθωτική δράση. Αυτή αποτελείται από δύο βήματα. 
Πρώτον, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η άμεση αιτία του προβλήματος για να 
αποτρέπεται η συνέχιση εμφάνισης χαμηλής ποιότητας. Δεύτερον, με τις 
κατάλληλες ενέργειες θα πρέπει να «θεραπεύεται» το πρόβλημα από τη ρίζα 
του ώστε να εξασφαλιστεί ότι δε θα επανεμφανιστεί.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η διορθωτική δράση διαφέρει από την 
απόρριψη ή επανεργασία των ελαττωματικών προϊόντων, η απόρριψη ή 
επανεργασία αντιμετωπίζονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο. Η διορθωτική δράση 
δεν εφαρμόζεται στην ποιότητα του προϊόντος αλλά στην ποιότητα του 
παραγωγικού συστήματος συνολικά. Για το λόγο αυτό το ISO 9000 βρίσκεται 
σε συμφωνία με τις γενικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π).

Προσαρμογή του βιομηχανικού μοντέλου στην ανώτατη εκπαίδευση
Το απλοποιημένο μοντέλο εργοστασίου που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί 
να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εκπαίδευσης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει 
μετάφραση των τεχνικών όρων πελάτης, προϊόν, ποιοτικός έλεγχος κτλ σε 
όρους της ανώτατης εκπαίδευσης.
Τα δύο πιο σημαντικά προς μετάφραση στοιχεία είναι ο πελάτης και το 
προϊόν. To BSI ορίζει ρητά το προϊόν ενός εκπαιδευτικού συστήματος ως: «ο 
εμπλουτισμός της ικανότητας, της γνώσης, της αντίληψης ή της προσωπικής 
εξέλιξης των φοιτητών ως αποτέλεσμα της μαθησιακής εμπειρίας». Ο πελάτης 
καθορίζεται ως ο κάθε φοιτητής, δημόσιος οργανισμός ή βιομηχανικός φορέας 
που αγοράζει τις υπηρεσίες που προσφέρει το ίδρυμα. Μεταφράζοντας και τα 
υπόλοιπα στοιχεία του σχήματος 3 προκύπτει το ακόλουθο σχήμα.
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Σχήμα 5. Απλοποιημένο μοντέλο πανεπιστημίου
(Shutter, et al. 1998)

Η πρώτη ύλη που εισέρχεται στο σύστημα είναι κυρίως οι ίδιοι οι φοιτητές. Το 
προϊόν, δηλαδή η μάθηση που επιτυγχάνεται από τους φοιτητές, είναι μία 
τροποποίηση της προγενέστερης γνώσης και αντίληψής του. Για να 
διακρίνουμε τους φοιτητές οι οποίοι αποτελούν την «πρώτη ύλη» από τους 
φοιτητές οι οποίοι αποτελούν τους (ικανοποιημένους) πελάτες, 
χαρακτηρίζουμε τους πρώτους «μελλοντικούς φοιτητές» και τους δεύτερους 
«αποφοίτους». Η διαδικασία στην οποία εισέρχονται είναι η διδασκαλία που 
πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της 
διδακτέας ύλης. Όταν η διδασκαλία ολοκληρωθεί, λαμβάνει χώρα ένας 
ποιοτικός έλεγχος με τη μορφή εξετάσεων προκειμένου να επαληθευτεί ότι οι 
φοιτητές πραγματικά απεκόμισαν τη γνώση την οποία το πρόγραμμα είχε 
σχεδιαστεί να προσφέρει σε αυτούς. Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στις 
εξετάσεις είτε εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε επανέρχονται στο 
σύστημα για να επανεξεταστούν. Το όλο σύστημα επιβλέπει ο Πρύτανης. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η απλοποιημένη μορφή του διαγράμματος 
παραλείφθηκαν κάποιες λεπτομέρειες. Τοποθετώντας την ετικέτα «απόφοιτοι» 
στο πλαίσιο του πελάτη παραγκωνίσαμε τις υπόλοιπες ομάδες 
ενδιαφερομένων που αναφέρει και το BSI και οι οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν, κυβερνητικούς χρηματοδοτικούς φορείς, τοπικές 
εκπαιδευτικές αρχές, εργοδότες και γονείς. Αυτές οι ομάδες είναι σημαντικές
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και θα τις λαμβάνουμε νοητά υπόψη. Όλα τα φυσικά υλικά που απαιτούνται 
για τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, από τα συγγράμματα και τα 
προγράμματα εφαρμογών για Η/Υ μέχρι το πετρέλαιο θέρμανσης 
συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο που αφορά την πρώτη ύλη. Η εφαρμογή 
του ISO 9000 σε αυτά τα υλικά δεν προκαλεί πρόκληση και για το λόγο αυτό 
επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στους «μελλοντικούς φοιτητές». Επιπρόσθετα, 
στο πανεπιστήμιο απασχολούνται περισσότεροι εργαζόμενοι εκτός από τους 
διδάσκοντες αλλά η βιομηχανική άποψη του μοντέλου αυτού εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά στη μερίδα αυτή των εργαζομένων. Σημαντικότερο είναι το 
θέμα της διαδικασίας. Ονομάζοντάς την: «διδασκαλία» φαίνεται ότι 
παραμελούμε το γεγονός ότι οι φοιτητές οι ίδιοι επιδίδονται στη «μάθηση» και 

η διδασκαλία που πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες είναι 
δευτερεύουσα. Εάν, όμως, ονομάζαμε τη διαδικασία «διδασκαλία και μάθηση» 
ή απλά «μάθηση» ίσως καταλήγαμε σε σύγχυση με το προϊόν της 
εκπαίδευσης, που είναι η μάθηση που επιτυγχάνεται από τους φοιτητές. Έτσι 
δίνουμε την ονομασία διδασκαλία στη διαδικασία εννοώντας όμως τη 
συνολική διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Παρομοίως, υπάρχουν πολλοί 
τρόποι αξιολόγησης της απόδοσης και αντίληψης των φοιτητών πέρα από τις 
γραπτές εξετάσεις, όπως προφορικές εξετάσεις, ομαδικές ή ατομικές 
εργασίες, παρουσιάσεις περιπτώσεων στην αίθουσα κ.ο.κ, Ονομάζουμε τη 
διαδικασία του ποιοτικού ελέγχουν «εξετάσεις» χάριν απλότητας. 
Εξακολουθούμε, όμως, να λαμβάνουμε υπόψη και τις άλλες μορφές 
αξιολόγησης.

Προϋποθέσεις του ISO 9000 για Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση
Σε μια προσπάθεια παραλληλισμού θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τις 
απαιτήσεις του ISO 9000 στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Για κάθε στοιχείο του 
απλοποιημένου μοντέλου του πανεπιστημίου θα παρουσιάζεται ένα 
παράδειγμα χαμηλής ποιότητας που ενδέχεται να προκύψει στην πράξη 
καθώς και οι προϋποθέσεις του ISO 9000 για κάθε περίπτωση.
Απόφοιτοι

Το πρόγραμμα σπουδών ίσως αποτύχει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 
φοιτητών, των γονέων, των εργαζομένων, των χρηματοδοτικών φορέων ή των
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πιθανών εργοδοτών διότι ποτέ δεν ήταν γνωστές αυτές οι απαιτήσεις. 
Προϋπόθεση λοιπόν του ISO 9000 είναι ο προσδιορισμός των επιθυμητών 
μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μία από τις προαναφερθείσες ομάδες 
ενδιαφερομένων. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω λεπτομερών 
διαπραγματεύσεων για την περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων ή μέσω 
διεξοδικής έρευνας προκειμένου να καθοριστούν οι απόψεις των φοιτητών ή 
των γονέων.

Μελλοντικοί φοιτητές
Οι φοιτητές ίσως αποτύχουν στις εξετάσεις τους διότι δεν διέθεταν εξαρχής τις 
προαπαιτούμενες ή γνώσεις ώστε να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα 
μαθήματα. Στις απαιτήσεις του ISO 9000 έγκειται η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών ώστε να διασφαλιστεί ότι 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στη σειρά 
μαθημάτων. Το επιχείρημα ότι δεν είναι ευθύνη των φοιτητών αν εγγραφούν 
σε μία σειρά μαθημάτων που αργότερα αποδειχτεί πολύ δύσκολη για αυτούς, 
εξαιρείται ρητά από τη σχετική διάταξη του ISO 9000.
Διδακτέα ύλη
Μία σειρά μαθημάτων ίσως αποτύχει να ικανοποιήσει τους φοιτητές διότι η 
διδακτέα ύλη δε στάθηκε ικανή να αποφέρει τα αποτελέσματα μάθησης που 
αυτοί επιθυμούσαν. Για παράδειγμα ένα μάθημα μπορεί να είναι υπερβολικά 
θεωρητικό τη στιγμή που οι φοιτητές επιθυμούσαν να αποκτήσουν πρακτικές 
δεξιότητες. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9000, η διδακτέα ύλη θα 
πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 
καταλήξει στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους όπως πιλοτική εφαρμογή μιας σειράς 
μαθημάτων σε μία μικρή ομάδα φοιτητών, θεωρητική ανάλυση και μελέτη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, συγκρίσεις με προγενέστερες περιπτώσεις 
μαθημάτων που αποδεδειγμένα είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Διδασκαλία

Οι φοιτητές ίσως καταλήξουν να μη μάθουν τα όσα τους διδάσκονται επειδή 
οι διδάσκοντες αποφασίζουν ο καθένας προσωπικά τις μεθόδους διδασκαλίας 
που θα εφαρμόσουν, κάποιες από τις οποίες ίσως να μην είναι αποδοτικές. 

To ISO 9000 επισημαίνει ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας θα πρέπει να 
προδιαγραφούν, να καθοριστούν λεπτομερώς και να εφαρμόζονται με αρκετή
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

λεπτομέρεια ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτικότητά τους. Τόσο τα διδακτικά 
όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να παρακολουθούνται σε 
κατάλληλα σημεία της διδακτικής διαδικασίας.

Διδάσκοντες
Οι φοιτητές μπορεί και πάλι να μην αποκομίσουν τα όσα τους διδάσκονται 
ακόμη κι αν έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, διότι οι 
διδάσκοντες δε διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση ή ικανότητα να 

εφαρμόσουν τις μεθόδους αυτές στην πράξη. To ISO 9000 λοιπόν 
προϋποθέτει η ανάθεση της διδασκαλίας να γίνεται βάσει εκπαίδευσης ή 
εμπειρίας ενώ κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών 
αναγκών των διδασκόντων και η παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης. 
Εξετάσεις
Οι φοιτητές ενδέχεται ακόμη και να αποφοιτήσουν χωρίς να έχουν μάθει όσα 
έλπιζαν να μάθουν. Είτε διότι δεν αξιολογήθηκαν καθόλου σε κάποια 
αντικείμενα είτε διότι η αξιολόγηση δεν ήταν ικανή να ξεχωρίσει τα 
ικανοποιητικά από τα μη ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα. Οι 
απαιτήσεις του ISO 9000 περιλαμβάνουν την εξέταση των φοιτητών με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν πραγματικά επιτευχθεί τα επιθυμητά 
μαθησιακά αποτελέσματα πριν χορηγηθεί το ανάλογο πτυχίο ή δίπλωμα. Οι 
εξετάσεις θα πρέπει να βαθμονομούνται βάσει εθνικά αναγνωρισμένων 
προτύπων επίτευξης ή, όπου δεν υπάρχουν τέτοια, βάσει προτύπων 
προκαθορισμένων από το πανεπιστήμιο.
Διαχειριστής συστήματος

Φοιτητές που απέτυχαν να μάθουν τα όσα τους διδάχθηκαν ενδέχεται παρόλα 
αυτά να αποφοιτήσουν απλά επειδή αυτοί που γνώριζαν τα κακώς κείμενα 
στερούνταν της εξουσιοδότησης να ενεργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Ανάμεσα στις απαιτήσεις του ISO 9000 είναι η παραχώρηση σαφούς εξουσίας 
και ευθύνης σε αυτούς που διαχειρίζονται το σύστημα ώστε να έχουν το 
δικαίωμα να προβαίνουν στις απαραίτητες αλλαγές όποτε κρίνουν 
απαραίτητο. Η ανάθεση των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής διοίκησης θα 
πρέπει να γίνεται βάσει της κατάλληλης πείρας ή εκπαίδευσης. Ακόμη 
αναγκαίος είναι ο έγκαιρος προσδιορισμός και κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών.
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Μήπως το ISO 9000 ζητά το ακατόρθωτο;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω είναι σημαντικά 
για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά αποτελούν πράγματι 
κομμάτι του συστήματος διοίκησης ποιότητας ISO 9000; Για παράδειγμα, πως 
μπορεί το ISO 9000 να απαιτεί από το πανεπιστήμιο την υιοθέτηση 
αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας τη στιγμή που το τι αποτελεί 
αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας διερευνάται ακόμη; Βλέποντάς το από 

αυτή την άποψη, το ISO 9000 ζητά το ακατόρθωτο. Ένα από τα δύο 
ακόλουθα συμπεράσματα μπορεί να προκύψει: είτε ότι το ISO 9000 δεν 
εφαρμόζεται στην πραγματικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση είτε ότι η 
μετάφρασή του είναι λάθος και θα έπρεπε να εφαρμόζεται με ένα πιο αυστηρό 
διοικητικό τρόπο αποφεύγοντας τα δύσκολα προβλήματα. Κανένα όμως από 
αυτά τα συμπεράσματα δεν είναι έγκυρο.
Γ ια να δούμε ότι το ISO 9000 δε ζητά το ακατόρθωτο ας θεωρήσουμε ότι αυτό 
αποτελεί ένα πρότυπο ποιότητας για τη διοίκηση ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού συστήματος και όχι για τα μαθησιακά αποτελέσματα καθαυτά. 
Ομοίως για να δούμε ότι το ISO 9000 είναι κάτι παραπάνω από αποδοτική 
διαχείριση ας λάβουμε υπόψη ότι ο κύκλος συνεχούς βελτίωσης απαιτεί από 
το πανεπιστήμιο να διεξάγει εσωτερικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει 
εάν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση 
που αυτό δε συμβαίνει θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα αίτια και να 
αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες.
Η ταχύτητα με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διορθωτικές ενέργειες 
εξαρτάται από τη δυσκολία του προβλήματος που αντιμετωπίζεται αλλά και 
από το επίπεδο της διαθέσιμης γνώσης. Στη βιομηχανία όπου υπάρχει 
υψηλού βαθμού επιστημονικός έλεγχος οι διορθωτικές ενέργειες αναμένεται 
να είναι άμεσες. Στην εκπαίδευση όμως ενδέχεται η διορθωτική διαδικασία να 
είναι πιο χρονοβόρα. Από αυτή τη σκοπιά το ISO 9000 φαίνεται πιο λογικό. 
Για παράδειγμα, δεν απαιτεί ούτε 100% επιτυχία, ούτε αγνοεί την αποτυχία 
στις εξετάσεις αλλά ωθεί τα πανεπιστήμια να αναζητήσουν τις αιτίες 
αποτυχίας και να δράσουν προς τη βελτίωση της κατάστασης όσο το 
επιτρέπουν οι περιστάσεις.

Παρατηρούμε, εν κατακλείδι, ότι η εφαρμογή του ISO 9000 εμπίπτει σε δύο 
μέρη. Από τη μια υπάρχουν οι λεπτομερείς προϋποθέσεις για κάθε στοιχείο
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του απλοποιημένου μοντέλου του πανεπιστημίου, στόχος των οποίων είναι να 
εξαλειφθούν οι πιθανές αιτίες πρόκλησης χαμηλής ποιότητας στο σύστημα. 
Από την άλλη υπάρχουν οι απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση.
Κατά την εφαρμογή του ISO 9000 στην ανώτατη εκπαίδευση ανακύπτουν 
κάποια ζητήματα εκπαιδευτικής διοίκησης που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Πιο συγκεκριμένα, το ISO 9000 απαιτεί από το πανεπιστήμιο να:
©Ανακαλύψει τι επιθυμούν να μάθουν οι φοιτητές και να τροποποιήσει τη 

διδακτέα ύλη του προγράμματος σπουδών αναλόγως 
© Υιοθετήσει αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας και να διασφαλίσει ότι οι 

διδάσκοντες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να τις χρησιμοποιούν 
©Αναπτύξει διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι οι 

νεοεισαχθέντες θα μπορούν να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα σπουδών 
και ότι οι απόφοιτοι έχουν πραγματικά αποκομίσει τις γνώσεις που 
επιθυμούσαν

© Δεσμεύσει τις αρχές του ιδρύματος για τη δραστηριοποίησή τους ώστε να 
εφαρμοστούν τα παραπάνω 

(Shutler, et al. 1998)
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2.3.7 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Total 

Quality Management)

Ορισμός

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μία επιχειρησιακή φιλοσοφία με την 
οποία έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς πολλοί ειδήμονες της ποιότητας (π.χ Ε. 
Deming, J.M. Juran, Ρ. Crosby, G. Taguchi) είτε μέσω συγγραμμάτων είτε 
μέσω διδασκαλίας. Η ΔΟΠ είναι ένας τρόπος διοίκησης για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνεκτικότητας, της ευελιξίας 
και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Δεν 

