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ΣΥΝΟΨΗ  

 Η συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας έγινε µε σκοπό να εξεταστούν 

και να αναλυθούν οι πτυχές ενός µείζονος - για τις µέρες µας - θέµατος που αφορά την 

Ανώτατη Εκπαίδευση  στην Ελλάδα κι αυτό είναι η  ∆ιασφάλιση της Ποιότητας.  

Στο θεωρητικό µέρος της εργασίας αρχικά γίνεται εισαγωγή βασικών πληροφοριών 

για την διάρθρωση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά ειδικότερα θεµάτων δοµής, 

οργάνωσης και θεµελιωδών αρχών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Αναλύεται πολυπλεύρως η έννοια της «Ποιότητας» στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

και γίνεται περιγραφή όλων των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βελτίωση της 

Ποιότητας στα  Ευρωπαϊκά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης µε σκοπό να εξυψωθούν σε 

κορυφαία και να καταστούν ανταγωνιστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφεται η στάση  

και τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ελληνικό κράτος ώστε να µπορέσει να 

ακολουθήσει  αυτήν την πανευρωπαϊκή τάση. 

Κύριος άξονας της ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι η διαδικασία της Αξιολόγησης, 

εποµένως δίνεται µεγάλη βαρύτητα σε αυτό το θέµα. Αναλύονται οι διαδικασίες που 

υποχρεούνται να ακολουθούν τα ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης ως απόρροια 

του σχετικού νόµου που ψηφίστηκε. 

Το δεύτερο µέρος της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό µέρος. Μέσα από την 

διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων εκµαιεύονται ενδιαφέρουσες απόψεις για την 

βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, γίνεται ορατή η «πρακτική» πλευρά του θέµατος 

και βγαίνουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την αξία του συστήµατος βελτίωσης της 

Ποιότητας. 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [11] 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [12] 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο σκοπός και ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει διαφοροποιηθεί ανά τους 

αιώνες. Έτσι η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει υπάρξει, ανάλογα µε την εξεταζόµενη ιστορική 

περίοδο, από µια λύση στο πρόβληµα της ικανοποίησης της πνευµατικής περιέργειας των 

άεργων πλουσίων, µια απάντηση στο πρόβληµα της δηµιουργίας ικανών στελεχών της 

δηµόσιας διοίκησης και έναν τόπο πρόσληψης γνώσης σύµφωνα µε τα ουµανιστικά 

πρότυπα, µέχρι ένα ίδρυµα παροχής επαγγελµατικών γνώσεων σε ανθρώπους κάθε 

κοινωνικής και οικονοµικής τάξης. 

Σήµερα ο βασικός ρόλος ενός ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι να 

συντηρεί, να αποτιµά και να προωθεί την επιστηµονική γνώση στις επόµενες γενιές µέσω 

της διδασκαλίας καθώς και να παράγει νέα γνώση µέσω της έρευνας (Κατσίκας Σ., «Το 

Πανεπιστήµιο στην Τρίτη Χιλιετία», 2007). Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει είναι 

µεγαλύτερες από ποτέ, αφού συνδέονται µε το διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό και την 

τεχνολογική επανάσταση της εποχής µας, την απαίτηση για καινοτοµία στους διάφορους 

τοµείς και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 

στις εποχής. 

Προκειµένου ένα ίδρυµα  να ενταχθεί ή να παραµείνει ενταγµένο στα πλαίσια της 

διεθνούς αριστείας, θα πρέπει να επανεξετάσει ολόκληρο το σύστηµα των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των άλλων ιδρυµάτων και της κοινωνίας, καθώς και το σύστηµα 

των εσωτερικών δοµών του. Με αυτό τον τρόπο θα προσελκύσει τους πιο αξιόλογους 

καθηγητές και ερευνητές, θα συνάψει συνεργασίες µε κορυφαίους οργανισµούς και 

ιδρύµατα, θα αποκτήσει κύρος προσελκύοντας έτσι τους ικανότερους φοιτητές.  