πρόκειται για τεχνική αλλά για μορφή διοίκησης. Αφορά εν μέρει τις 
διαδικασίες αλλά κυρίως αφορά σε στάσεις. Η ΔΟΠ ορίζει την ποιότητα σαν 
τον κύριο στόχο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού σε αντίθεση με τη 
παραδοσιακή προσέγγιση που αναγνωρίζει ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση 
της παραγωγής και τον έλεγχο του κόστους.
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To BSI, μέσω του ISO 9004, ορίζει τη ΔΟΠ ως «φιλοσοφία διοίκησης και 
πρακτικές επιχείρησης που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν τους 
ανθρώπινους αλλά και υλικούς πόρους ενός οργανισμού με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού». Ο 
παραπάνω, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός ορισμός της ΔΟΠ καθώς και για 
την έννοια αυτή δε φαίνεται να επικρατεί ομοφωνία ως προς τον ορισμό της. 
Το ίδιο το BSI δίνει επίσης τον παρακάτω ορισμό: «Η ΔΟΠ είναι μια φιλοσοφία 
διοίκησης που εμπεριέχει όλες τις δραστηριότητες μέσω των οποίων οι 
ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών και της κοινότητας και οι στόχοι του 
οργανισμού ικανοποιούνται με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό 
αναφορικά με το κόστος τρόπο, μεγιστοποιώντας το δυναμικό των 
εργαζομένων σε μια συνεχή πορεία προς βελτίωση». Ο Tobin (1990) ορίζει τη 
ΔΟΠ ως «τη συνολική ολοκληρωμένη προσπάθεια για απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βελτιώνοντας συνεχώς κάθε πτυχή της 
οργανωσιακής κουλτούρας» ενώ σύμφωνα με τους Wilkinson και Witcher: 
«Διοίκηση: τα ανώτατα στελέχη έχουν δεσμευτεί πλήρως.
Ολικής: κάθε ένας στο οργανισμό συμμετέχει (συμπεριλαμβανομένου και των 
πελατών και των προμηθευτών)
noi0TnTac: ικανοποιούνται στο έπακρο οι απαιτήσεις των πελατών». (Rowley, 
1995), (Ho, etal. 1996)
Αρχές
Η φιλοσοφία της ΔΟΠ διαπνέεται από συγκεκριμένες αρχές που βρίσκουν 
εφαρμογή σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οι 
αρχές αυτές είναι:
•4 Εστίαση στο πελάτη
4- Διάχυση της ευθύνης για την ποιότητα σε όλους 
4· Ομαδική επίλυση προβλημάτων 
Ί- Εκπαίδευση εργαζομένων 
± Διοίκηση βασισμένη σε γεγονότα 
± Φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης 
Οι Collard και Sivyer προσθέτουν ακόμη:

Ί- Δέσμευση και παράδειγμα από την ανώτατη διοίκηση 
4 Επίγνωση του κόστους της ποιότητας
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Γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της ολικής ποιότητας (Vonderembse, 
White. “Operations Management”, Third edition.), (Rowley, 1995)
Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ολικής ποιότητας δεν βασίζεται βέβαια μόνο στα 

εργαλεία και στις τεχνικές αλλά είναι ένα εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης 
που ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συνεισφέρουν στη προσπάθεια 
για ολική ποιότητα, ένα τυπικό πρόγραμμα ολικής ποιότητας συνήθως 

περιλαμβάνει:
ΦΈναν σταθμό εργασίας όπου η ανώτατη διοίκηση θα αναπτύσσει τη 

δέσμευσή της
ΦΜία διαγνωστική έρευνα στάσεων του προσωπικού 
Φ Αναγνώριση περιοχών όπου απαιτείται δράση
Φ Οργάνωση ομάδων ανάληψης αποστολών και εκπαίδευση των επικεφαλών 

των ομάδων αυτών 
Φ Δημοσίευση επιτυχιών
■►Ενημέρωση όλων των εργαζομένων σχετικά με το πρόγραμμα ολικής 

ποιότητας και παροχή εξηγήσεων ως προς τον τρόπο συμμετοχής τους 
Φ Οργάνωση ομάδων βελτίωσης και εκπαίδευση των επικεφαλών των 

ομάδων αυτών
Φ Επανεκκίνηση του προγράμματος ολικής ποιότητας. (Rowley, 1995)
Η ουσία της ΔΟΠ είναι η απλή αλλά ιδέα: «καλύτερα να κάνεις τα πράγματα 
σωστά την πρώτη φορά παρά να μη τα κάνεις σωστά και να τα διορθώσεις 
μετά». Το να κάνεις τα πράγματα σωστά από την αρχή δεν κοστίζει τίποτα 
διότι εξοικονομούνται χρόνος και πόροι με το να αποτρέπεται η παραγωγή 
ελαττωματικών προϊόντων. Η ΔΟΠ είναι ένας συστηματικός τρόπος εγγύησης 
ότι όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται όπως έχουν σχεδιαστεί. Υποστηρίζει 
την πρόληψη των προβλημάτων και όχι την εμφάνιση και εκ των υστέρων 
αντιμετώπισή τους. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ: 
φ Εστιασε στην πρόληψη αντί της μετέπειτα επιθεώρησης, και
• Αναγνώρισε και διόρθωσε το πρόβλημα στη ρίζα του 
Παρομοίως η στρατηγική ΔΟΠ επισημαίνει απλά ότι:

• Για κάθε πρόβλημα ή αποτυχία υπάρχει η αιτία που τα προκάλεσε

• Οι αιτίες μπορούν πάντα να προβλεφθούν και
• Η πρόληψη κοστίζει πάντα λιγότερο.
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Οφέλη
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί υιοθετούν σήμερα τη 
φιλοσοφία της ΔΟΠ αναγνωρίζοντας την ως απαραίτητη τόσο για την 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά όσο και για την επιβίωσή 
τους. Στα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή της 
ΔΟΠ συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:
@ Συνεχής βελτίωση αντί στατικής βελτίωσης.
% Τα σφάλματα και τα προβλήματα εντοπίζονται και διορθώνονται στη ρίζα 

τους.
@ Δίνεται έμφαση στην πρόληψη και άμεση επισήμανση παρά την 

επιθεώρηση.
@ Επιχειρεί να εκθέσει προβλήματα παρά να τα καλύψει ή να τα κρύψει.
® Δημιουργεί και ενθαρρύνει την απλότητα εξαλείφοντας δραστηριότητες μη 

προστιθέμενης αξίας.
@ Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τις αιτίες των προβλημάτων και όχι τις 

συνέπειές τους.
Παρόλο που η ΔΟΠ αναπτύχθηκε αρχικά για επιχειρήσεις παραγωγής 
προϊόντων τα οφέλη της μπορούν να εκμεταλλευτούν και επιχειρήσουν που 
ανήκουν σε άλλους τομείς που περιλαμβάνουν το τρίπτυχο: εισροές - 

διαδικασία μετασχηματισμού - εκροές, συμπεριλαμβανομένου και της 
εκπαίδευσης. (Eriksen, 1995)

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Δεδομένου ότι στο σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης υπολανθάνει κάποιου 
είδους παραγωγική διαδικασία αλλά και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για 
υψηλότερη ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση πολλοί συγγραφείς εισήγαγαν 
τις αρχές της ΔΟΠ σε πολλές πτυχές της εκπαίδευσης σαν ένα βήμα προς την 
επίτευξη αποτελεσματικότερης διοίκησης στην ανώτατη εκπαίδευση. (Eriksen, 
1995)

Η ΔΟΠ εφαρμόστηκε επιτυχώς σε πολλές επιχειρήσεις. Ωστόσο η αυτούσια 
μεταφορά των αρχών της ΔΟΠ που αρχικά σχεδιάστηκε για βιομηχανικές και 

εμπορικές επιχειρήσεις απευθείας στο χώρο της εκπαίδευσης θα απέβαινε 
άκαρπη. Πράγματι, οι εσωτερικές σχέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης είναι
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πολύ πιο πολύπλοκες καθώς περιλαμβάνουν πολυάριθμες ομάδες 
ενδιαφερομένων που διαδραματίζουν το ρόλο του πελάτη. (Yorke, 1994)
Η ΔΟΠ είναι μία φιλοσοφία που, αν εφαρμοστεί κατάλληλα, μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στη επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων στο 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, μέσω της ΔΟΠ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μία συμμαχία μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρηματικού κόσμου 
και κυβέρνησης. Μία τέτοια συμμαχία θα εξασφάλιζε την παροχή των 
απαραίτητων πόρων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε κι αυτά με τη σειρά 
τους να είναι σε θέση να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα ποιότητας 
που θα εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Εκτός αυτού, η ΔΟΠ δημιουργεί μία 
ευέλικτη εσωτερική δομή που ανταποκρίνεται άμεσα και έγκαιρα στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Με άλλα λόγια: «η ΔΟΠ διευκολύνει 
τη διοίκηση της αλλαγής». (Arcaro, 1995)
Ο μετασχηματισμός ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος σε Ίδρυμα Ολικής 
Ποιότητας ξεκινά με την υιοθέτηση μιας από κοινού αφοσίωσης στην ποιότητα 
από το διοικητικό συμβούλιο των εκπαιδευτικών, τη διοίκηση, τους 
εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους γονείς και την κοινότητα. Η απαρχή της 
διαδικασίας είναι η διαμόρφωση ενός οράματος ποιότητας και μιας αποστολής 
για κάθε τμήμα της κάθε σχολής του ιδρύματος. Μία υποτιθέμενη δήλωση θα 
μπορούσε να είναι η εξής: «αποστολή μας είναι η παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης, έρευνας και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών προκειμένου να 
ικανοποιούμε συνεχώς τις ανάγκες των ομάδων ενδιαφερομένων και να 
επιτυγχάνουμε αριστεία μέσω της ΔΟΠ». (Ho, etal. 1996)
Το όραμα ποιότητας εστιάζει στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, 
στη συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα, στην ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης 
της προστιθέμενης αξίας της εκπαίδευσης και στον συνεχή αγώνα για 
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ένα Ίδρυμα Ολικής Ποιότητας 
χαρακτηρίζεται από πέντε στοιχεία, τους λεγόμενους πυλώνες της 
εκπαίδευσης που αποτελούν το θεμέλιο για το μετασχηματισμό ενός 
ιδρύματος σε Ίδρυμα Ολικής Ποιότητας. Κάθε πυλώνας αντιπροσωπεύει μία 
διαδικασία ή δραστηριότητα που θα πρέπει να ακολουθήσει το ίδρυμα 
προκειμένου να αποκτήσει κουλτούρα ποιότητας. Το μοντέλο αυτό μπορεί να
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εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, από τις καθαρά 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέχρι τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Όραμα Πιστεύω και Αξίες Στόχοι
Αποστολή « Σκοποί

Σχήμα 6. Μοντέλο Ιδρύματος Ολικής Ποιότητας
(Arcaro, 1995)

Δεν είναι δυνατόν να εστιάσουμε σε έναν μόνο πυλώνα καθώς όλοι είναι 
εξίσου σημαντικοί και είναι απαραίτητη η παρουσία όλων ώστε να αναπτυχθεί 
μία κουλτούρα ποιότητας σε όλα τα τμήματα ή σχολές. Ωστόσο το πιο 
σημαντικό στοιχείο της ποιότητας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται το 
πρόγραμμα της ποιότητας. Τα πιστεύω και οι αξίες του τμήματος ή της 

σχολής θα καθορίσουν τη σταθερότητα και την επιτυχία του μετασχηματισμού 
ποιότητας. Είναι λοπτόν απαραίτητη η ανάπτυξη προσωπικών αξιών και 
ιδεών, όπως εμπιστοσύνη, συνεργασία, ηγεσία, των εργαζομένων στο 
σύστημα.
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Η επίτευξη κουλτούρας ποιότητας στην εκπαίδευση, όπως φυσικά και κάθε 
άλλο οργανισμό ή επιχείρηση, προϋποθέτει επίπονη εργασία για αρκετά 
μεγάλη χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Dr. W. Edwards Οβπιίηο 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρέλθει μία πενταετία πριν ένα εκπαιδευτικό 
ίδρυμα απολαύσει τα οφέλη της προσπάθειας για ποιότητα.
Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι πυλώνες ποιότητας στην 
εκπαίδευση.
Εστίαση στον Πελάτη
Προκειμένου ένα ίδρυμα να αναπτύξει κουλτούρα ποιότητας, όλοι οι 
εργαζόμενοι σε αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουν καταρχήν ότι κάθε 
εκπαιδευτική διαδικασία απευθύνεται σε κάποια ομάδα πελατών.
Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς πελάτες. 
Στους εσωτερικούς πελάτες συγκαταλέγονται οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι 
υπόλοιποι υπάλληλοι, και το διοικητικό συμβούλιο, ενώ οι γονείς, οι 
εργοδότες, η κοινωνία χαρακτηρίζονται ως εξωτερικοί πελάτες διότι 
βρίσκονται εκτός του οργανισμού αλλά χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στο σημείο αυτό θα εισάγουμε την έννοια της αλυσίδας πελάτη /προμηθευτή. 
Αφορά στη σχέση που υπάρχει μεταξύ των απαιτήσεων που έχουν οι πελάτες 

από την επιχείρηση /οργανισμό και των απαιτήσεων που έχει η επιχείρηση 
/οργανισμός από τους προμηθευτές. Οι πελάτες έχουν την ευθύνη της 
ξεκάθαρης δήλωσης των απαιτήσεών τους ενώ η επιχείρηση οφείλει να 
μεταφράσει τις απαιτήσεις αυτές σε προδιαγραφές για τους προμηθευτές. Η 
έννοια αυτή χάνεται στην περίπτωση της εκπαίδευσης καθώς κάποιες ομάδες 
θεωρούνται και πελάτες αλλά και προμηθευτές, όπως για παράδειγμα οι 

γονείς οι οποίοι είναι και εξωτερικοί πελάτες αλλά και προμηθευτές «πρώτης 
ύλης» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ολική Συμμετοχή
Όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια 
μετασχηματισμού ενός ιδρύματος σε Ίδρυμα Ολικής Ποιότητας. Η 
προσπάθεια ξεκινά μάλιστα από την ανώτατη διοίκηση (πρυτανικές αρχές) η 
οποία οφείλει να δεσμευτεί και να εστιαστεί στην ποιότητα παρέχοντας στο 

εκπαιδευτικό (και όχι μόνο) προσωπικό και στους φοιτητές την απαραίτητη 
υποστήριξη για να αλλάξουν τον τρόπο που εκτελούν την εργασία τους, η
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συμμετοχή και συνεισφορά όλων είναι απαραίτητη προκειμένου το 
πρόγραμμα ποιότητας να στεφθεί με επιτυχία.
Μέτρηση
Το θέμα αυτό είναι το αδύνατο σημείο των περισσοτέρων ιδρυμάτων. Οι 
επαγγελματίες της εκπαίδευσης είναι συχνά τόσο επικεντρωμένοι στη επίλυση 
προβλημάτων που αποτυγχάνουν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των 
προσπαθειών τους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αδυνατούν να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις των πελατών χωρίς μία μέθοδο μέτρησης της προόδου που 
σημειώνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επειδή λοιπόν αν δεν μπορούμε να 
μετρήσουμε κάτι δεν μπορούμε και να το βελτιώσουμε η μέτρηση της 
ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία.
Δέσμευση
Η επιτυχία του προγράμματος ποιότητας έχει ανάγκη από την πλήρη 
δέσμευση και στήριξη της ανώτατης διοίκησης, διαφορετικά ο 
μετασχηματισμός ποιότητας δεν ωφελεί καν να ξεκινήσει καθώς είναι 
καταδικασμένος σε αποτυχία. Η στροφή προς την ποιότητα συνεπάγεται 
αλλαγή στην κουλτούρα, τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας ενός οργανισμού. 
Οι άνθρωποι κατά κανόνα αντιστέκονται στις αλλαγές και επομένως η 
ανώτατη διοίκηση οφείλει να δεσμευτεί ότι θα υποστηρίξει τη διαδικασία 
παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία, εκπαίδευση, συστήματα για την 
προώθηση της ποιότητας.
Συνεχής Βελτίωση
Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης έχει κεντρική θέση σε κάθε οργανισμό 
ποιότητας. Βασικό σκεπτικό της ποιότητας είναι ότι κάθε διαδικασία επιδέχεται 
βελτίωση και καμία δεν είναι τέλεια. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, λοιπόν, θα 
πρέπει να αποβάλλουν την παλιότερη φιλοσοφία διοίκησης: «αν δε χάλασε μη 
το διορθώνεις» και να ενστερνιστούν την νεότερη: « αν δε χάλασε βελτίωσε το, 
γιατί αν δεν το κάνεις εσύ θα το κάνει κάποιος άλλος» και να βρίσκονται σε 
συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης έτσι ώστε να παρέχουν αύριο 
καλύτερες υπηρεσίες από ότι σήμερα ή χθες.

Η δέσμευση των Ιδρυμάτων Ολικής Ποιότητας τη συνεχή βελτίωση καταλήγει 
στο λεγόμενο kaizen. Η λέξη kaizen είναι ιαπωνική βελτίωση μέσω μιας σειρά 
μικρών, σταθερών και προοδευτικών αλλαγών. (Arcaro, 1995)
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Ο Τ. Marchese στο άρθρο του “TQM reaches the academy” (1991) προσφέρει 
χρήσιμες συστάσεις για την εφαρμογή της ΔΟΠ στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Μεταξύ άλλων αναγνωρίζει δώδεκα αρχές ΔΟΠ:

± Εστίαση στην ποιότητα 
± Καθοδήγηση από τον πελάτη 
4 Συνεχής βελτίωση
± Αναδιαμόρφωση των διαδικασιών ώστε να λειτουργούν καλύτερα 

^ Διεύρυνση της σκέψης 
± Διάχυση της πληροφορίας 
4 Εξάλειψη προβλημάτων 

Ομαδική εργασία
± Διάχυση εξουσίας στο προσωπικό 
± Εκπαίδευση και αναγνώριση 
4 Όραμα 
Ί- Ηγεσία 
(Rowley, 1995)
Εμπόδια εφαρμογής ΔΟΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Πολλοί ερευνητές, ωστόσο, αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την εφαρμογή της 
ΔΟΠ στην εκπαίδευση υποστηρίζοντας ότι η επιτυχία ενός τέτοιου 
εγχειρήματος συναντά αρκετά εμπόδια. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα 
παρακάτω:
X Δυσκολία ή άρνηση θεώρησης των φοιτητών ως πελάτες. Εκτός αυτού η 

ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρήσει και τους χρηματοδοτικούς 
φορείς ως πελάτες καθώς είναι - αν όχι η μόνη - η κύρια πηγή εσόδων. 
Επιπρόσθετα, μία από τις βασικές αρχές της ΔΟΠ καθιστά την άποψη των 
πελατών κυρίαρχη προτεραιότητα. Τα εργαλεία για την καταγραφή - και 
πόσο μάλλον για την πρόβλεψη - της γνώμης των φοιτητών για το προϊόν 
(εκπαιδευτική διαδικασία) είναι ατελή για διάφορους λόγους. Παρόλα αυτά, 
στη διαδικασία της εκπαίδευσης υπολανθάνει ένα χαρακτηριστικό που 
διασφαλίζει ότι ποτέ δε θα είναι εύκολο να εκτιμηθεί η άποψη των πελατών 
στα πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης και αυτό είναι το γεγονός ότι η 
εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί να αλλάζει τους ανθρώπους. Η γνώμη των 

πελατών - φοιτητών για τα προγράμματα σπουδών επηρεάζεται αρχικά 
από προηγούμενες εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους όμως οι
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αντιλήψεις και οι απόψεις τους σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία 
εξελίσσονται και κατά συνέπεια αλλάζουν.

X Αντίσταση στην τεχνική ορολογία της ΔΟΠ. Τα εμπλεκόμενα στη 

διαδικασία μέλη ενδεχομένως να χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα 
προκειμένου να εξοικειωθούν πλήρως με τη σχετική ορολογία. Ωστόσο με 
την κατάλληλη εκπαίδευση το εμπόδιο αυτό θα ξεπεραστεί.

X Αδυναμία αναγνώρισης της καταλληλότητας μιας επιχειρηματικής 

προσέγγισης για το σώμα των εκπαιδευτικών και τους φοιτητές. Το 
προσωπικό πιθανώς να αντιμετωπίσει τη ΔΟΠ σαν μία πρόσκαιρη 
«μόδα».

X Απαιτήσεις σε χρόνο για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της 

πορείας της ΔΟΠ.
X Ασαφής δέσμευση από την ανώτατη διοίκηση. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η 

απόλυτη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχία της ΔΟΠ.

X Άρνηση για αλλαγή. Η ΔΟΠ είναι σχεδιασμένη ώστε να οδηγήσει σε 
αλλαγές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρει η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές, όμως, 
ενδέχεται να εμφανίζονται απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία 
που οδηγεί σε αλλαγές.

X Ανεπαρκής σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των τμημάτων ενός ιδρύματος 
/σχολής.

X Έλλειψη αυτοπεποίθησης ως προς τη δυνατότητας διοίκησης μιας τέτοιας 
αλλαγής.

X Δυσκολία επίτευξης σε βάθος αποδοχής της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στο 

οργανισμό συνολικά.

X Δυσκολία συγκρότησης αποτελεσματικών ομάδων. Η διαδικασία της ΔΟΠ 
βασίζεται μεταξύ άλλων και στην ομαδική εργασία. Μέσα στην εκπαίδευση 
είναι σχετικά δύσκολο να δημιουργηθούν ομάδες πέρα από τις ομάδες 
φοίτησης.

X Δυσκολία διάκρισης απτών αποτελεσμάτων. Κεντρική θεώρηση της ΔΟΠ 

είναι η δυνατότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων της βελτίωσης της 

ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, πολλές επιχειρήσεις εκτιμούν το κόστος του 
προγράμματος ποιότητας σε αντιδιαστολή με την εξοικονόμηση του
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επιτυγχάνεται από τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο 
να εφαρμοστεί στο περιβάλλον της εκπαίδευσης καθώς τα οφέλη της 
ποιότητας δεν είναι μετρήσιμα.

Παρόλα αυτά ο D.T Seymour στο άρθρο του “TQM on campus: what the 
pioneers are finding” (1991) αναφέρει μία σειρά ωφελειών από την εφαρμογή 
της ΔΟΠ όπως προέκυψαν από έρευνα σε 22 πανεπιστήμια και κολέγια των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
<& Αύξηση της ανάμιξης και συμμετοχής των ανθρώπων

Ενίσχυση της προσοχής που δίνεται στους πελάτες από το προσωπικό 
® Αύξηση αποτελεσματικότητας 
@ Βελτίωση του κλίματος, της στάσης και συμπεριφοράς 
@ Εκτίμηση της βασισμένης σε δεδομένα διαδικασία λήψης αποφάσεων 
<& Εξάλειψη εμποδίων
<& Βελτίωση της επικοινωνίας διαμέσου του ιδρύματος 
© Ενίσχυση της εστίασης στην αποστολή του ιδρύματος 
® Μείωση των περιττών επαναλήψεων 
® Μείωση του κόστους
Μακροπρόθεσμα δεν δύναται να υπάρχει ποιότητα χωρίς την εφαρμογή των 
αρχών ολικής ποιότητας. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να 
κατανοήσουν πλήρως το ρόλο τους στη βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης 
εκπαίδευσης και να συνεργαστούν για την εξάλειψη των παραγόντων που 
στέκονται εμπόδιο στην εφαρμογή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Άλλωστε, 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που ερευνούν και διδάσκουν τις αρχές της 
ΔΟΠ στερούνται αξιοπιστίας αν δεν ενστερνίζονται και τα ίδια τη φιλοσοφία 
αυτή. (Rowley, 1995), (Newby, 1999), (Ho, etal. 1996)

2.3.8 To Βραβείο Malcolm Baldrige, το πρότυπο ISO 9000 και η 
ΔΟΠ - Σύγκριση

Ποιες λοιπόν οι διαφορές μεταξύ του βραβείου Malcolm Baldrige (MBNQA), 
του προτύπου ISO 9000 και της ΔΟΠ; Η κυριότερη διαφορά είναι βέβαια ότι 
το MBNQA είναι βραβεία ποιότητας, το ISO 9000 είναι ένα σύνολο διεθνών 
προτύπων ποιότητας ενώ η ΔΟΠ είναι μία οργανωσιακή φιλοσοφία 

ποιότητας. Πέρα από αυτά όμως οι διαφορές γίνονται λιγότερο ευδιάκριτες. 
Πιθανώς οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως μεταξύ του ISO 9000 και των άλλων
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δύο. Τα πρότυπα του ISO 9000 είναι πιο στενά από ότι τα κριτήρια του 
MBNQA ή οι αρχές της ΔΟΠ, και εστιάζουν κυρίως στη λεπτομερή καταγραφή 
των διαδικασιών. Ακόμη, το ISO 9000 επικεντρώνεται στην εσωτερική 

ποιότητα.
Συγκρίνοντας το MBNQA με τη ΔΟΠ συναντάμε λιγότερες διαφορές καθώς τα 
κριτήρια του MBNQA συμπεριλαμβάνουν τα κυριότερα συστατικά της ΔΟΠ. 
Μία σημαντική διαφορά ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι ένας οργανισμός 

δεν επιτυγχάνει αναγκαστικά στο να εφαρμόσει ΔΟΠ απλά με το να εστιάζει 
στην πλήρωση των κριτηρίων του MBNQA. Οι επιχειρήσεις που απέσπασαν 
αυτό το βραβείο δε θα συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους αν 
επιδιώκουν απλά να είναι αποδεκτές από τους εξεταστές του MBNQA. 
Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και μέριμνα για την ικανοποίηση των 
αναγκών των πελατών. (Vonderembse, White. “Operations Management”, 
Third edition.)

2.3.9 Μοντέλο Αριστείας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι Samuel Κ. Ηο και Katarina Wearn στο άρθρο τους: “A higher education 
TQM excellence model: HETQMEX” (1996) προτείνουν ένα μοντέλο για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της ΔΟΠ στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι αποτελεσματικότητα 
σημαίνει «κάνω τα σωστά πράγματα» ενώ αποδοτικότητα «κάνω τα 
πράγματα σωστά». Το μοντέλο HETQMEX βασίζεται σε σύγχρονους 
ορισμούς και αντιλήψεις της ποιότητας γενικά και θεμελιώδεις έννοιες της 
ποιότητας στις υπηρεσίες ειδικότερα. Προκύπτει, δε, μετά από ακριβή έρευνα 
και μακροχρόνια εμπειρία. Δίνει έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των 
πελατών και περικλείει πιστοποιημένες τεχνικές διοίκησης ποιότητας 
δομημένες σε μία αποτελεσματική ακολουθία η οποία φαίνεται στο σχήμα που 
ακολουθεί.

To HETQMEX παρέχει μία βήμα-βήμα μεθοδολογία βελτίωσης για τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αφοσιωμένα στην ικανοποίηση 
των πελατών τους, πρόκειται για μία όχι άμεση, αλλά σταδιακή, προοδευτική 

και μακροπρόθεσμη διαδικασία που καταλήγει στην απόκτηση διατηρήσιμου

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________

78



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση <!ί
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ικανοποίηση των πελατών είναι μια 
συνεχόμενη διαδικασία καθώς οι απαιτήσεις τους μεταβάλλονται με το χρόνο.

Αντικειμενικός
σκοπός

Διοίκηση
Λειτουργιών

Διοίκηση
Ποιότητας

ΕττεΕηνήσεκ

5 - S......... Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke
MEQC......Marketing and education quality control
QCC.........Quality control circles
ISO...........Σειρά ISO 9000
TPM.........Total preventive maintenance
TQM.........Total quality management

Σχήμα 7. To Μοντέλο HETQMEX
(Ho, etal. 1996)
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Τα στάδια του HETQMEX

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται κάθε οργανισμός αναφορικά στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων ποιότητας μπορεί να εισέλθει σε οποιοδήποτε από 

τα εφτά στάδια του μοντέλου HETQMEX.

9 SERVQUAL
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το SERVQUAL αναπτύχθηκε το 1988 από τους 
Parasuraman et al. Είναι ένα γενικό εργαλείο μέτρησης της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσδιορίζει ένα σύνολο διαστάσεων της ποιότητας.
Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση της ποιότητας, όπως γίνεται 
αντιληπτή από τους πελάτες πηγάζει από τη σύγκριση του τι πιστεύουν οι 
πελάτες ότι ένας οργανισμός θα πρέπει να προσφέρει και των αντιλήψεών 
τους σχετικά με την απόδοση του οργανισμού.
Φ 5-S
Ο Osada στο άρθρο του “The 5 - S: Five Keys to a Total Quality Environment" 
(1991) επισημαίνει ότι τα συστατικά αριστείας για έναν οργανισμό 
συνοψίζονται στα πέντε S. Πρόκειται για τα αρχικά πέντε γιαπωνέζικων 
λέξεων η ερμηνεία των οποίων δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα 5 - S 
συμβάλλουν σε όλες τις δραστηριότητες και διαδικασίες ενός οργανισμού 
εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ολικής ποιότητας.

Ιαπωνικά Αγγλικά Ερμηνεία

Seiri Structurize Οργανώνω
Seiton Systemize Συστηματοποιώ
Seiso Sanitize Εκκαθαρίζω
Seiketsu Standardize Προτυποποιώ
Shitsuke Self-discipline Πειθαρχώ

Πίνακας 2. Τα 5 - S 

(Ho, et al. 1996)

Φ MEQC

Η διαδικασία του marketing αποτελείται από μία σειρά αποφάσεων αναφορικά 
στα στοιχεία του μίγματος marketing. Π.χ προσφορά του σωστού προϊόντος, 

στο σωστό τόπο, με τη σωστή προώθηση και στη σωστή τιμή. Καθώς το
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marketing αφορά περισσότερο την αποτελεσματικότητα («κάνω τα σωστά 
πράγματα») παρά την αποδοτικότητα («κάνω τα πράγματα σωστά») ενός 
οργανισμού, η επιτυχία της λειτουργίας του marketing θα πρέπει να είναι ο 
κύριος στόχος.
Είναι ανάγκη να διερευνηθεί το τι μπορεί να προσφέρει το marketing στη 
ΔΟΠ. Μία σύγχρονη θεώρηση είναι η εφαρμογή της ΔΟΠ σε κάθε πτυχή του 
marketing και οροθετείται ως Marketing Ολικής Ποιότητας (Total Quality 
Marketing). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω, για παράδειγμα, φροντίδας για 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών κατά τη διαδικασία 
προσέλκυσής τους, προσφοράς φιλικών προς το χρήστη και κατατοπιστικών 
ενημερωτικών φυλλαδίων και ταυτόχρονης μέριμνας για παροχή υπηρεσιών 
που συμβαδίζουν με όσα το ίδρυμα υπόσχεται.

Φ QCC
Σύμφωνα με τον Ishikawa (1984), Κύκλος Ελέγχου Ποιότητας (Quality Control 
Circle) είναι μία μικρή ομάδα που εκτελεί εθελοντικά δραστηριότητες ποιοτικού 
ελέγχου μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη, η ομάδα αυτή επιφορτίζεται 
με το έργο βελτίωσης του εργασιακού χώρου αξιοποιώντας τεχνικές ελέγχου 
ποιότητας με την πλήρη συμμετοχή όλων των μερών.
Η βασική ιδέα πίσω από τις δραστηριότητες των κύκλων ελέγχου ποιότητας 
είναι η συμβολή στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του οργανισμού, ο 
σεβασμός της ανθρωπινής υπόστασης, η ενίσχυση προσωπικής 
ικανοποίησης από την εργασία, η εκμαίευση των απεριόριστων ανθρώπινων 
δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, οι κύκλοι ποιότητας μπορεί να δημιουργηθούν 
για το σχεδίασμά και τη βελτίωση σειράς μαθημάτων και μεθόδων 
αξιολόγησης, να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα θα 

ενσωματωθεί στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων και να μοιραστούν βέλτιστες 
μεθόδους διδασκαλίας.

9 ISO
Η σειρά ISO 9000 αποτελεί το διεθνές πρότυπο για συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού στην ανώτατη εκπαίδευση έχει 
συζητηθεί διεξοδικά σε προηγούμενη παράγραφο.
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Σύμφωνα με τον Senju (1992) η Συντήρηση Ολικής Πρόληψης (Total 
Preventive Maintenance) είναι ένα σύστημα συντήρησης που καλύπτει τον 
κύκλο ζωής του εξοπλισμού σε κάθε τμήμα του ιδρύματος, συμπεριλαμβάνει 
όλους, από την ανώτατη διοίκηση έως τους υπαλλήλους της κατώτερης 
ιεραρχικής βαθμίδας και στοχεύει σε μια προσπάθεια για μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας του εξοπλισμού. Ο βασικός εξοπλισμός ενός ιδρύματος 
ανώτατης εκπαίδευσης, όπως εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
εργαλεία παρουσιάσεων κτλ απαιτούν τακτική συντήρηση προκειμένου να 
είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όπως και όταν απαιτείται. Η 
κατάσταση του εξοπλισμού αυτού έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα και 
στην παραγωγικότητα των διδακτικών διαλέξεων.

Φ TQM
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) είναι μια φιλοσοφία 

διοίκησης που στηρίζεται σε αρχές όπως: ικανοποίηση του πελάτη, συνεχής 
βελτίωση, συμμετοχή όλων, δέσμευση της διοίκησης, μέτρηση της ποιότητας 
κ.ά. Η εφαρμογή της φιλοσοφίας αυτής στην εκπαίδευση αναλύθηκε σε 
προηγούμενη παράγραφο. (Ho, etal. 1996)

Συστάσεις για την εφαρμογή του HETQMEX
Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να ενστερνιστούν το HETQMEX 
μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης και εφαρμογής που θα μπορούσε να 
ονομαστεί Πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας (Total Quality Programme). Ένα 
τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί μία μοναδική προσέγγιση ώστε τα ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης να επιτύχουν αριστεία μέσω ΔΟΠ. Σε περίπτωση που 
ένα ίδρυμα πληρεί τις προϋποθέσεις ενός ή περισσοτέρων σταδίων έχει τη 
δυνατότητα να τροποποιήσει το μοντέλο ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
του.
Για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου προτείνονται από τους Samuel Κ. Ηο 
και Katarina Wearn τα εξής:

> Εξασφάλιση της δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης, δημιουργία ομάδων 

εφαρμογής, δημιουργία μιας καθοδηγητικής επιτροπής ποιότητας και 
ομάδες βελτίωσης ποιότητας
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+ Εκτίμηση της κατάστασης του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας 
προκειμένου να αναγνωριστούν οι υπάρχουσες καλές πρακτικές 

+ Δημιουργία γραπτού, τεκμηριωμένου σχεδίου εφαρμογής 

+ Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό ώστε να εξοικειωθεί πλήρως με τις 
αλλαγές

> Δημιουργία και ενημέρωση αποδεικτικών εγγράφων διοίκησης ποιότητας 
+ Παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας σα μέρος του κύκλου του 

Deming (plan - do - check - act). (Ho, et at. 1996)

Εδώ ολοκληρώνεται η θεωρητική μελέτη του θέματος ποιότητα στην 
εκπαίδευση, χωρίς βέβαια να εξαντλείται καθώς η σχετική βιβλιογραφία αλλά 
κυρίως η αρθρογραφία είναι πλουσιότατες και αγγίζουν πολυάριθμες πτυχές 
του θέματος αυτού. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας.
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
«Δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις» (Arcaro,

1995)

3.1 Διαστάσεις ποιότητας

Βασική παράμετρος βελτίωσης της ποιότητας είναι η μέτρησή της. 
Προηγουμένως βέβαια θα πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις της 
ποιότητας. Σύμφωνα με τον Gronroos (1990), οι διαστάσεις της ποιότητας 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες: τεχνική ποιότητα, 
λειτουργική ποιότητα, επιχειρησιακή εικόνα. Οι διαστάσεις που σχετίζονται με 
την τεχνική ποιότητα είναι αυτές που μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά, 
άσχετα από την άποψη των πελατών, ενώ οι διαστάσεις που αφορούν τη 
λειτουργική ποιότητα σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ του παροχέα 
και του παραλήπτη της υπηρεσίας και συχνά γίνονται αντιληπτές με 
υποκειμενικό τρόπο. Μερικές φορές η αλληλεπίδραση των πελατών μεταξύ 
τους είναι αρκετά σημαντική. Στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης, 
αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό αναφορικά στην επιρροή που ασκεί ο ένας 
φοιτητής στον άλλον. Οι διαστάσεις που αφορούν την επιχειρησιακή εικόνα 
σχετίζεται με τη συνολική εικόνα του οργανισμού όπως την αντιλαμβάνονται οι 
πελάτες. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των διαστάσεων τεχνικής ποιότητας 
και λειτουργική ποιότητας καθώς και άλλων παραγόντων όπως η τιμή του 
προϊόντος και η φήμη του οργανισμού.
Μία άλλη κατηγοριοποίηση των διαστάσεων κάνει διάκριση μεταξύ των 
διαστάσεων που σχετίζονται με την ποιότητα του τελικού προϊόντος και των 
αυτών που αναφέρονται στις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού. 
Καλούνται διαστάσεις αποτελέσματος και διαστάσεις διαδικασίας αντίστοιχα. 
Η σημασία των διαστάσεων διαδικασίας από την πλευρά των πελατών 
εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία. Στον 
μεταποιητικό τομέα οι πελάτες συνήθως δεν έρχονται ο σε επαφή με τη 
διαδικασία κατασκευής του προϊόντος, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών οι 
πελάτες έχουν συμμετοχή στη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας. Ο βαθμός 
συμμετοχής τους ποικίλει και εξαρτάται από τον τύπο της υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί
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συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας ενώ 
άλλες ομάδες ενδιαφερομένων όπως οι εργοδότες έρχονται σε επαφή μόνο με 
το τελικό «αποτέλεσμα» της διαδικασίας, δηλαδή τους αποφοίτους.
Συγκριτικά με τα θεμελιώδη μοντέλα για προϊόντα και υπηρεσίας γενικά που 
έχουν αναπτυχθεί υπάρχουν ελάχιστες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τις 
διαστάσεις ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην 
ανώτατη εκπαίδευση.
Στη συνέχεια εξετάζεται και περιγράφεται η συνάφεια των διαστάσεων 
ποιότητας για προϊόντα, software και υπηρεσίες με την ανώτατη εκπαίδευση.