Τον Μάρτιο του 2000 η Ευρώπη εξέφρασε την επιθυµία «να καταστεί η πιο 

ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία της γνώσης στον κόσµο, ικανή γα συνεχή 

οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους και 
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µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» και θέτει στόχους προς εφαρµογή µε σκοπό να την 

επιτύχει.  

Η Ελλάδα, στα πλαίσια αυτής της πανευρωπαϊκής προσπάθειας και ακολουθώντας 

τους στόχους και τις οδηγίες του «Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» ψηφίζει σχετικό νόµο µε σκοπό την καθιέρωση µιας 

ενιαίας πανελλαδικής  προσέγγισης,  για την καταγραφή, την κατανόηση, και τη 

συστηµατική αποτίµηση του έργου των Ακαδηµαϊκών Μονάδων και των Ιδρυµάτων. Τα 

Τµήµατα και τα Ιδρύµατα τίθενται πλέον σε µετρήσεις και συγκρίσεις που αποβλέπουν 

στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε Ακαδηµαϊκά θέµατα αλλά και θέµατα Οργάνωσης 

και ∆ιοίκησης.  Είναι ένας τρόπος από την µία να εξεταστούν και να εκτιµηθούν οι  

δυνάµεις, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές του εκπαιδευτικού οργανισµού αλλά 

και από την άλλη να επισηµανθούν καλές πρακτικές και σηµεία βελτίωσης από ειδικούς 

εµπειρογνώµονες στα πλαίσια µιας πανευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Η εργασία αυτή πραγµατεύεται µια σειρά από θέµατα που αφορούν την Ποιότητα 

και την Αξιολόγηση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κυρίως µε γνώµονα τις προσπάθειες 

που γίνονται από το ελληνικό κράτος και τα ιδρύµατα για προσαρµογή στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα και εφαρµογή του σχετικού νόµου- ήδη καθυστερηµένα σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά κράτη µέλη.    

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται µια ανασκόπηση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

στην Ελλάδα. Αναφέρεται η δοµή του, γίνεται µια ιστορική αναδροµή και σηµειώνονται  

βασικές αρχές και η σχετική νοµοθεσία. Έπειτα γίνεται µια ειδική αναφορά συγκεκριµένα 

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, όπου και πάλι περιγράφεται η δοµή και οργάνωση της, οι  

θεµελιώδης αρχές και η βασική νοµοθεσία, καταλήγοντας σε τρέχοντες προβληµατισµούς  

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση –ένας εκ των οποίων είναι και το ζήτηµα που αφορά αυτήν 

την εργασία. 

Το ∆ευτερο Κεφάλαιο αναφέρεται σε θέµατα Ποιότητας στην Τριτοβάθµια 

Εκπαιδευση. Ξεκινάει µε την καταγραφή ορισµών  για την κατανόηση σηµαντικών 

εννοιών  Ποιότητας  γενικά. Έπειτα γίνεται προσαρµογή των εννοιών της Ποιότητα στις 

Υπηρεσίες και ειδικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευσηκαι αναφέρονται κάποια βασικά 
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σηµεία όπως παράγοντες που επηρρέαζουν την Ποιότητα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  

και µέθοδοι µέτρησης της. Στην συνέχεια γίνεται προσαρµογή στην ανώτατη εκπαίδευση 

τριών βασικών θεµάτων που έχει υιοθετήσει ο γκουρού της ποιότητας  Dr. Deming. 

Περνώντας σε πιο πρακτικά θέµατα, καταγράφεται ο ρόλος του ENQA (Ευρωπαϊκό 

∆ίκτυο για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) και η πορεία 

που ακολούθησε η Ευρώπη για την δηµιουργία του «Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης» µέσα στον οποίο έχει ενταχθεί και η Ελλάδα. Έτσι, στο τέλος του 

κεφαλαίου αναφέρονται οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για βελτίωση της 

Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µέσα από την ψήφιση σχετικού νόµου. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος της Αξιολόγησης ως σύστηµα 

∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Αφού αναφέρονται οι λόγοι 

για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η Αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά το ελληνικό 

Σύστηµα Αξιολόγησης το οποίο διακρίνεται στην Εσωτερική Αξιολόγηση και την 

Εξωτερική Αξιολόγηση. Αναφέρονται αναγνωρισµένες «καλές πρακτικές» που έχουν 

εφαρµοστεί από άλλα µέλη του «Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης» 

καθώς και η Εσωτερική Αξιολόγηση σύµφωνα µε το πρότυπο Malcolm Baldrige / 

Excellence in Higher Education που είναι ευρέως διαδεδοµένο στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής ενώ, τέλος, περιγράφονται προβλήµατα που µπορούν να παρουσιαστούν στις 

διαδικασίες αξιολόγησης σύµφωνα µε την βιβλιογραφία. 

Το Τέταρτο Κεφάλαιο αποτελεί γέννηµα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο 

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας µε σκοπό την 

διερεύνηση σηµαντικών θεµάτων που αναλύθηκαν στο θεωρητικό κοµµάτι της 

διπλωµατικής εργασίας. Στο κυρίως µέρος αυτού του κεφαλαίου αναλύονται τα 

αποτελέσµατα και εκµαιεύονται από αυτά συµπεράσµατα και προτάσεις προς εφαρµογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1.1 ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1.1.1 Ιστορική Αναδροµή 

Κατά τη διάρκεια του 19ου  και ως τα µέσα του 20ου  αιώνα πραγµατοποιήθηκαν 

στην Ελλάδα µια σειρά µεταρρυθµιστικών εγχειρηµάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, που 

αφορούσαν τη δοµή του συστήµατος, το περιεχόµενο των σπουδών αλλά και τη γλώσσα 

διδασκαλίας. Σύµφωνα µε την Eurybase που είναι η Βάση ∆εδοµένων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση  για όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, το εκπαιδευτικό σύστηµα στην 

Ελλάδα έχει υποστεί τις παρακάτω µεταρρυθµίσεις: 

 Με το Σύνταγµα του 1975 τίθεται το νέο γενικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, που εισάγεται µε την µεταρρύθµιση στην Παιδεία ένα χρόνο µετά, το 1976. 

Πρόκειται για µια σηµαντική, για τα µέχρι τότε δεδοµένα, εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

Μεταξύ άλλων εφαρµόστηκαν τα εξής: 

 καθιερώνεται η δηµοτική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής 

των διδακτικών βιβλίων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

 η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση διακρίνεται σε δύο ανεξάρτητους αυτοτελείς 

τριετείς κύκλους, το Γυµνάσιο και το Λύκειο 

 η υποχρεωτική εκπαίδευση αυξάνεται από έξι σε εννέα έτη 

 αναβαθµίζεται το επίπεδο της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και καταβάλλονται προσπάθειες για τον προσανατολισµό µεγαλύτερου αριθµού µαθητών 

προς αυτή 

 καθιερώνεται η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από µετάφραση 

 δίνεται έµφαση στον εκσυγχρονισµό των αναλυτικών προγραµµάτων, τη 

συγγραφή νέων βιβλίων και την καλύτερη διοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης. 
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               Κατά τη δεκαετία του 1980 εγκαινιάστηκε ένα εκτεταµένο πρόγραµµα 

νοµοθετικής µεταρρύθµισης στο χώρο της εκπαίδευσης, το οποίο, µέχρι το 1996, 

περιελάµβανε τις ακόλουθες κύριες αλλαγές: 

 Εισαγωγή του µονοτονικού συστήµατος στη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας. 

 ∆ιεύρυνση της συµµετοχικότητας στη διοίκηση των πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων. 

 Αναβάθµιση των παιδαγωγικών σπουδών µε µετατροπή τους από σχολές 

διετούς φοίτησης σε πανεπιστηµιακά τµήµατα τετραετούς φοίτησης. 