3.2 Διαστάσεις ποιότητας προϊόντος · Προσαρμογή στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση

Η ποιότητα στις υπηρεσίες διαφέρει γενικά από την ποιότητα των προϊόντων 
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πρώτης που συμπεριλαμβάνουν, 
αϋλότητα, χρονική ταυτοσημία και ετερογένεια. Αυτό ισχύει και στην 
περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης αφού τα περισσότερα χαρακτηριστικά 
ποιότητας δεν είναι ορατά, αισθητά ή απτά. Η παραγωγή και η κατανάλωση 
της υπηρεσίας είναι αχώριστες αφού η προσωπική επαφή είναι απαραίτητη 
για την παροχή της υπηρεσίας. Παρόλο που οι διαστάσεις ποιότητας για ένα 
προϊόν φαίνεται να αποκλίνουν από αυτές για μια υπηρεσία σαν την ανώτατη 
εκπαίδευση, είναι ωστόσο κατάλληλες για γενίκευση.

Ο Garvin (1987) προτείνει τις ακόλουθες οκτώ διαστάσεις για ποιότητα οι 
οποίες. Όπως ο ίδιος αναφέρει, καθορίζουν την ποιότητα τόσο των προϊόντων 
όσο και των υπηρεσιών παρόλο που φαίνεται να προσαρμόζονται 
περισσότερο στα προϊόντα. Ταυτόχρονα δίνεται και ο τρόπος με τον οποίο οι 
διαστάσεις αυτές μπορούν να ερμηνευτούν στα πλαίσια της ανώτατης 
εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαστάσεις Ορισμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Απόδοση Βασικές γνώσεις /δεξιότητες που 

απαιτούνται από τους αποφοίτους
Χαρακτηριστικά Δευτερεύουσες /επικουρικές γνώσεις και 

δεξιότητες
Αξιοπιστία 0 βαθμός στον οποίο οι γνώσεις 

/δεξιότητες που μαθαίνουν οι φοιτητές είναι 
σωστές, ακριβείς και επίκαιρες

Συμμόρφωση 0 βαθμός στον οποίο ένα ίδρυμα
/πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται σε 
καθιερωμένα πρότυπα, σχέδια και 
υποσχέσεις__________________________

Αντοχή Βάθος της μάθησης
Ικανότητα εξυπηρέτησης Πόσο καλά ένα ίδρυμα χειρίζεται τα 

παράπονα των πελατών του
Καλαισθησία Η γενική εικόνα των πελατών για το ίδρυμα
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα 0 παράγοντας φήμη που επηρεάζει την 

άποψη των πελατών
Πίνακας 3. Οι διαστάσεις ποιότητας του Garvin στην ανώτατη εκπαίδευση. 
(Owlia, etal. 1996)

3.3 Διαστάσεις ποιότητας λογισμικού (software) - 

Προσαρμογή στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας για ένα πρόγραμμα λογισμικού είναι 
περισσότερο κατάλληλα για την περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης 
καθώς τόσο η τελευταία όσο και το λογισμικό είναι άυλα προϊόντα. Οι Me Call 
et al. προτείνουν έντεκα παράγοντες ποιότητας για λογισμικά. Παρατίθενται 
παρακάτω μαζί με την ερμηνεία τους για την περίπτωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκτταίοευση <§λ

Διαστάσεις Ορισμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Ορθότητα 0 βαθμός στον οποίο ένα πρόγραμμα 

σπουδών ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές

Αξιοπιστία 0 βαθμός στον οποίο οι γνώσεις 
/δεξιότητες που μαθαίνουν οι φοιτητές είναι 
σωστές, ακριβείς και επίκαιρες

Αποδοτικότητα 0 βαθμός στον οποίο οι γνώσεις 
/δεξιότητες που μαθαίνουν οι φοιτητές είναι 
εφαρμόσιμες στις μελλοντικές τους 
καριέρες σαν απόφοιτοι

Εντιμότητα (ασφάλεια) 0 βαθμός στον οποίο οι προσωπικές 
πληροφορίες προστατεύονται από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Χρησιμοποιησιμότητα
(usability)

Η ευκολία της μάθησης και ο βαθμός 
ομιλητικότητας μέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας

Ικανότητα δοκιμής (testability) Πόσο καλά οι εξετάσεις αντιπροσωπεύουν 
ένα αντικείμενο σπουδών

Επεκτασιμότητα Ευελιξία (γενικά) - η προσπάθεια που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων σε ένα πρόγραμμα (για το 
λογισμικό)

Μεταφερσιμότητα (portability) 0 βαθμός στον οποίο οι γνώσεις 
/δεξιότητες που μαθαίνουν οι φοιτητές είναι 
εφαρμόσιμες σε άλλα πεδία γνώσεων

Δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης

0 βαθμός στον οποίο ένα πρόγραμμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 
εφαρμογές (για το λογισμικό)

Διαλειτουργικότητα Η προσπάθεια που απαιτείται να 
συνενωθούν δύο προγράμματα (για το 
λογισμικό)

Πίνακας 4. Οι διαστάσεις ποιότητας των Me Call et al. στην ανώτατη εκπαίδευση. 
(Owlia, etal. 1996)

3.4 Διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών- Προσαρμογή στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση

Αν θεωρήσουμε την ανώτατη εκπαίδευση ως υπηρεσία μπορούμε να 
διευκολύνουμε τη γενίκευση των διαστάσεων ποιότητας για τις υπηρεσίας 

στην ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 
βιομηχανίας υπηρεσιών επιβάλλουν την εύρεση των μοναδικών διαστάσεων 

επιπρόσθετα με τα κοινά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις υπηρεσίες

87



και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

γενικά. Στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης απαιτείται ακόμη πιο 
προσεχτική γενίκευση λόγω των πολύπλοκων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
που τη διακρίνουν.
Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει μία λίστα από διστάσεις ποιότητας 
υπηρεσιών μαζί με την αντίστοιχη ερμηνεία τους στην περίπτωση της 
ανώτατης εκπαίδευσης.

Διαστάσεις Ορισμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Αξιοπιστία 0 βαθμός στον οποίο η εκπαίευση είναι 

σωστή, ακριβής και επίκαιρη 
Σε τι βαθμό το ίδρυμα κρατά τις 
υποσχέσεις του

Ανταπόκριση Προθυμία και ετοιμότητα του 
(ακαδημαϊκού) προσωπικού να βοηθήσει 
τους φοιτητές

Κατανόηση των πελατών Κατανόηση των φοιτητών και των αναγκών 
τους

Προσιτότητα 0 βαθμός στον οποίο το προσωπικό είναι 
διαθέσιμο για καθοδήγηση και συμβουλές

Ικανότητα Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του 
προσωπικού καθώς και άλλες δεξιότητες 
παρουσιάσεων

Ευγένεια Ευαισθησία και θετική στάση απέναντι 
στους φοιτητές

Επικοινωνία Πόσο καλά επικοινωνούν φοιτητές και 
εκπαιδευτικοί μέσα στην αίθουσα

Εγκυρότητα 0 βαθμός αξιοπιστίας του ιδρύματος 
(trustworthiness)

Ασφάλεια 0 βαθμός στο οποίο τα προσωπικά 
δεδομένα είναι απόρρητα

Απτά υλικά Η κατάσταση, η επάρκεια και η 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων

Απόδοση Βασικές γνώσεις/ δεξιότητες που 
απαιτούνται από τους αποφοίτους

Πληρότητα Επικουρικές γνώσεις δεξιότητες, χρήση 
Η/Υ

Ευελιξία 0 βαθμός στον οποίο οι γνώσεις/ 
δεξιότητες που μαθαίνουν οι φοιτητές είναι 
εφαρμόσιμες σε άλλα πεδία γνώσεων

Αποκατάσταση Πόσο καλά ένα ίδρυμα χειρίζεται τα 
παράπονα των πελατών του και επιλύει 
προβλήματα

Πίνακας 5. Οι διαστάσεις ποιότητας των υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση. 
(Owlia, etal. 1996)

88



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

3.5 Διαστάσεις ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Τα σύνολα των χαρακτηριστικών που προέκυψαν από τη θεώρηση των 
διαστάσεων ποιότητας για προϊόντα, λογισμικά και γενικές υπηρεσίες 
παρέχουν μία βάση για περαιτέρω έρευνα. Μία προσεκτική διερεύνηση της 
βιβλιογραφίας προκειμένου να προκόψουν επιπλέον διαστάσεις ποιότητας 
κατέληξε στην ανακάλυψη πολλών χρήσιμων στοιχείων. Μέσα από την 
ερευνητική και συγγραφική δουλειά πολλών ειδικών προέκυψαν διάφοροι 
παράγοντες που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη, τις εξετάσεις, τις δυνατότητες 
του προσωπικού και τον εξοπλισμό αλλά και επιπρόσθετοι παράγοντες που 
αφορούν τις πρωταρχικές δεξιότητες των φοιτητών και τις προσδοκίες της 
βιομηχανίας από τους αποφοίτους.
Οι παράγοντες αυτοί αθροίζονται σε τριάντα και καλούνται «χαρακτηριστικά 
ποιότητας». Βάσει ομοιοτήτων τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες έξι διαστάσεις:
• Εγκαταστάσεις (tangibles)
• Ικανότητες /προσόντα (του ακαδημαϊκού προσωπικού) (competence)
• Στάση (του ακαδημαϊκού προσωπικού) (attitude)
• Περιεχόμενο (του προγράμματος σπουδών) (content)
• Παράδοση (του μαθήματος) (delivery)
• Αξιοπιστία (reliability)

Το μοντέλο αυτό προτείνεται από τους Mohammad S. Owlia και Elaine Μ. 
Aspinwall στο άρθρο τους: “A framework for the dimensions of quality in 
higher education” και παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον πίνακα που 
ακολουθεί.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση <!*

Διαστάσεις Χαρακτηριστικά

Εγκαταστάσεις
(tangibles)

Επαρκής εξοπλισμός /εγκαταστάσεις
Σύγχρονος εξοπλισμός /εγκαταστάσεις
Ευκολία πρόσβασης
Οπτικά ελκυστικό περιβάλλον
Υποστηρικτικές υπηρεσίες (εστίες, αθλητικές 
δραστηριότητες,...)

Ικανότητες/ προσόντα 
(competence)

Επαρκές ακαδημαϊκό προσωπικό
Θεωρητικές γνώσεις, προσόντα
Πρακτικές γνώσεις
Επίκαιρες γνώσεις /ενημέρωση
Διδακτική εμπειρία, επικοινωνία

Στάση (attitude)

Κατανόηση των αναγκών των φοιτητών
Προθυμία για βοήθεια
Διαθεσιμότητα για καθοδήγηση και 
συμβουλές
Απόδοση προσοχής ατομικά
Ευαισθησία, αβρότητα

Περιεχόμενο (content)

Συνάφεια της διδακτέας ύλης με τις 
μελλοντικές εργασίες των φοιτητών
Αποτελεσματικότητα
Παροχή βασικών γνώσεων /δεξιοτήτων
Πληρότητα, χρήση Η/Υ
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδική 
εργασία
Ευελιξία της γνώσης, διασύνδεση των 
μαθημάτων (cross-disciplinary)

Παράδοση (delivery)

Αποτελεσματική παρουσίαση
Λογική σειρά διαλέξεων
Συνέπεια διαλέξεων
Δίκαιες εξετάσεις
Ανατροφοδότηση από τους φοιτητές
Ενθάρρυνση φοιτητών

Αξιοπιστία (reliability)

Εγκυρότητα (του ιδρύματος)
(trustworthiness)
Χορήγηση έγκυρων /αναγνωρισμένων 
πτυχίων
Διατήρηση υποσχέσεων, προσήλωση στους 
στόχους
Διαχείριση παραπόνων, επίλυση
προβλημάτων

Πίνακας 6. Διαστάσεις ποιότητας και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους στην 
ανώτατη εκπαίδευση.
(Owlia, etal. 1996)
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3.6 Διαστάσεις ποιότητας και ομάδες πελατών

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, στην ανώτατη εκπαίδευση ο ορισμός του πελάτη 
είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο στην περίπτωση της μεταποίησης ή 
ακόμη και στις γενικού τύπου υπηρεσίες, αφού ομάδες όπως φοιτητές, γονείς, 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, εργοδότες, κυβέρνηση και άλλοι 
διαδραματίζουν το ρόλο του πελάτη στο εκπαιδευτικό σύστημα προβάλλοντας 
ποικίλες απαιτήσεις ο καθένας. Η ποικιλομορφία αυτή γίνεται εντονότερη όταν 
πρόκειται για την επιλογή διαστάσεων ποιότητας. Μία προσεκτική εξέταση του 
πλαισίου που αναπτύχθηκε στον παραπάνω πίνακα αποκαλύπτει ότι δεν 
παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά τον ίδιο βαθμό ενδιαφέροντος σε όλες 
τις ομάδες ενδιαφερομένων (ομάδες πελατών). Για παράδειγμα όλα τα 
χαρακτηριστικά αφορούν τους φοιτητές, αλλά η συσχέτισή τους με το 
ακαδημαϊκό προσωπικό ή με τους εργοδότες είναι ίσως περισσότερο αδύναμη 
καθώς αυτοί δεν έχουν τον ίδιο βαθμό συμμετοχής σε κάποιες συγκεκριμένες 
διαδικασίες.
Όταν υπάρχει τέτοια ποικιλία τόσο στις ομάδες ενδιαφερομένων όσο και στις 

απαιτήσεις που προβάλει η κάθε μια από αυτές προκύπτουν σημαντικά 
ερωτήματα που αφορούν στην ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Όπως 
είναι φυσικό είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των 
ομάδων πελατών ταυτόχρονα. Ποια λοιπόν θα είναι η ομάδα στις ανάγκες τις 
οποίας θα παραχωρηθεί προτεραιότητα; Με ποια κριτήρια θα επιλεχθεί η 
ομάδα αυτή;

Μία λύση θα ήταν να καθοριστεί η κυρίαρχη ομάδα ενδιαφερομένων για κάθε 
χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης διάστασης και να θεωρηθεί ως ο 
μοναδικός πελάτης. Μία εναλλακτική λύση θα ήταν να συμβιβαστούν οι 
απαιτήσεις εκχωρώντας σχετικά βάρη στα διάφορα χαρακτηριστικά της 
ποιότητας.
Το μοντέλο που προτάθηκε παραπάνω για τις διαστάσεις της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση παρέχει μία βάση μέτρησης και συνεπώς βελτίωσης της 
ποιότητας στο περιβάλλον αυτό. Ακολουθώντας μία προσέγγιση 
προσανατολισμένη στον πελάτη, όπως η φιλοσοφία της ΔΟΠ, καθίσταται 

σαφής η ανάγκη για διασαφήνιση του ρόλου που διαδραματίζουν οι πελάτες 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Ένα πρώτο βήμα προς την ικανοποίηση των
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αναγκών και των προσδοκιών των πελατών είναι ο καθορισμός του πως η 
κάθε ομάδα πελατών αντιλαμβάνεται τις διαστάσεις της ποιότητας. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες σε συνδυασμό και με τους αντικειμενικούς σκοπούς του 
εκάστοτε ιδρύματος θα διαμορφώσουν μία βάση για την ανάπτυξη ενός 
προγράμματος ποιότητας. (Owlia, etal. 1996)

3.7 Έρευνα

3.7.1 Εισαγωγή

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη στην πανεπιστημιακή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης ήταν να διασαφηνιστεί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τις 
διαστάσεις της ποιότητας οι πελάτες. Όπως έχει αναφερθεί και σε 
προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν δύο διαφορετικές θεωρήσεις του 
προϊόντος της ανώτατης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την πρώτη, προϊόν 
θεωρείται η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή όλες εκείνες οι γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες με τις οποίες εφοδιάζεται ο φοιτητής κατά της 
διάρκεια φοίτησης. Σύμφωνα με τη δεύτερη θεώρηση το προϊόν είναι ο 
απόφοιτος, δηλαδή ο φοιτητής - «πρώτη ύλη» που πέρασε επιτυχώς από την 
εκπαιδευτική διαδικασία και εμπλουτίστηκε με νέες γνώσεις. Στα πλαίσια της 
έρευνας υιοθετήθηκε η πρώτη θεώρηση και ως προϊόν /διαδικασία, εκλήφθηκε 
η εκπαιδευτική διαδικασία.
Εκτός αυτού έχει γίνει μνεία για τις πολυάριθμες ομάδες ενδιαφερομένων με 

τις παρόμοιες αλλά πολύ συχνά αντικρουόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες. 
Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν πλήρως όλες 
αυτές οι ομάδες. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η παραχώρηση προτεραιότητας σε 
μία εκ των ομάδων αυτών. Ως άμεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχει 
η εκπαιδευτική διαδικασία και καθώς χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλό 
βαθμό συμμετοχής στη διαδικασία, οι φοιτητές χαρακτηρίστηκαν ως η 
κυρίαρχη ομάδα ενδιαφερομένων για τις ανάγκες της έρευνας. Παράλληλα, 
παρατηρείται ότι αξιοσημείωτα υψηλό βαθμό συμμετοχής παρουσιάζουν και 

οι εκπαιδευτικοί και για το λόγο αυτό συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα ως 
δευτερεύουσα ομάδα ενδιαφερομένων αφού οι φοιτητές είναι αυτοί που 
«αγοράζουν» την υπηρεσία προσδοκώντας σε μελλοντικά οφέλη.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση <Ι>

3.7.2 Μεθοδολογία

Η συλλογή στοιχείων για τη διεξαγωγή μιας έρευνας είναι πολύπλοκή, 
χρονοβόρα και πολλές φορές αρκετά ακριβή υπόθεση. Καταρχήν θα πρέπει 
να επιλεχθεί ένα δείγμα του συνολικού πληθυσμού. Με τον όρο πληθυσμό 
εννοούνται όλα τα άτομα που ενδιαφέρουν τους ερευνητές μιας 
συγκεκριμένης έρευνας ενώ ο όρος δείγμα υπονοεί έναν περιορισμένο 
αριθμό ατόμων που επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν τον πληθυσμό. Ο 
δειγματισμός, δηλαδή η διαδικασία επιλογής αυτού του αντιπροσωπευτικού 
δείγματος διακρίνεται σε πιθανοτικό δειγματισμό και μη πιθανοτικό 
δειγματισμό. Ο πιθανοτικός δειγματισμός είναι μία τεχνική κατά την οποία 

κάθε στοιχείο του υπό μελέτη πληθυσμού έχει γνωστή πιθανότητα να 
επιλεχθεί για τη μελέτη, ενώ στην περίπτωση του μη πιθανοτικού 
δειγματισμού δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού της πιθανότητας εμφάνισης 
κάποιου ατόμου στο δείγμα.
Είδη πιθανοτικού δειγματισμού είναι ο τυχαίος δειγματισμός, όπου όλα τα 
άτομα σε ένα πληθυσμό έχουν ίση πιθανότητα εμφάνισης στο δείγμα και ο 
διαστρωματικός δειγματισμός, σύμφωνα με τον οποίο, ο πληθυσμός 
χωρίζεται σε ομάδες βάσει κάποιου κοινού χαρακτηριστικού και στη συνέχεια 
επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα από κάθε ομάδα.
Είδος μη πιθανοτικού δειγματισμού είναι ο αναλογικός δειγματισμός κατά τον 
οποίο ο πληθυσμός χωρίζεται απλά σε ομάδες και στη συνέχεια επιλέγονται 
άτομα από κάθε ομάδα με αυθαίρετο τρόπο.
Αφού καθοριστεί το δείγμα που θα αντιπροσωπεύσει τον πληθυσμό θα 
πρέπει στη συνέχεια να συλλεχθούν τα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη καθώς λίγοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο ελεύθερος χρόνος τους είναι ελάχιστος και 
επομένως πολύτιμος ενώ άλλοι αισθάνονται να παραβιάζεται η προσωπική 
τους ζωή, είναι απρόθυμοι να εμπιστευτούν τα προσωπικά τους δεδομένα 
αγνώστους και διατηρούν μία καχυποψία αναφορικά στον τρόπο χρήσης των 
δεδομένων αυτών.
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Μερικές από τις συνηθισμένες μεθόδους είναι:
Ταχυδρομική αποστολή ερωτηματολογίων στα υποκείμενα της έρευνας. 
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι αποδεικνύεται ελάχιστα 
δαπανηρή ενώ το μειονέκτημά της είναι το χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης. 
Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η παροχή κινήτρων στα υποκείμενα για 
συμπλήρωση και αποστολή των ερωτηματολογίων.
Τηλεφωνική έρευνα. Οι απαντήσεις των υποκειμένων στο ερωτηματολόγιο 

καταγράφονται μέσω τηλεφώνου. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 
χαρακτηρίζεται από υψηλότερο, σε σχέση με την προηγούμενη, ποσοστό 
ανταπόκρισης και σε περίπτωση που υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, ο χρόνος 
διεξαγωγής της έρευνας είναι ιδιαίτερα σύντομος. Ωστόσο πολλοί 
συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας έχουν εξαιρεθεί από τον τηλεφωνικό 
κατάλογο ενώ άλλοι μπορούν να αποφύγουν ανάλογα τηλεφωνήματα με τη 
βοήθεια του τηλεφωνητή ή της αναγνώρισης κλήσεων.
Έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα ερωτηματολόγια 

αποστέλλονται στα υποκείμενα μέσω e-mail. Το πλεονέκτημα της μεθόδου 
αυτής είναι η δυνατότητα για γρήγορη και ανέξοδη ανταπόκριση ενώ το 
μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει συνήθως πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις εκτός αν την παρέχει το ίδιο το υποκείμενο για το σκοπό αυτό. 
Προσωπική συνέντευξη. Το υποκείμενο απαντάει σε ερωτήσεις πρόσωπο 

με πρόσωπο. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι προφανώς η άμεση 
επαφή και η άντληση πληροφοριών ακόμη και από τη στάση, τις χειρονομίες 
και τους μορφασμούς του ερωτηθέντος. Η μέθοδος μειονεκτεί ως προς το 

χρόνο που καταναλώνεται για κάθε συνέντευξη. (Pride /Ferrell Marketing, 
2000e)
Στην προκειμένη περίπτωση, η προσωπική συνέντευξη κρίθηκε εξαιρετικά 
χρονοβόρα λόγω του σχετικά μεγάλου αριθμού του δείγματος και 
απορρίφθηκε. Σαν μέθοδος συλλογής δεδομένων στην εν λόγω έρευνα 
υιοθετήθηκε, λοιπόν, η επιλογή του ερωτηματολογίου. Ωστόσο λόγω έλλειψης 
πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα των φοιτητών, όπως τηλέφωνα, και 

διευθύνσεις, ακολουθήθηκε η επιτόπου και σε πραγματικό χρόνο διανομή των 
ερωτηματολογίων σε συνδυασμό με την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
αποστολή στις περιπτώσεις που αυτό ήταν εφικτό.
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3.7.3 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Βάση για το σχεδίασμά των ερωτηματολογίων αττοτέλεσε κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό το μοντέλο των Mohammad S. Owlia και Elaine Μ. Aspinwall που 
περιγράφηκε στην παράγραφο 3.5. Ορισμένες τροποποιήσεις ήταν 
απαραίτητες για την προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα της ελληνικής 

πραγματικότητας.
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία ποιότητας που επιλέχθηκαν να μελετηθούν 
ομαδοποιήθηκαν σε πέντε διαστάσεις ποιότητας, τρεις από τις οποίες 
διαιρούνται σε δύο επιμέρους ομάδες. Κάθε διάσταση ή επιμέρους διάσταση 
περιγράφεται από πέντε από πέντε χαρακτηριστικά στοιχεία. Η δομή στην 
οποία καταλήξαμε φαίνεται παρακάτω:

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
I. Γενικά
II. Βιβλιοθήκη
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
I. Προσόντα
II. Επικοινωνία με φοιτητές
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
I. Παρουσίαση διαλέξεων
II. Αξιολόγηση φοιτητών
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αναμφισβήτητα η καρδιά των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της 
ανώτατης εκπαίδευσης εντοπίζεται στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ωστόσο 
θα ήταν παράλειψη αν αγνοούσαμε τους χώρους μέσα και γύρω από τους 
οποίους λαμβάνει χώρα η παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι η άποψη των πελατών της ανώτατης 
εκπαίδευσης αναφορικά στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 
παρέχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα επηρεάζεται ως ένα βαθμό από την 
εξωτερική εικόνα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η επιβλητικότητα της 

κατασκευής και η υψηλή αισθητική του χώρου είναι παράγοντες ικανοί να 
προκαλέσουν το δέος και εντυπώσεις ως προς την ποιότητα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και των υπολοίπων παρεχόμενων
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υπηρεσιών. Πέρα από αυτά, πιο πρακτικά θέματα όπως η ευρυχωρία 
/επάρκεια των χώρων διδασκαλίας, ο άρτιος εξοπλισμός τους με εργαλεία 
τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία 

και μάθηση αλλά και η ευκολία πρόσβασης στους χώρους του ιδρύματος είναι 
κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη διάσταση της ποιότητας.
Η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να διερευνήσει την ποιότητα και 
άλλων τομέων υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες /φοιτητές στα 
πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως η ποιότητα διαμονής στη φοιτητική 
εστία ή η ποιότητα σίτισης στο φοιτητικό εστιατόριο κτλ. Εξ αυτών οι 
υπηρεσίες που παρέχει η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη θεωρήθηκαν ως οι πιο 
σημαντικές τόσο γιατί αφορούν καθαρά στην ακαδημαϊκή πτυχή της 
εκπαίδευσης όσο και γιατί απευθύνονται και στους φοιτητές αλλά και στους 
εκπαιδευτικούς. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν 
στην έρευνα. Πριν μερικά χρόνια διεξάχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μία έρευνα 
που στόχευε στην εκτίμηση των αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά με την 
ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν τα λεγάμενα focus groups όπου συμμετείχαν φοιτητές από 
διάφορες σχολές. Τελικά προέκυψαν τέσσερα θέματα μεταξύ των οποίων 
ήταν και οι υπηρεσίες της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης αν και αναφέρθηκε 
από λίγους μόνο φοιτητές. Τα σχόλια των φοιτητών συμπεριλάμβαναν τα 

εξής:
«διαθέσιμες υπηρεσίες πληροφοριακής τεχνολογίας»
«μεγάλο εύρος πηγών πληροφορίας» (Hill, etal. 2003)
Όπως ήδη έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ως προϊόν /υπηρεσία της 
ανώτατης εκπαίδευσης θεωρείται οι εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή οι 
γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρονται στους πελάτες - φοιτητές. 
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη καθίσταται αντιληπτός ο ρόλος του ακαδημαϊκού 
προσωπικού στην όλη διαδικασία αφού αποτελεί ουσιαστικά το μέσο 
παροχής του προϊόντος /υπηρεσίας στους πελάτες. Καθώς λοιπόν το 
ακαδημαϊκό προσωπικό είναι αυτό, αν και όχι το μόνο, που καλείται να 
εκπληρώσει τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών /φοιτητών κρίνεται 

αναγκαίο να διακατέχεται από τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα 
σταθούν αρωγοί στην εκπλήρωση του απαιτητικού τους έργου αλλά και στη 
δημιουργία εποικοδομητικής σχέσης αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές.
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Ωστόσο η ευθύνη ικανοποίησης των πελατών δε βαραίνει αποκλειστικά τους 
εκπαιδευτικούς. Απαρχή της εφαρμογής των αρχών της ποιότητας αποτελεί ο 
σχεδιασμός του προϊόντος ή της υπηρεσίας και μεγάλο τμήμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. 
Πέρα από τις βασικές, τυπικές γνώσεις το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να 
σχεδιαστεί ώστε να εφοδιάζει τους φοιτητές και μελλοντικά ενεργά μέλη του 
εργατικού δυναμικού με τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να 
ανταποκριθούν επάξια στον έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς 
εργασίας εκπληρώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις προσδοκίες τους για 
μελλοντικά οφέλη από την ανώτατη εκπαίδευση.
Η ποιότητα της διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση είναι μία πολυδιάστατη 
έννοια που απαιτεί προσεκτική μελέτη. Μία ενδεχόμενη επιχείρηση 
αναγνώρισης των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποδοτική διδασκαλία 
θα ήταν μια προσπάθεια απλούστευσης ενός πολύπλοκου φαινομένου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιότητα της διδασκαλίας αφορά όχι στο 
περιεχόμενο των διαλέξεων, αλλά στον τρόπο που αυτές παρουσιάζονται, στα 
μέσα που χρησιμοποιούν, στα παραδείγματα που αναφέρονται, στην 
ενθάρρυνση των φοιτητών για συμμετοχή, στον τόνο της φωνής, στη γλώσσα 
που χρησιμοποιείται, στην κίνηση και τέλος και στον τρόπο αξιολόγησης των 
φοιτητών, στον οποίο θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Ο McKeachie 
επισημαίνει: « δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι κάποιες μέθοδοι είναι 
ανώτερες από κάποιες άλλες, εν μέρει γιατί η αξία των μεθόδων σχετίζεται 
άμεσα με τους εκπαιδευτικούς σκοπού που αυτές θα πρέπει να υπηρετούν». 
(Elligton, 1994), (Hodgkinson, 1994)
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διδασκαλίας είναι ένα μίγμα 
διαλέξεων σεμιναρίων και φροντιστηριακών μαθημάτων οι οποίες 
εμπλουτίζονται με ποικίλες και περισσότερο καινοτόμες μεθόδους όπως: 
προβολή video, υπόδυση ρόλων, μάθηση με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καλεσμένοι ομιλητές, επισκέψεις, προφορικές παρουσιάσεις 
άρθρων, αναλύσεις περιπτώσεων, εργασίες στο διαδίκτυο. (Rippin, 1994), 
(Τσιότρας. Γ)

Ο Elton (1998) θεωρεί την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας ως την πεμπτουσία 
της αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση. Πιστεύει ότι η διδασκαλία κατά κύριο 
λόγο συμπεριλαμβάνει επαρκή και κατάλληλη εμπειρία στην οργάνωση και
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παρουσίαση του μαθήματος και στην αποτίμηση της προσπάθειας και 
αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών.
Η καθηγήτρια Pat Cross του πανεπιστημίου του Berkeley θέλοντας να τονίσει 
στο κοινό της τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης τους ζήτησε να 
φανταστούν ότι μαθαίνουν τοξοβολία σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έχουν στη 
διάθεσή τους πιο εξειδικευμένους εκπαιδευτές και τον πιο σύγχρονο 
εξοπλισμό αλλά στοχεύουν στα τυφλά και έτσι δεν έχουν πληροφορίες σχετικά 
με την απόδοσή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την αξιολόγηση της απόδοσης 
των φοιτητών. Τα φώτα ανάβουν αφού ο εκπαιδευόμενος τοξότης 
αποχωρήσει και στη συνέχεια καταγράφονται και του ανακοινώνονται οι 
επιδόσεις του.
Σκοπός της αξιολόγησης όμως θα πρέπει να είναι η έγκαιρη ενημέρωση των 
φοιτητών σχετικά με την απόδοσή τους προκειμένου, αν χρειαστεί, να τη 
βελτιώσουν. Ταυτόχρονα η αξιολόγηση θα πρέπει να βοηθάει τον διδάσκοντα 
να συντονίζει τη διαδικασία της μάθησης ανταποκρινόμενος στις ενδείξεις που 
λαμβάνει σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.
Το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης έχουν διαδοθεί και 
καθιερωθεί σε μεγάλο βαθμό μας σποτρέπει από το να τις αμφισβητήσουμε. 
Παρόλα αυτά μία έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Central 
Lancashire (UCLP) αποκάλυψε τη δυσαρέσκεια των φοιτητών ως προς τις 
παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης. Οι Atkins et al. στο άρθρο τους 
“Assessment issues in higher education” (1993) αναφέρουν: «οι διαδικασίες 
αξιολόγησης επιτρέπουν στους φοιτητές να παίζουν ένα στρατηγικό παιχνίδι 

εντοπισμού ερωτήσεων παρά τους ενθαρρύνουν να μάθουν» (Hinett, 1996)
Ο Phil Race σε ένα επίμαχο άρθρο του με τίτλο “Quality for some? What 
about the rest?” επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, ‘όπως 
οι γραπτές εξετάσεις, δε δημιουργούν θέληση για μάθηση. Αντίθετα πολλές 
φορές δημιουργούν εντάσεις οι οποίες αποτρέπουν τους ανθρώπους από τη 
μάθηση. Εξάλλου όσον αφορά στη μάθηση από την πράξη ή στη μάθηση από 
τα λάθη οι εξετάσεις είναι αναποτελεσματικές καθώς οι φοιτητές λαμβάνουν 
την πολύτιμη ανατροφοδότηση όταν είναι πλέον αργά. Τους στερείται έτσι η 

ευκαιρία τόσο να διδαχθούν από τα λάθη τους όσο και να ανακαλύψουν τα 
δυνατά τους σημεία. Στο ίδιο άρθρο ο συγγραφέας / καθηγητής προτείνει δέκα 
κατευθυντήριες γραμμές για πρόοδο αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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Μεταξύ αυτών τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επεκταθεί το εύρος των κριτηρίων 
της αξιολόγησης ώστε να συμπεριλάβει παράγοντες που είναι σημαντικοί για 
τους μελλοντικούς εργοδότες των αποφοίτων, ότι οι φοιτητές θα πρέπει να 
ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αξιολόγησής τους 
αλλά και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη διαδικασία μάθησης ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της και να πάψει να χρησιμοποιείται σα διαγνωστική 

μέθοδο μέτρησης του ό,τι ήδη έχει τελευτεί σε επίπεδο μάθησης. (Race, 1994) 
Στα παραπάνω οι Karen Hinett και Peter Knight έρχονται να συμπληρώσουν 
ότι οι μέθοδοι αξιολόγησης οφείλουν να αντικατοπτρίζουν τη δήλωση 
αποστολής του εκπαιδευτικού ιδρύματος και τη δέσμευσή του να παρέχει 
ποιοτική μαθησιακή εμπειρία. Επιπρόσθετα η αξιολόγηση θα πρέπει να 
συμβαδίζει με τους στόχους του προγράμματος σπουδών. (Hinett, 1996) 
Προκειμένου ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί 
επάξια στην αγορά πρέπει να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές του. 
Στα πλαίσια αυτά η χρήση του marketing θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά 
ωφέλιμη αν δεν επικρατούσε μία αρνητική στάση απέναντι στο marketing 
μεταξύ των ανθρώπων της ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η στάση 
αυτή οφείλεται στο ότι σκοπός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η μετάδοση 

γνώσεων και δεξιοτήτων ενώ σκοπός του marketing είναι η κερδοφορία, 
γεγονός που καθιστά το marketing ασυμβίβαστο με την αποστολή της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Ο Krachenberg (1972) δηλώνει ότι πολλοί άνθρωποι 
πιστεύουν ότι το marketing είναι κατάλληλο μόνο για την προώθηση 
άχρηστων προϊόντων και τη χειραγώγηση των καταναλωτών.
Ωστόσο, μία εναλλακτική θεώρηση είναι ότι το marketing δύναται να ωφελήσει 
την κοινωνία αν εφαρμοστεί βάσει τη πραγματικής του σημασίας. Σύμφωνα 
και πάλι με τον Krachenberg «... το marketing σχετίζεται με την αποκάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών, την ικανοποίηση αυτών των αναγκών με την 
ανάπτυξη κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών, τη γνωστοποίηση της 
διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, και την προσφορά τους σε 
κατάλληλες τιμές, στο κατάλληλο μέρος και την κατάλληλη χρονική στιγμή». 