 Υποχρεωτική διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο πρόγραµµα σπουδών του 

δηµοτικού σχολείου. 

 Εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και διδασκαλία τους από ειδικευµένο διδακτικό προσωπικό, 

παράλληλα µε ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής. 

 Καθιέρωση της υποχρεωτικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

 Ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 

Η δεύτερη περίοδος νοµοθετικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων 

εγκαινιάζεται από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και συγκεκριµένα από τις 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες των ετών 1997 και 1998. Κατά την περίοδο από το 1997 έως 

και σήµερα διακρίνουµε τις εξής κύριες εκπαιδευτικές αλλαγές: 

 Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. 

 Καθιέρωση του Ολοήµερου Σχολείου, καθώς και των Σχολείων ∆εύτερης 

Ευκαιρίας. 

 Σταδιακή εισαγωγή πολιτικών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του 

εκπαιδευτικού έργου. 

 Αναβάθµιση των ΤΕΙ και µετατροπή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα τετραετούς φοίτησης. 
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 Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός του εθνικού φορέα αναγνώρισης 

πανεπιστηµιακών τίτλων µε την ίδρυση του ∆ΟΑΤΑΠ (∆ιαπανεπιστηµιακού Οργανισµού 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης). 

 Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού. 

 Συστηµατοποίηση των πολιτικών και ενίσχυση των δοµών που σχετίζονται 

µε την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Μια τρίτη περίοδος νοµοθετικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων εντοπίζεται 

µε την είσοδο στον 21ου αιώνα και κυρίως κατά την τριετία 2004-2006. Οι 

σηµαντικότερες εκπαιδευτικές αλλαγές είναι οι ακόλουθες: 

 Η ίδρυση του Ελληνικού ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα. 

 Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 Η µεταρρύθµιση της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε την 

ίδρυση των Επαγγελµατικών Λυκείων και Επαγγελµατικών σχολών (ΕΠΑΣ) 

 Η εισαγωγή νέου πλαισίου νόµου για την Ανώτατη Πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση. 

 Νοµοθετικές παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της αύξησης της 

ευρωπαϊκής διάστασης των Ελληνικών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων (π.χ. καθιέρωση των 

κοινών προγραµµάτων σπουδών). 

 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

 Η εισαγωγή νόµου σχετικά µε την Αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων. 

 Εκµάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας από το δηµοτικό. 

 Ολοκληρωµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις στο χώρο της δια βίου µάθησης. 

 Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διοικητικής αποκέντρωσης της εκπαίδευσης 
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1.1.2 Θεµελιώδεις Αρχές και Βασική Νοµοθεσία 

Η εκπαίδευση, σύµφωνα µε το Άρθρο 16 του Συντάγµατος, αποτελεί βασική 

αποστολή του Ελληνικού Κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευµατική, 

επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλαση αυτών ως ελευθέρων και υπεύθυνων πολιτών. Η 

εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα ασκείται κατ’ εξοχήν από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ), το οποίο συνεπικουρείται στο έργο του από 

αρκετούς, εποπτευόµενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, φορείς µε εξειδικευµένη αποστολή και 

δράση. Στο πλαίσιο του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος λειτουργούν παράλληλα και 

άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται και είναι υπό την εποπτεία και 

άλλων Υπουργείων. 

Ειδικότερα, η εκπαιδευτική διαδικασία -όπως αυτή προκύπτει από την κατάρτιση 

των σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών- επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του µαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, µέσα από την 

ανάπτυξη νοητικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας είναι οι: 

 Παροχή γενικής παιδείας. 

 Καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και ανάδειξη των ενδιαφερόντων 

του. 

 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους 

µαθητές. 

 Ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας. 

 Ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς. 

 Προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνίας. 

 Ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 Σύνδεση µε την αγορά εργασίας. 
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Σήµερα η δοµή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει ως εξής:  

 

 

Η βασική  ελληνική νοµοθεσία πάνω σε θέµατα εκπαίδευσης περιλαµβάνεται 

στα κάτωθι (πηγή: Eurybase): 

 Σύνταγµα 2001(αρθ.16). 

 Νόµος 682/1977: «Περί ιδιωτικών σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης και 

σχολικών οικοτροφείων». 

 Νόµος 1566/1985: «Για τη δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

 Νόµος 2817/2000: «Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης». 
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 Νόµος 2916/2001: «∆οµή της Ανώτατης Εκπαίδευσης και διευθέτηση 

θεµάτων του Τεχνολογικού Τοµέα». 

 Νόµος 2986/2002: «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

 Νόµος 3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

 Υπ. Απ. 21072α/Γ2/ ΦΕΚ 303 τ.Β’/13-3-2003 και Υπ. Απ. 21072β/Γ2/ΦΕΚ 

304 τ.Β’/13-3-2003, «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών και 

Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου». 

 Νόµος 3255/2004: «Ρυθµίσεις Θεµάτων όλων των Εκπαιδευτικών 

Βαθµίδων». 

 Νόµος 3369/2005: «Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Μάθησης και Άλλες 

∆ιατάξεις». 

 Νόµος 3467/06: «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

 Νόµος 3475/2006: «Οργάνωση και λειτουργία της ∆ευτεροβάθµιας 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

 Νόµος 3549/2007: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και 

λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». 
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1.2  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1.2.1   Ιστορική Αναδροµή 

Το πρώτο Πανεπιστήµιο στο νέο Ελληνικό Κράτος (αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου) ήταν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών που  ιδρύθηκε στις 3 Μαΐου 1837 από τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και 

ονοµάσθηκε προς τιµή του Οθώνειον Πανεπιστήµιον. Επίσης το 1836 ιδρύθηκε το πρώτο 

Πολυτεχνείο –το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ακολούθησε η ίδρυση του  

Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών (1920), η 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Πάντειο Πανεπιστήµιο (1930). Μετά την επακόλουθη 

ίδρυση και άλλων Πανεπιστηµίων σε διάφορες πόλεις στην  Ελλάδα στη διάρκεια του 20ου  

αιώνα, η οργάνωση και η λειτουργία των Πανεπιστηµίων καθορίστηκε και ρυθµίστηκε σε 

µεγάλο βαθµό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγµατος της Ελλάδας, το οποίο 

είναι σε ισχύ από το 1975, µε επιµέρους ακόλουθες αναθεωρήσεις. 

Με το Νόµο-Πλαίσιο 1268/1982 για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, πραγµατοποιήθηκε µία µεγάλης κλίµακας µεταρρύθµιση στα 

Πανεπιστήµια, η οποία τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε στη συνέχεια µε µία σειρά 

σηµαντικών νόµων (πηγή: Eurybase): 

 Με νόµο του 1983 (Ν. 1404/1983) έπαυσε να υφίσταται στο επίσηµο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ) η Ανώτερη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) που αποτέλεσαν στα επόµενα χρόνια τους φορείς παροχής 

της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε τριτοβάθµιο επίπεδο) ενώ,  

 

 ο Ν. 2083/1992  συµπεριλάµβανε και την τυπική πλέον οργάνωση των 

Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων. 

Από το 2001, η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από τον 

Πανεπιστηµιακό και τον Τεχνολογικό Τοµέα, οι οποίοι διέπονται ως προς την οργάνωση 

και τη λειτουργία τους από τις ίδιες συνταγµατικές διατάξεις. Η εξέλιξη αυτή ήταν προϊόν 
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αφ’ ενός της ραγδαίας αναπτυσσόµενης τεχνολογίας και επιστήµης αφ’ ετέρου των 

αυξανόµενων αναγκών της οικονοµίας και της κοινωνίας σε στελέχη υψηλού µορφωτικού 

επιπέδου. 