(Joseph, et al. 1997). Αν ακολουθηθεί ο ορισμός αυτός οι άνθρωποι της 
εκπαίδευσης θα αποδεχτούν ευκολότερα τη χρήση του marketing.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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Το κύριο ερώτημα, ωστόσο, είναι τι είναι αυτό που κάνει τον παροχέα μιας 
υπηρεσίας να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους που παρέχουν παρόμοιες 
υπηρεσίες, στη συνείδηση των υποψήφιων πελατών. Με άλλα λόγια τι είναι 
αυτό που θα προσελκύσει τους πελάτες και θα καθορίσει την επιλογή τους. Οι 
Berry και Parasuraman (1992) επιχειρηματολογούν ότι η στρατηγική επιτυχία 
ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από την ικανότητά του να 
προάγει την εικόνα του ικανοποιώντας ή και ξεπερνώντας με συνέπεια τις 
προσδοκίες των πελατών. (Joseph, etal. 1997).
Στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνάται η σημαντικότητα μερικών κριτηρίων 
επιλογής ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Όπως ήδη αναφέρθηκε το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε απευθυνόμενο τόσο 

σε φοιτητές όσο και σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Δεδομένου όμως 
ότι τα κριτήρια επιλογής ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, που συγκροτούν το 
τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούν μόνο στους φοιτητές, κρίθηκε 
σκόπιμο το κομμάτι αυτό να παραβλεφθεί από τα ερωτηματολόγια που θα 
διανεμηθούν στο ακαδημαϊκό προσωπικό. Καταλήξαμε έτσι σε δύο 
ερωτηματολόγια. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται από το βασικό τμήμα που 
περιλαμβάνει τα ομαδοποιημένα χαρακτηριστικά στοιχεία ποιότητας και από 
ένα μικρότερο τμήμα προοριζόμενο να παρέχει ποιοτικά στοιχεία για το άτομο 

που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Οι μεταβλητές που ζητούνται είναι, για 
τους μεν φοιτητές:
• Το έτος φοίτησης,
• Το τμήμα φοίτησης,

• Η συχνότητα παρακολούθησης μαθημάτων για την οποία προτείνονται οι 
απαντήσεις Καθόλου, Σπάνια, Συχνά, Συνεχώς και

• Ο αναμενόμενος βαθμός πτυχίου για τον οποίο προτείνονται οι 
απαντήσεις 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10

Από τα ερωτηθέντα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ζητούνται:
• Η θέση εργασίας τους για την οποία προτείνονται οι γνωστές θέσεις 

ιεραρχικά: Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος, Λέκτορας 
και

• Τα χρόνια υπηρεσίας

Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντλήσουμε 

ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την ύπαρξη πιθανών
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τάσεων σε ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα σε 
φοιτητές της ίδιας σχολής.
Κατά το σχεδίασμά των ερωτηματολογίων προβλέφθηκε ώστε ο χρόνος που 
απαιτείται για τη συμπλήρωσή τους να μη ξεπερνά τα δέκα λεπτά.
Η τελική μορφή των δύο ερωτηματολογίων παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

3.7.4 Διανομή Ερωτηματολογίων 

Φοιτητές

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν επί τόπου, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο 
σε φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι ερωτηθέντες προσεγγίστηκαν σε χώρους 
όπου συνήθως συχνάζουν φοιτητές, όπως: αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια, αναγνωστήρια, φοιτητικά εστιατόρια κυλικεία αλλά και σε άλλους 
χώρους της πανεπιστημιούπολης. Σε περιπτώσεις όπου ήταν εφικτό μέρος 
των ερωτηματολογίων στάλθηκε μέσω e-mail.
Η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας επιλέχθηκε κοντά στη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους ώστε ακόμη και οι πρωτοετείς να έχουν προλάβει να 
σχηματίσουν κάποια άποψη για την ανώτατη εκπαίδευση μέσω της έστω και 
μονοετούς εμπειρίας τους.
Ακαδημαϊκό προσωπικό
Με τις ίδιες περίπου μεθόδους διεξήχθη η έρευνα και στα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού. Επιλέχθηκε και πάλι η επί τόπου διαμονή των 
εντύπων στο χώρο των ερωτηθέντων, ενώ κάποια εστάλησαν με ηλεκτρονικό 
τρόπο.
Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να επισημανθεί ότι η μέθοδος της 
ηλεκτρονικής αποστολής παρουσίασε αρκετά χαμηλότερο ποσοστό 
ανταπόκρισης ειδικά στην περίπτωση των μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού.

Οι ερωτηθέντες μέσω σαφών και διευκρινιστικών οδηγιών καλούνταν να 
ιεραρχήσουν τα στοιχεία κάθε πεντάδας χαρακτηριστικών ποιότητας με βάση 
τη σημαντικότητα που αυτοί προσωπικά αποδίδουν στο κάθε ένα ως προς τη 
συμβολή του στην ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.
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3.7.5 Αποτελέσματα

Συνολικά διανεμήθηκαν 110 ερωτηματολόγια σε φοιτητές και 50 σε μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού εκ των οποίων τα 80 και 34 αντιστοίχως 
επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν αρκετά 
ικανοποιητικά φτάνοντας το 73% στην περίπτωση των φοιτητών και το 68% 
στην περίπτωση των εκπαιδευτικών.
Το κάθε άτομο που έλαβε μέρος στην έρευνα κατέθεσε την προσωπική του 
άποψη σχετικά με την ιεράρχηση των χαρακτηριστικών που αποδόθηκαν σε 

κάθε μία από τις διαστάσεις της ποιότητας.
Η επεξεργασία των συμπληρωμένων εντύπων πραγματοποιήθηκε με τη 
βοήθεια των λογιστικών φύλλων Microsoft Excel. Πιο συγκεκριμένα στις 
στήλες του λογιστικού φύλου αντιστοιχήθηκαν τα 40 χαρακτηριστικά 
ποιότητας ( 35 στην περίπτωση των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στα 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού) ενώ κάθε γραμμή αντιπροσώπευε ένα 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Τα ποιοτικά στοιχεία συμπληρώθηκαν σε 
κάποιες περιπτώσεις αυτούσια (όπως για παράδειγμα το έτος και το τμήμα 
φοίτησης για τους φοιτητές και τα χρόνια υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς) 
και σε άλλες περιπτώσεις κωδικοποιημένα. Για παράδειγμα στη συχνότητα 
παρακολούθησης καθόλου αντιστοιχήθηκε ο κωδικός 1, στο συχνά ο κωδικός 
2 κτλ. Αναλόγως στη θέση ιεραρχίας καθηγητής αποδόθηκε ο κωδικός 1, στη 
θέση του αναπληρωτή καθηγητή ο κωδικός 2 κ.ο.κ.
Στη συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα με μορφή περιγραφικών 
διαγραμμάτων και πινάκων, αρχικά για τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
και στη συνέχεια για τους φοιτητές.

102



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

3.7.5.1 Αποτελέσματα έρευνας για το ακαδημαϊκό προσωπικό

3.7.5.1.1 Εγκαταστάσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

25 W

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠ ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ

□ 1η ΘΕΣΗ Ξ 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 1. Εγκαταστάσεις - Γενικά

Το παραπάνω διάγραμμα αφορά την πρώτη επί μέρους ομάδα της πρώτης 

διάστασης ποιότητας, δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά των Εγκαταστάσεων. 

Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται τα πέντε χαρακτηριστικά ποιότητας όπως 
εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τα οποία είναι:

• Επάρκεια χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

• Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

• Ευκολία πρόσβασης στο χώρο του πανεπιστημίου

• Αισθητική περιβάλλοντος (αισθητική του χώρου, καθαριότητα, κτλ)

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ αθλητικές /μουσικές δραστηριότητες, 

εστιατόριο)
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Σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αντιστοιχεί μία ομάδα από πέντε στήλες 

που παριστάνουν τον αριθμό των ερωτηθέντων ατόμων που απέδωσαν την 

πρώτη, δεύτερη, τρίτη κτλ θέση στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.

Έτσι για παράδειγμα το χαρακτηριστικό επάρκεια χώρων διδασκαλίας 

θεωρήθηκε από 21 ερωτηθέντες ως το πλέον σημαντικό ενώ τοποθετήθηκε 

από δέκα άτομα στη δεύτερη θέση. Κατά τον ίδιο τρόπο στο χαρακτηριστικό 

σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας δεν αποδόθηκε από κανένα 

άτομο η τέταρτη και η πέμπτη θέση. Επιπρόσθετα το χαρακτηριστικό 

υποστηρικτικές υπηρεσίες δε θεωρήθηκε από κανένα άτομο αρκετά 

σημαντικό ώστε να τοποθετηθεί στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Αντίθετα, 

σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή 22 από τα 34 άτομα, 

είναι το λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό.

Ουσιαστικά, βέβαια, το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας τελικής κατάταξης 

όπου την πρώτη θέση θα κατέχει το χαρακτηριστικό που συγκέντρωσε τις 

πρώτες θέσεις, δεύτερο, αυτό που συγκέντρωσε τις περισσότερες δεύτερες 

θέσεις και ούτω καθεξής. Προκειμένου να προκύψει αυτή η τελική κατάταξη 

κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το παραπάνω διάγραμμα από μια άλλη σκοπιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ■ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ.ΕΞΟΠ □ ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ □ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ■ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διάγραμμα 2. Εκαταστάσεις - Γενικά II
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Στον οριζόντιο άξονα του παραπάνω διαγράμματος απεικονίζονται οι θέσεις 
κατάταξης, ενώ η κάθε ράβδος ίδιου χρώματος παριστάνει τον αριθμό των 
ερωτηθέντων που απέδωσαν την πρώτη, δεύτερη κτλ θέση στο αντίστοιχο με 
το χρώμα χαρακτηριστικό (βλέπε υπόμνημα).
Μετά από μια σύντομη μελέτη του διαγράμματος προκύπτει το συμπέρασμα 
ότι την πρώτη, δεύτερη και πέμπτη θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα τα 
χαρακτηριστικά επάρκεια χώρων διδασκαλίας, σύγχρονος εξοπλισμός χώρων 
διδασκαλίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά στις θέσεις τρία και 
τέσσερα δημιουργείται μία σύγχυση λόγο της προφανούς ισοβαθμίας που 
παρατηρείται στην τρίτη θέση μεταξύ των χαρακτηριστικών ευκολία 
πρόσβασης και αισθητική περιβάλλοντος.
Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία κρίθηκε αναγκαία η ανάθεση 
βαρών σε κάθε θέση. Έτσι αποδόθηκαν πέντε βαθμοί για κάθε προτίμηση 
πρώτης θέσης, τέσσερις βαθμοί για κάθε προτίμηση δεύτερης θέσης, τρεις 
βαθμοί για την τρίτη θέση, δύο για την τέταρτη και ένας βαθμός για την 
πέμπτη θέση. Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε χαρακτηριστικό 
προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
Συνολική βαθμολογία =
Αριθμός προτιμήσεων 1 ης θέσης * 5 +
Αριθμός προτιμήσεων 2ης θέσης * 4 +
Αριθμός προτιμήσεων 3ης θέσης * 3 +
Αριθμός προτιμήσεων 4ης θέσης * 2 +
Αριθμός προτιμήσεων 5ης θέσης * 1

Αφού πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες πράξεις με τη βοήθεια του Microsoft 
Excel προέκυψε η συνολική βαθμολογία για κάθε ένα από τα πέντε 
χαρακτηριστικά ποιότητας της πρώτης ομάδας της πρώτης διάστασης και η 
τελική κατάταξη η οποία φαίνεται σχηματικά παρακάτω.
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ΥΠΟΣΤΗΡ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ.ΕΞΟΠ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Διάγραμμα 3. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης

Με μια απλή εποπτεία του διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι η τελική 

κατάταξη είναι η εξής:

1. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

2. Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

3. Αισθητική περιβάλλοντος (αισθητική του χώρου, καθαριότητα, κτλ)

4. Ευκολία πρόσβασης στο χώρο του πανεπιστημίου

5. Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ αθλητικές /μουσικές δραστηριότητες, 
εστιατόριο)

106



<tfc

Ακολουθεί το δεύτερο επιμέρους τμήμα των Εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση___________

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ

■ 1η ΘΕΣΗ «> 2η ΘΕΣΗ ° 3q ΘΕΣΗ Ο 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 4. Εγκαταστάσεις - Βιβλιοθήκη

Παρατηρείται λοιπόν ότι το εύρος θεματικών ενοτήτων θεωρήθηκε από τους 

μισούς εκπαιδευτικούς ως το πλέον σημαντικό ενώ η φιλικότητα και διάθεση 

του προσωπικού για εξυπηρέτηση κατέλαβε ξεκάθαρα την πέμπτη θέση. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έτσι και εδώ η τελική κατάταξη δεν 

είναι εμφανής λόγο των ισοβαθμιών που προέκυψαν. Αναθέτοντας και πάλι 

βάρη και μετά από υπολογισμούς προκύπτει το παρακάτω ραβδοδιάγραμμα 

τελικής κατάταξης των χαρακτηριστικών ποιότητας για τη βιβλιοθήκη.
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ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ &
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Διάγραμμα 5. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης 

Η τελική κατάταξη είναι η εξής:

1. Εύρος θεματικών ενοτήτων στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη

2. Ηλεκτρονικός τρόπος πρόσβασης στη συλλογή της βιβλιοθήκης (π.χ 

βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδα)

3. Επάρκεια και διαθεσιμότητα αντιτύπων

4. Ευκολία και ευελιξία διαδικασίας δανεισμού

5. Φιλικότητα, ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση του προσωπικού της 

βιβλιοθήκης
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3.7.5.1.2 Ακαδημαϊκό προσωπικό
Συνεχίζουμε με το πρώτο επιμέρους τμήμα της διάστασης Ακαδημαϊκό 

προσωπικό, δηλαδή τα Προσόντα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Din ΘΕΣΗ ■ 2η ΘΕΣΗ Ρ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 6. Ακαδημαϊκό προσωπικό - Προσόντα.

Δεδομένου ότι κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε θέση κατάταξης, όπως άλλωστε 

επισημαίνεται και στο υπόμνημα, παρατηρούμε ότι η πρώτη θέση σχεδόν 

μοιράζεται στα πέντε χαρακτηριστικά. Αντίθετα στη δεύτερη θέση 

κατατάσσεται ξεκάθαρα η ενημέρωση ακαδημαϊκού προσωπικού και γνώσεις 

των σύγχρονων εξελίξεων γύρω από το αντικείμενό τους, το σχετικό 

ραβδοδιάγραμμα που προκύπτει μετά την ανάθεση βαρών όμως, θα δώσει 

μια πιο σαφή εικόνα της τελικής κατάταξης.
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Διάγραμμα 7. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης 
Η τελική κατάταξη επομένως είναι:

1. Ενημέρωση ακαδημαϊκού προσωπικού και γνώσεις των σύγχρονων 

εξελίξεων γύρω από το αντικείμενό τους

2. Θεωρητικές γνώσεις και τυπικά προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού

3. Συγγραφή βιβλίων/δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

4. Διδακτική εμπειρία ακαδημαϊκού προσωπικού

5. Επαρκής αριθμός ακαδημαϊκού προσωπικού

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό που 

εμφανίζεται πρώτο στην παραπάνω λίστα τοποθετήθηκε από λίγα άτομα στην 

πρώτη θέση αλλά από πάρα πολλά άτομα στη δεύτερη θέση. Η κατάσταση 

διασαφηνίζεται αν επιθεωρήσουμε το αρχικό διάγραμμα στηλών από μια 
διαφορετική σκοπιά. Αυτό φαίνεται αμέσως παρακάτω.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

I » ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ° BEOPHTIKEE [ΝΟΣΕΙΣ ° ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ° ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ■ ΣΥΓΓΡΑΦΗ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |

Διάγραμμα 8. Ακαδημαϊκό προσωπικό - Προσόντα II

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπάρχει μία ισοβαθμία στην πρώτη θέση 

ανάμεσα στα χαρακτηριστικά θεωρητικές γνώσεις και συγγραφή βιβλίων 

/δημοσιεύσεις και μάλιστα με μικρή διαφορά από τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε λοιπόν να αποφασιστεί αυθαίρετα και στην τύχη 

ποιο από τα δύο χαρακτηριστικά θα καταλάβει την πρώτη θέση στην 

κατάταξη. Ο σταθμικός μέσος όρος που προκύπτει με την ανάθεση βαρών σε 

κάθε θέση λύνει αυτό το πρόβλημα.
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Ακολουθεί το δεύτερο επιμέρους τμήμα της διάστασης Ακαδημαϊκό 

προσωπικό, η επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I ° 1η ΘΕΣΗ ° 2η ΘΕΣΗ ° 3η ΘΕΣΗ ° 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ J
Διάγραμμα 9. Ακαδημαϊκό προσωπικό - Επικοινωνία με φοιτητές

Μια σύντομη μελέτη του διαγράμματος αυτού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

ιεραρχήσεις των χαρακτηριστικών αυτών στις διάφορες θέσεις εμφανίζονται 

μοιρασμένες καθώς, όπως φαίνεται και οπτικά δεν ξεχωρίζει καμία στήλη. 

Εξαίρεση ίσως αποτελεί η διάθεση για ανατροφοδότηση από τους φοιτητές 

που θεωρήθηκε από 16 άτομα ως το λιγότερο σημαντικό ως προς τη συμβολή 
τους στην ποιότητα της εκπαίδευσης.

Και στην περίπτωση αυτή η τελική κατάταξη διευκολύνθηκε εξαιρετικά από 
την ανάθεση βαρών.
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Διάγραμμα 10. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Η τελική κατάταξη είναι:

1. Προσιτότητα, διαθεσιμότητα για συμβουλές, καθοδήγηση, συζήτηση

2. Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους φοιτητές

3. Κατανόηση των αναγκών των φοιτητών

4. Προθυμία για βοήθεια

5. Διάθεση να λάβει αναπληροφόρηση (feedback) από τους φοιτητές σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του

Εποπτεύοντας το ραβδοδιάγραμμα παρατηρούμε ότι η βαθμολογία για το 

χαρακτηριστικό προσιτότητα, διαθεσιμότητα για συμβουλές, καθοδήγηση, 

συζήτηση δεν απέχει πολύ από αυτή που συγκέντρωσε η ικανότητα 
αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους φοιτητές.
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3.7.5.1.3 Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών
Ακολουθεί η διάσταση Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών.

ΠΕΡΙΕΧ0ΜΒ40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ ° 1η ΘΕΣΗ ■ 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ ° 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ |

Διάγραμμα 11. Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παροχή βασικών θεωρητικών 

γνώσεων και κατάρτισης στο αντικείμενο σπουδών θεωρήθηκε από σημαντική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα από 27 από τα 34 άτομα, ως 

το στοιχείο που συμβάλει περισσότερο από τα άλλα στην ποιότητα της 

εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι δεν τοποθετήθηκε από κανένα 

άτομο ούτε στην πέμπτη ούτε και στην τέταρτη θέση.

Αντίθετα το χαρακτηριστικό προώθηση ομαδικής εργασίας δεν θεωρήθηκε 

από κανένα άτομο αρκετά σημαντικό ώστε να τοποθετηθεί στην πρώτη ή 
έστω στη δεύτερη θέση.

Ακολουθεί το ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης και ο συγκεντρωτικός 
πίνακας.

114



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝ.

ΙΚΑΝΟΠ. ΑΓΟΡΑΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Διάγραμμα 12. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Όπως είναι φανερό και από το ραβδοδιάγραμμα η τελική κατάταξη είναι:

1. Παροχή βασικών θεωρητικών γνώσεων και κατάρτισης στο αντικείμενο 

σπουδών

2. Εφοδιασμός των φοιτητών με προσόντα που απαιτούνται από τους 

εργοδότες

3. Εφοδιασμός των φοιτητών με επικοινωνιακές ικανότητες

4. Συμπληρωματικότητα, διασύνδεση και συνοχή των μαθημάτων

5. Προώθηση ομαδικής εργασίας
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3.7.5.1.4 Διδασκαλία
Συνεχίζουμε με το πρώτο επιμέρους τμήμα της τελευταίας διάστασης 

ποιότητας.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

□ 1 η ΘΕΣΗ □ 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 13. Διδασκαλία - Παρουσίαση διαλέξεων

Μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα καταλήγουμε ότι το χαρακτηριστικό 

επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο θεωρείται ότι 

συμβάλει λιγότερο από τα υπόλοιπα στην ποιότητα της εκπαίδευσης αφού 28 

από τα 34 άτομα το τοποθέτησαν στην πέμπτη θέση ενώ κανένα άτομο δεν το 

ιεράρχησε στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση.

Η τελική κατάταξη φαίνεται στο ραβδοδιάγραμμα που ακολουθεί.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΛΟΠΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
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Διάγραμμα 14. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Η σειρά αυτής της πεντάδας είναι:

1. Αποτελεσματική προετοιμασία/ παρουσίαση διαλέξεων (χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων, π.χ προβολέας διαφανείων, PC)

2. Ενθουσιασμός και μεταδοτική ικανότητα του διδάσκοντος

3. Λογική σειρά και συνέπεια διαλέξεων

4. Ενθάρρυνση φοιτητών για συμμετοχή (π.χ ανάθεση παρουσιάσεων, 

μελέτη περιπτώσεων, role play κτλ)

5. Επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος (επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς)/Προσκλήσεις έμπειρων 

εξωπανεπιστημιακών ομιλητών από το χώρο εργασίας
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Τελειώνουμε με το δεύτερο εττιμέρους τμήμα της διάστασης Διδασκαλία που 

είναι η αξιολόγηση των φοιτητών.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

! ° Ια ΘΕΣΗ Β 2η ΘΕΣΗ ° 3η ΘΕΣΗ Ο 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 15. Διδασκαλία - Αξιολόγηση φοιτητών.

Το γράφημα αυτό παρουσιάζει αρκετές περιπτώσεις ακραίων τιμών. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα θέματα εξετάσεων που ενθαρρύνουν την κρπική 

ανάλυση αντί της αποστήθισης ιεραρχήθηκαν κυρίως στις δύο πρώτες θέσεις. 

Ακόμη κανείς από τους ερωτηθέντες δεν το θεώρησε αρκετά ασήμαντο ως 

προς τη συμβολή τους στην ποιότητα της εκπαίδευσης ώστε να το 

τοποθετήσει στην τέταρτη ή πέμπτη θέση.

Εντελώς αντίθετη είναι η εικόνα για το χαρακτηριστικό έγκαιρη ενημέρωση των 

φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Δεν έχει τοποθετηθεί από 

κανέναν στην πρώτη ούτε καν στη δεύτερη θέση ενώ 26 άτομα, δηλαδή 
σημαντική πλειοψηφία του συνόλου των ερωτηθέντων, το κατέταξε πέμπτο. 
Παρακάτω δίνεται η τελική κατάταξη της τελευταίας πεντάδας 
χαρακτηριστικών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Διάγραμμα 16. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

1. Θέματα εξετάσεων που ενθαρρύνουν την κριτική ανάλυση αντί της 

αποστήθισης

2. Χρήση και άλλων συμπληρωματικών μεθόδων, εκτός από τη γραπτή 

δοκιμασία, για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (π.χ ατομικές 

/ομαδικές εργασίες)

3. Θέματα εξετάσεων αντιπροσωπευτικά της διδαχθείσας ύλης

4. Έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την 

απόδοσή τους

5. Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα των 
εξετάσεων

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων όσον

αφορά το κομμάτι της έρευνας που απευθύνεται στα μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού.

Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του δεύτερου μέρους της

έρευνας που αφορά τους φοιτητές.
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3.7.5.2 Αποτελέσματα έρευνας για το ακαδημαϊκό προσωπικό

\ξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση_______

3.7.5.2.1 Εγκαταστάσεις
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη σε φοιτητές θα 

γίνει με τον ίδιο περίπου τρόπο. Επομένως αρχικά παρατίθεται ένα αναλυτικό 

διάγραμμα στηλών με τα αποτελέσματα της πρώτης από τις δύο ομάδες 

χαρακτηριστικών της πρώτης διάστασης ποιότητας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠ ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡ.
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ

Ο 1 η ΘΕΣΗ ■ 2π ΘΕΣΗ Ο 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 17. Εγκαταστάσεις - Γενικά.

Στο διάγραμμα αυτό διακρίνουμε τον αριθμό προτιμήσεων για κάθε θέση που 

έλαβε το καθένα από τα πέντε χαρακτηριστικά. Παρατηρούμε ότι ένας σχετικά 

μεγάλος αριθμός φοιτητών θεωρούν ότι η επάρκεια των χώρων διδασκαλίας 

είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ποιότητας ως προς τη συμβολή του 

στην ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ μόνο ένα άτομο το κατέταξε στην 

πέμπτη θέση. Στον αντίποδα, η συμβολή των υποστηρικτικών υπηρεσιών 

στην ποιότητα δε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού ιεραρχήθηκε από 

αρκετούς φοιτητές στην πέμπτη και τέταρτη θέση.

Με τη βοήθεια των βαρών που ανατέθηκαν σε κάθε σειρά κατάταξης 

προκύπτει μια συνολική βαθμολογία για κάθε χαρακτηριστικό που συντελεί
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στο να προκόψει μία τελική κατάταξη των πέντε αυτών χαρακτηριστικών. Αυτό 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα το οποίο ακολουθεί η λίστα με τα 

χαρακτηριστικά.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση____________

Διάγραμμα 18. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

1. Επάρκεια χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

2. Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

3. Αισθητική περιβάλλοντος (αισθητική του χώρου, καθαριότητα, κτλ)

4. Ευκολία πρόσβασης στο χώρο του πανεπιστημίου

5. Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ αθλητικές /μουσικές δραστηριότητες, 

εστιατόριο)
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση <&.

Ακολουθεί το δεύτερο τμήμα της πρώτης διάστασης ποιότητας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

□ 1η ΘΕΣΗ Β 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ Ο 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 19. Εγκαταστάσεις - Βιβλιοθήκη.

Μελετώντας το διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι οι μισοί από τους 

ερωτηθέντες και πιο συγκεκριμένα 41 από τους 80 θεωρούν ότι η 

σημαντικότητα του εύρους θεματικών ενοτήτων στην πανεπιστημιακή 

βιβλιοθήκη είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα τέσσερα 

χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Μάλιστα 

μόλις τέσσερα άτομα το κατέταξαν στην τέταρτη θέση.

Για τις τρεις επόμενες θέσεις τα αποτελέσματα εμφανίζονται σχετικά 
μοιρασμένα ενώ την πέμπτη θέση φαίνεται να καταλαμβάνει η φιλικότητα, 

ευγένεια και διάθεση για εξυπηρέτηση του προσωπικού. Τελικά η κατάταξη 
που προκύπτει είναι, σχηματικά η εξής:
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ &
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

0 50 100 150 200 250 300 350

Διάγραμμα 20. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

1. Εύρος θεματικών ενοτήτων στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη

2. Επάρκεια και διαθεσιμότητα αντιτύπων

3. Ηλεκτρονικός τρόπος πρόσβασης στη συλλογή της βιβλιοθήκης (π.χ 

βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδα)

4. Ευκολία και ευελιξία διαδικασίας δανεισμού

5. Φιλικότητα, ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση του προσωπικού της 

βιβλιοθήκης

Το εύρος των θεματικών ενοτήτων θεωρείται από τους φοιτητές ως το 

χαρακτηριστικό με τη μέγιστη σημαντικότητα για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης. Ακολουθούν με αρκετά μικρή διαφορά μεταξύ τους η επάρκεια 

και διαθεσιμότητα αντιτύπων και ο ηλεκτρονικός τρόπος πρόσβασης στη 
συλλογή της βιβλιοθήκης.

Με εξαίρεση τα χαρακτηριστικά της δεύτερης και τρίτης θέσης που στην 

περίπτωση των μελών ακαδημαϊκού προσωπικού προέκυψαν αντίστροφα, η 

σειρά κατάταξης αυτής της πεντάδας είναι όμοια με αυτή που προέκυψε από 

την έρευνα στους διδάσκοντες.

Ακολουθούν οι πίνακες που σχετίζουν τις απαντήσεις με τα διάφορα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά.
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3.7.5.2.2 Ακαδημαϊκού προσωπικό
Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Π 1η ΘΕΣΗ Ο 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 21. Ακαδημαϊκό προσωπικό - Προσόντα.

Εξετάζοντας το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι 30 από τους 80 

ερωτηθέντες θεώρησαν ότι η ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι 

το πρώτο σε σημαντικότητα χαρακτηριστικό για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης. Μόλις ένα άτομο κατέταξε ως πρώτο τη συγγραφή βιβλίων και 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, χαρακτηριστικό που τοποθετήθηκε 

από την πλειοψηφία των φοιτητών στην πέμπτη θέση.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διάγραμμα 22. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά θεωρητικές γνώσεις και τυπικά προσόντα 

ακαδημαϊκού προσωπικού και διδακτική εμπειρία ισοβαθμούν στη δεύτερη 

θέση. Τελικά έχουμε:

1. Ενημέρωση ακαδημαϊκού προσωπικού και γνώσεις των σύγχρονων 

εξελίξεων γύρω από το αντικείμενό τους

2. Θεωρητικές γνώσεις και τυπικά προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού

3. Διδακτική εμπειρία ακαδημαϊκού προσωπικού

4. Επαρκής αριθμός ακαδημαϊκού προσωπικού

5. Συγγραφή βιβλίων /δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Συγκρίνοντας αυτή την κατάταξη με την τελική κατάταξη στην οποία κατέληξε 
η έρευνα στο ακαδημαϊκό προσωπικό διαπιστώνουμε ότι συμφωνούν μόνο 

στις δύο πρώτες θέσεις.
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Συνεχίζουμε με τη δεύτερη εττιμέρους ομάδα της διάστασης Ακαδημαϊκό 

προσωπικό, την επικοινωνία με τους φοιτητές.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση____________

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΓΚΩΝ

□ 1η ΘΕΣΗ D 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 23. Ακαδημαϊκό προσωπικό - Επικοινωνία με φοιτητές.

Εποπτεύοντας το παραπάνω διάγραμμα και πιο συγκεκριμένα τις στήλες με 

το γαλάζιο χρώμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι για την πρώτη θέση δεν 

ξεχωρίζει άμεσα κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Από την άλλη πλευρά 

λαμβάνοντας υπόψη τη σαφώς υψηλότερη στήλη με το μελιτζανί χρώμα 

συμπεραίνουμε ότι η διάθεση λήψης ανατροφοδότησης από τους φοιτητές 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους είναι ένα 

χαρακτηριστικό του ακαδημαϊκού προσωπικού που θεωρήθηκε το λιγότερο 
σημαντικό από τους φοιτητές.

Η ανάθεση βαρών συντελεί στο να προκύψει η τελική κατάταξη και αυτής της 
πεντάδας.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

0 50 100 150 200 250 300 350

Διάγραμμα 24. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

1. Προσιτότητα, διαθεσιμότητα για συμβουλές, καθοδήγηση, συζήτηση

2. Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους φοιτητές

3. Προθυμία για βοήθεια

4. Κατανόηση των αναγκών των φοιτητών

5. Διάθεση να λάβει αναπληροφόρηση (feedback) από τους φοιτητές σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του

Η προσιτότητα και διαθεσιμότητα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού 

για συμβουλές, καθοδήγηση και συζήτηση θεωρείται από τους φοιτητές το 

πλέον σημαντικότερο στοιχείο αναφορικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Ακολουθεί η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους φοιτητές.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

3.7.5.2.3 Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΚΟΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΟΤΗΤΑ

□ In ΘΕΣΗ Ξ 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 25. Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών.

Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται φανερή η άποψη των φοιτητών ότι ο 

εφοδιασμός τους με προσόντα που απαιτούνται από τους εργοδότες είναι το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός ποιοτικού προγράμματος 

σπουδών. Το χαρακτηριστικό αυτό τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση από 45 

από τα 80 άτομα, ενώ μόλις εννέα άτομα το θεώρησαν ασήμαντης σημασίας. 

Την πέμπτη θέση φαίνεται να διεκδικούν η προώθηση της ομαδικής εργασίας 
και η συμπληρωματικότητα, διασύνδεση και συνοχή των μαθημάτων.
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Τελικά η κατάταξη προκύπτει ως εξής:

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝ.

ΙΚΑΝΟΠ. ΑΓΟΡΑΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

0 50 100 150 200 250 300 350

Διάγραμμα 26. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Όπως είναι φανερό και από το ραβδοδιάγραμμα η τελική κατάταξη είναι:

1. Εφοδιασμός των φοιτητών με προσόντα που απαιτούνται από τους 

εργοδότες

2. Παροχή βασικών θεωρητικών γνώσεων και κατάρτισης στο αντικείμενο 

σπουδών

3. Εφοδιασμός των φοιτητών με επικοινωνιακές ικανότητες

4. Συμπληρωματικότητα, διασύνδεση και συνοχή των μαθημάτων

5. Προώθηση ομαδικής εργασίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δεν παρατηρείται ταύτιση στην πρώτη 

θέση μεταξύ μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών. Η έρευνα 

στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού κατέδειξε ως πρώτο χαρακτηριστικό 

την παροχή βασικών θεωρητικών γνώσεων και κατάρτισης στο αντικείμενο 

σπουδών με τον εφοδιασμό των φοιτητών με προσόντα που απαιτούνται από 

τους εργοδότες να έπεται. Είναι φανερό ότι η επαγγελματική αποκατάσταση 

απασχολεί τους φοιτητές σε μεγαλύτερο βαθμό.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

3.7.5.2.4 Διδασκαλία
Συνεχίζουμε με το πρώτο κομμάτι της διάστασης ποιότητας Διδασκαλία, την 

Παρουσίαση διαλέξεων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΟΓΚΗΣΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

□ 1η ΘΕΣΗ D 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 27. Διδασκαλία - Παρουσίαση διαλέξεων.

Μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο 

ενθουσιασμός και η μεταδοτική ικανότητα του διδάσκοντος θεωρείται από τους 

φοιτητές το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μιας ποιοτικής παρουσίασης του 

μαθήματος. Αντίθετα, 32 από τους 80 ερωτηθέντες δε θεωρούν ότι οι 

επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο είναι εξίσου 
σημαντικές.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν οδήγησαν στην εξής τελική κατάταξη.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

0 50 100 150 200 250 300 350

Διάγραμμα 28. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Η σειρά αυτής της πεντάδας είναι:

1. Ενθουσιασμός και μεταδοτική ικανότητα του διδάσκοντος

2. Ενθάρρυνση φοιτητών για συμμετοχή (π.χ ανάθεση παρουσιάσεων, 

μελέτη περιπτώσεων, role play κτλ)

3. Αποτελεσματική προετοιμασία/ παρουσίαση διαλέξεων (χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων, π.χ προβολέας διαφανειών, PC)

4. Λογική σειρά και συνέπεια διαλέξεων

5. Επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος (επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς)/Προσκλήσεις έμπειρων 

εξωπανεπιστημιακών ομιλητών από το χώρο εργασίας

Αν ανατρέξει κανείς στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που 

διεξήχθη στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού θα διαπιστώσει τη μη 

ταύτιση με τους φοιτητές στην τελική σειρά κατάταξης αυτής της πεντάδας. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών, η 
αποτελεσματική προετοιμασία/ παρουσίαση διαλέξεων είναι το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό ποιοτικής διδασκαλίας.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η διάσταση ποιότητας Διδασκαλία ολοκληρώνεται με τη δεύτερη επιμέρους 

ομάδα χαρακτηριστικών που αφορούν στην αξιολόγηση των φοιτητών.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΥΤΚΑ ΚΡΓΓΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

□ In ΘΕΣΗ D 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ α 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 29. Διδασκαλία - Αξιολόγηση φοιτητών.

Επιθεωρώντας το διάγραμμα αυτό διαπιστώνουμε αρκετοί από τους 

ερωτηθέντες εξέφρασαν την άποψη ότι τα θέματα που ενθαρρύνουν την 

κριτική ανάλυση αντί της αποστήθισης συμβάλλουν σε μια ποιοτική 

αξιολόγησή τους. Εξίσου σημαντικός αριθμός φοιτητών θεώρησαν τα θέματα 

αντιπροσωπευτικά της διδαχθείσας ύλης ως το σημαντικότερο από τα πέντε 

χαρακτηριστικά.

Ίσως αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών κατέταξε 

την έγκαιρη και λεπτομερή ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την απόδοσή 
τους στην πέμπτη θέση.

Ακολουθεί η τελική κατάταξη αυτής της πεντάδας.
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Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διάγραμμα 30. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

1. Θέματα εξετάσεων που ενθαρρύνουν την κριτική ανάλυση αντί της 

αποστήθισης

2. Θέματα εξετάσεων αντιπροσωπευτικά της διδαχθείσας ύλης

3. Χρήση και άλλων συμπληρωματικών μεθόδων, εκτός από τη γραπτή 

δοκιμασία, για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (π.χ ατομικές 

/ομαδικές εργασίες)

4. Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα των 

εξετάσεων

5. Έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την 

απόδοσή τους

Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας στους φοιτητές με αυτά των

εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη πεντάδα θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει
ταύτιση μόνο στο χαρακτηριστικό της πρώτης θέσης.
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3.7.5.2.5 Επιλογή πανεπιστημιακού ιδρύματος
Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο 

που απευθυνόταν στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

□ 1η ΘΕΣΗ ΒΙ 2η ΘΕΣΗ □ 3η ΘΕΣΗ □ 4η ΘΕΣΗ ■ 5η ΘΕΣΗ

Διάγραμμα 31. Επιλογή πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Από το διάγραμμα αυτό γίνεται άμεσα φανερό ότι η πλειοψηφία, και πιο 

συγκεκριμένα 54 από τους 80, των φοιτητών θεωρούν ότι σημαντικότερο 

κριτήριο επιλογής πανεπιστημιακού ιδρύματος αποτελεί η φήμη και 
αναγνώριση αυτού από την αγορά εργασίας. Τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής 

κατατάχθηκαν στην πρώτη θέση από ελάχιστα άτομα. Από την άλλη πλευρά 
οι μισοί ακριβώς από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το τελευταίο που τους 

απασχολεί στη διαδικασία επιλογής πανεπιστημίου είναι οι εγκαταστάσεις του 
ιδρύματος.
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Τελικά η σειρά κατάταξης που προέκυψε είναι η εξής:

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διάγραμμα 32. Ραβδοδιάγραμμα τελικής κατάταξης.

1. Φήμη και αναγνώριση του πανεπιστημιακού ιδρύματος από την αγορά 

εργασίας

2. Πρόγραμμα σπουδών

3. Διδακτικό προσωπικό

4. Φήμη και αναγνώριση του πανεπιστημιακού ιδρύματος από την 

κοινωνία

5. Εγκαταστάσεις

135



Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

3.8 Συμπεράσματα

Μέσα από την ερευνητική και συγγραφική δουλειά των Mohammad S. Owlia 
και Elaine Μ. Aspinwall και πιο συγκεκριμένα μέσα από το άρθρο τους: “Α 
framework for the dimensions of quality in higher education" παρουσιάζεται 
ένα μοντέλο ποιότητας που αποτελείται από έξι διαστάσεις ποιότητας. Κάθε 
μία διάσταση περιγράφεται διεξοδικότερα από ορισμένα χαρακτηριστικά 
ποιότητας. Οι διαστάσεις ποιότητας είναι: Εγκαταστάσεις (tangibles), 

Ικανότητες /προσόντα (του ακαδημαϊκού προσωπικού) (competence), Στάση 
(του ακαδημαϊκού προσωπικού) (attitude), Περιεχόμενο (του προγράμματος 
σπουδών) (content), Παράδοση (του μαθήματος) (delivery), Αξιοπιστία 
(reliability).
Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την κατασκευή ενός 
ερωτηματολογίου που πήρε τελικά δύο μορφές διότι διανεμήθηκε σε 
εκπρόσωπους δύο ομάδων πελατών της εκπαίδευσης: σε φοιτητές και σε 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι διαστάσεις ποιότητας που 
συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο ήταν: εγκαταστάσεις - γενικά, 
εγκαταστάσεις - βιβλιοθήκη, ακαδημαϊκό προσωπικό - προσόντα, 
ακαδημαϊκό προσωπικό - επικοινωνία με φοιτητές, περιεχόμενο 
προγράμματος σπουδών, διδασκαλία - παρουσίαση διαλέξεων, διδασκαλία - 
αξιολόγηση φοιτητών, επιλογή πανεπιστημιακού ιδρύματος. Η τελευταία 
διάσταση παραλήφθηκε από το ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στα μέλη 
του ακαδημαϊκού προσωπικού. Κάθε διάσταση αποτελούνταν από πέντε 
χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία οι ερωτηθέντες καλούνταν να 
ιεραρχήσουν όσον αφορά στην σημαντικότητά τους στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης. (Τα ερωτηματολόγια παρατίθενται στο παράρτημα).
Η έρευνα κατέληξε σε χρήσιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αναφορικά 
στην πρώτη διάσταση ποιότητας παρατηρείται ταύτιση απόψεων μεταξύ των 
φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού αφού και οι μεν και οι 
δε θεωρούν ότι η επάρκεια των χώρων διδασκαλίας υπερέχει ως προς τη 
σημαντικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ταύτιση των απόψεων επεκτείνεται 
στην κατάταξη και των υπολοίπων χαρακτηριστικών.

136



Το εύρος θεματικών ενοτήτων στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη συγκεντρώνει 
τις προτιμήσεις τόσο των φοιτητών όσο και των εκπαιδευτικών ως το 
σημαντικότερο χαρακτηριστικό στην ποιότητα λειτουργίας της βιβλιοθήκης του 

πανεπιστημίου.
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της διάστασης ποιότητας που αφορά τα 
προσόντα του ακαδημαϊκού προσωπικού οι φοιτητές συμφωνούν με τους 
καθηγητές τους ως προς τη σημαντικότητα της ενημέρωσης του ακαδημαϊκού 
προσωπικού και τις γνώσεις των σύγχρονων εξελίξεων γύρω από το 

αντικείμενό τους.
Η επόμενη διάσταση ποιότητας σχετίζεται με την επικοινωνία των μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού με τους φοιτητές. Οι εκπρόσωποι και των δύο 
ομάδων καταλήγουν στην άποψη ότι η προσιτότητα, διαθεσιμότητα για 
συμβουλές, καθοδήγηση συζήτηση είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο που 
συμβάλει περισσότερο στην ποιότητα της επικοινωνίας.
Αναφορικά στη διάσταση ποιότητας: περιεχόμενο προγράμματος σπουδών, οι 
απόψεις διίστανται. Οι φοιτητές δηλώνουν εμφανώς ότι ένα ποιοτικό 
πρόγραμμα σπουδών εφοδιάζει τους φοιτητές με προσόντα που απαιτούνται 
από τους εργοδότες, ενώ τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού θεωρούν ένα 
ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές βασικές θεωρητικές 
γνώσεις και κατάρτιση στο αντικείμενο σπουδών.
Διαφορά απόψεων παρατηρείται και στη διάσταση ποιότητας διδασκαλία - 
παρουσίαση διαλέξεων. Ο ενθουσιασμός και η μεταδοτική ικανότητα του 
διδάσκοντος είναι, σύμφωνα με τους φοιτητές το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό μιας ποιοτικής παρουσίασης διαλέξεων σε αντίθεση με τους 
εκπαιδευτικούς που επιλέγουν την αποτελεσματική προετοιμασία /παρουσίαση 
διαλέξεων.
Στο θέμα της αξιολόγησης των φοιτητών τόσο οι φοιτητές όσο και τα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού θεωρούν ότι τα θέματα των εξετάσεων που 
ενθαρρύνουν την κριτική ανάλυση αντί της αποστήθισης είναι το 
σημαντικότερο χαρακτηριστικό όσον αφορά την ποιότητα της αξιολόγησης. 
Τέλος, οι φοιτητές στο τμήμα του ερωτηματολογίου που αφορούσε 

αποκλειστικά τους ίδιους δηλώνουν ότι η φήμη και αναγνώριση του 
πανεπιστημιακού ιδρύματος από την αγορά εργασίας είναι ο κριτήριο που 
επηρεάζει κυρίως τη διαδικασία επιλογής πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση________
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4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μία σφαιρική θεώρηση των αποτελεσμάτων φανερώνει ότι, όσον αφορά στο 
χαρακτηριστικό ποιότητας που ξεχώρισε από κάθε πεντάδα, υπάρχει ταύτιση 
απόψεων, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, μεταξύ φοιτητών και μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας σχετικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων ως προς τη σημαντικότητα 
ορισμένων χαρακτηριστικών στην ποιότητα της εκπαίδευσης είναι δυνατόν να 
σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν προγράμματα, διαδικασίες και 
ενέργειες που θα στοχεύουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. 
Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πελάτες της εκπαίδευσης δεν 

περιορίζονται στις δύο αυτές ομάδες (φοιτητές, μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού). Οι εργοδότες, οι γονείς των φοιτητών, άλλα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, η κυβέρνηση αποτελούν επίσης ομάδες πελατών της εκπαίδευσης. 
Προκειμένου, λοιπόν, να προκύψει μία πιο ολοκληρωμένη και 
εμπεριστατωμένη εικόνα των απόψεων και απαιτήσεων των πελατών είναι 
απαραίτητο να διεξαχθούν παρόμοιες έρευνες και στις υπόλοιπες ομάδες 
πελατών που θα συνοδεύεται από ανάληψη ενεργειών δράσης προς όλες τις 
κατευθύνσεις.

Η ποιότητα στην εκπαίδευση είναι ένα πολύπτυχο και ανεξάντλητο θέμα που 
θα πρέπει να απασχολεί σοβαρά όλους όσους εμπλέκονται με την 
εκπαίδευση, από εκπαιδευτήρια για άτομα προσχολικής ηλικίας ως τα 
ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔίΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΉΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΉΤΡΙΑΣ

Ευθυμιαδου Ευγενίας
ΜΕ ΘΕΜΑ

Επιβλεπουςα καθηγητρια
Κ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και προορίζεται για χρήση σε 
διεξαγωγή έρευνας με σκοπό να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα την Αξιολόγηση και 
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας!
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Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.

1. Έτος φοίτησης:..........................................................................................
2. Τμήμα φοίτησης:........................................................................................
3. Συχνότητα παρακολούθησης μαθημάτων:

ΚαθόλουΟ ΣπάνιαΟ ΣυχνάΟ Συνεχώςϋ

4. Αναμενόμενος βαθμός πτυχίου βάση της μέχρι σήμερα απόδοσής σας:

5-6 □ 6-7 □ 7-8D 8-9 □ 9-1 θΠ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
/. Γενικά
Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου, δίνοντας 1 για το πιο 
σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό______

□ Επάρκεια χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

□ Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

□ Ευκολία πρόσβασης στο χώρο του πανεπιστημίου

□ Αισθητική περιβάλλοντος (αισθητική του χώρου, καθαριότητα, κτλ)

Π Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ αθλητικές /μουσικές δραστηριότητες, 
εστιατόριο)

II. Βιβλιοθήκη
Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα λειτουργίας της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου, δίνοντας 1 για το 
πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο... έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

□ Εύρος θεματικών ενοτήτων στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη

□ Επάρκεια και διαθεσιμότητα αντιτύπων

□ Ηλεκτρονικός τρόπος πρόσβασης στη συλλογή της βιβλιοθήκης (π.χ 
βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδα)

Ο Ευκολία και ευελιξία διαδικασίας δανεισμού

Π Φιλικότητα, ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ
I. Προσόντα

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα των προσόντων του ακαδημαϊκού προσωπικού, δίνοντας 1 για 
το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

Π Επαρκής αριθμός ακαδημαϊκού προσωπικού

□ Θεωρητικές γνώσεις και τυπικά προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού

□ Ενημέρωση ακαδημαϊκού προσωπικού και γνώσεις των σύγχρονων 
εξελίξεων γύρω από το αντικείμενό τους

Π Διδακτική εμπειρία ακαδημαϊκού προσωπικού

□ Συγγραφή βιβλίων /δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

II. Επικοινωνία με φοιτητές

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα της επικοινωνίας του ακαδημαϊκού προσωπικού με τους 
φοιτητές, δίνοντας 1 για το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 
για το λιγότερο σημαντικό_____________________________________________

□ Κατανόηση των αναγκών των φοιτητών

□ Προθυμία για βοήθεια

□ Προσιτότητα, διαθεσιμότητα για συμβουλές, καθοδήγηση, συζήτηση

□ Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους φοιτητές

□ Διάθεση να λάβει αναπληροφόρηση (feedback) από τους φοιτητές 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, δίνοντας 1 για 
το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

□ Παροχή βασικών θεωρητικών γνώσεων και κατάρτισης στο αντικείμενο 
σπουδών

□ Εφοδιασμός των φοιτητών με προσόντα που απαιτούνται από τους 
εργοδότες

□ Εφοδιασμός των φοιτητών με επικοινωνιακές ικανότητες

□ Προώθηση ομαδικής εργασίας

Π Συμπληρωματικότητα, διασύνδεση και συνοχή των μαθημάτων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
I. Παρουσίαση διαλέξεων

I Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα της διδασκαλίας, δίνοντας 1 για το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως 
επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

□ Αποτελεσματική προετοιμασία /παρουσίαση διαλέξεων (χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων, π.χ προβολέας διαφανειών, PC)

□ Λογική σειρά και συνέπεια διαλέξεων

□ Ενθάρρυνση φοιτητών για συμμετοχή (π.χ ανάθεση παρουσιάσεων, 
μελέτη περιπτώσεων, role play κτλ)

□ Ενθουσιασμός και μεταδοτική ικανότητα του διδάσκοντος

Π Επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος (επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς)/Προσκλήσεις έμπειρων 
εξωπανεπιστημιακών ομιλητών από το χώρο εργασίας
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II. Αξιολόγηση (ροπητών

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην
ποιότητα της αξιολόγησης των φοιτητών, δίνοντας 1 για το πιο σημαντικό, 2
για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό__________________

□ Χρήση και άλλων συμπληρωματικών μεθόδων, εκτός από τη γραπτή 
δοκιμασία, για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (π.χ ατομικές 
/ομαδικές εργασίες)

□ Θέματα εξετάσεων αντιπροσωπευτικά της διδαχθείσας ύλης

□ Θέματα εξετάσεων που ενθαρρύνουν την κριτική ανάλυση αντί της 

αποστήθισης

□ Έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την 
απόδοσή τους

□ Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα των 
εξετάσεων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στη 
διαδικασία επιλογής πανεπιστημιακού ιδρύματος, δίνοντας 1 για το πιο 
σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

□ Φήμη και αναγνώριση του πανεπιστημιακού ιδρύματος από την κοινωνία

□ Φήμη και αναγνώριση του πανεπιστημιακού ιδρύματος από την αγορά 
εργασίας

□ Πρόγραμμα σπουδών

□ Διδακτικό προσωπικό

□ Εγκαταστάσεις
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α)
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Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και προορίζεται για χρήση σε 
διεξαγωγή έρευνας με σκοπό να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα 

στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα την Αξιολόγηση και 
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.
Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας!
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Παρακαλώ συμπληρώστε με χ ή ν' τα παρακάτω στοιχεία.

Θέση:
Καθηγητής □ Αν. Καθηγητής □ Επίκουρος □ Λέκτορας □
Χρόνια υπηρεσίας:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
I. Γενικά
Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου, δίνοντας 1 για το πιο 
σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό______

□ Επάρκεια χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

□ Σύγχρονος εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας (αίθουσες, εργαστήρια)

□ Ευκολία πρόσβασης στο χώρο του πανεπιστημίου

Ο Αισθητική περιβάλλοντος (αισθητική του χώρου, καθαριότητα, κτλ)

□ Υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ αθλητικές /μουσικές δραστηριότητες, 
εστιατόριο)

II. Βιβλιοθήκη

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα λειτουργίας της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου, δίνοντας 1 για το 
πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

□ Εύρος θεματικών ενοτήτων στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη

□ Επάρκεια και διαθεσιμότητα αντιτύπων

□ Ηλεκτρονικός τρόπος πρόσβασης στη συλλογή της βιβλιοθήκης (π.χ 
βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδα)

□ Ευκολία και ευελιξία διαδικασίας δανεισμού

□ Φιλικότητα, ευγένεια, διάθεση για εξυπηρέτηση του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
I. Προσόντα

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα των προσόντων του ακαδημαϊκού προσωπικού, δίνοντας 1 για 
το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

Π Επαρκής αριθμός ακαδημαϊκού προσωπικού

□ Θεωρητικές γνώσεις και τυπικά προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού

□ Ενημέρωση ακαδημαϊκού προσωπικού και γνώσεις των σύγχρονων 
εξελίξεων γύρω από το αντικείμενό τους

□ Διδακτική εμπειρία ακαδημαϊκού προσωπικού

□ Συγγραφή βιβλίων /δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

II. Επικοινωνία με φοιτητές

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα της επικοινωνίας του ακαδημαϊκού προσωπικού με τους 
φοιτητές, δίνοντας 1 για το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 
για το λιγότερο σημαντικό

□ Κατανόηση των αναγκών των φοιτητών

□ Προθυμία για βοήθεια

□ Προσιτότητα, διαθεσιμότητα για συμβουλές, καθοδήγηση, συζήτηση

□ Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους φοιτητές

□ Διάθεση να λάβει αναπληροφόρηση (feedback) από τους φοιτητές 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

I Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, δίνοντας 1 για 
το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

□ Παροχή βασικών θεωρητικών γνώσεων και κατάρτισης στο αντικείμενο 
σπουδών

□ Εφοδιασμός των φοιτητών με προσόντα που απαιτούνται από τους 
εργοδότες

□ Εφοδιασμός των φοιτητών με επικοινωνιακές ικανότητες

□ Προώθηση ομαδικής εργασίας

□ Συμπληρωματικότητα, διασύνδεση και συνοχή των μαθημάτων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
I. Παρουσίαση διαλέξεων

Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα της διδασκαλίας, δίνοντας 1 για το πιο σημαντικό, 2 για το αμέσως 
επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό

Π Αποτελεσματική προετοιμασία /παρουσίαση διαλέξεων (χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων, π.χ προβολέας διαφανειών, PC)

□ Λογική σειρά και συνέπεια διαλέξεων

□ Ενθάρρυνση φοιτητών για συμμετοχή (π.χ ανάθεση παρουσιάσεων, 
μελέτη περιπτώσεων, role play κτλ)

Π Ενθουσιασμός και μεταδοτική ικανότητα του διδάσκοντος

□ Επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος (επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς)/Προσκλήσεις έμπειρων 
εξωπανεπιστημιακών ομιλητών από το χώρο εργασίας
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II. Αξιολόγηση φοιτητών

(Ιεραρχήστε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με τη σημαντικότητά τους στην 
ποιότητα της αξιολόγησης των φοιτητών, δίνοντας 1 για το πιο σημαντικό, 2 
για το αμέσως επόμενο...έως 5 για το λιγότερο σημαντικό__________________

Π Χρήση και άλλων συμπληρωματικών μεθόδων, εκτός από τη γραπτή 
δοκιμασία, για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών (π.χ ατομικές 
/ομαδικές εργασίες)

□ Θέματα εξετάσεων αντιπροσωπευτικά της διδαχθείσας ύλης

□ Θέματα εξετάσεων που ενθαρρύνουν την κριτική ανάλυση αντί της 
αποστήθισης

□ Έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την 
απόδοσή τους

□ Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα των 
εξετάσεων
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