Με το Νόµο-Πλαίσιο 3549/2007 µεταρρυθµίστηκε και εκσυγχρονίστηκε η δοµή 

και το πλαίσιο της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ενισχύοντας την 

αυτονοµία και την οικονοµική αυτοτέλεια των ιδρυµάτων και την συνολικότερη διαφάνεια 

της λειτουργίας τους. 

Με στόχο αφ’ ενός το «άνοιγµα» της πρόσβασης και αφ’ ετέρου την κάλυψη της 

αυξανόµενης ζήτησης σε ειδικότητες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της κοινωνίας και της  οικονοµίας, η Ανώτατη Εκπαίδευση διευρύνεται µε τη 

δηµιουργία νέων ιδρυµάτων ή τµηµάτων και την αύξηση των εισερχόµενων φοιτητών, στη 

βάση συγκεκριµένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού. Η διεύρυνση αυτή 

χρηµατοδοτείται και από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Με νόµο του 1992 ιδρύθηκε 

το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π)  ενώ µε νόµο του 2003 ορίστηκε ότι τα 

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 

(ΥΠ.ΕΘ.Α) παρέχουν εκπαίδευση ισότιµη µε αυτή των Πανεπιστηµίων. Το 2005 ιδρύθηκε 

το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο (πηγή: Eurybase). 

Στον Τεχνολογικό Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εντάχθηκε το 2002 και η 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ).  

Τέλος, µε νόµο του 2006, αναβαθµίστηκε και αναδιαρθρώθηκε η ναυτική 

εκπαίδευση, καθιστώντας την ισότιµη της εκπαίδευσης των ΤΕΙ. 
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1.2.2  Οργάνωση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

∆οµή και Ιδρύµατα 

Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, τα ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), πλήρως αυτοδιοικούµενα, 

που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο νοµιµότητας του κράτους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) και 

χρηµατοδοτούνται από αυτό.  

Η δοµή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σήµερα στην Ελλάδα είναι η εξής (πηγή: 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού): 

 

 

Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα µε βάση το Ν. 2916/2001, η Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση  και σε Ανώτατη 

Τεχνολογική Εκπαίδευση: 

Η  Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση  παρέχεται στα Πανεπιστήµια  και 

έχει  ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του µελλοντικού 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  

Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση  

Ανώτατη Τεχνολογική 

Ανώτερη Εκπαίδευση 

Πανεπιστήµια  

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

Πολυτεχνεία 

Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα 

Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ 
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επιστηµονικού δυναµικού της χώρας. Στην Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση 

ανήκουν τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η φοίτηση στα Πανεπιστήµια διαρκεί τέσσερα έτη, 

εκτός από ορισµένες Σχολές όπου η φοίτηση µπορεί να διαρκέσει πέντε ή έξι έτη. Το 

ακαδηµαϊκό έτος στα Ελληνικά Πανεπιστήµια διαιρείται σε δύο εξάµηνα των δεκατριών 

πλήρων εβδοµάδων διδασκαλίας και τριών εβδοµάδων εξετάσεων. Οι φοιτητές 

περατώνουν τις σπουδές τους µε την πάροδο των τεσσάρων ετών και εφόσον έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση και εξέταση των υποχρεωτικών µαθηµάτων, 

καθώς και των µαθηµάτων επιλογής. Ο τίτλος σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια είναι 

το Πτυχίο ή το ∆ίπλωµα ανάλογα µε τη Σχολή φοίτησης. Τα Πανεπιστήµια παρέχουν 

τίτλους σπουδών στα εξής επιστηµονικά πεδία:  

 Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες 

 Θετικές Επιστήµες 

 Επιστήµες Υγείας 

 Τεχνολογικές Επιστήµες  

 Επιστήµες Οικονοµίας και ∆ιοίκησης. 

 

Στην Ελλάδα λειτουργούν 23 Πανεπιστήµια, σε διάφορες πόλεις της χώρας (πηγή: 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων): 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών  

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  

 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  

 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  

 Πάντειο Πανεπιστήµιο  

 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο  

 Πανεπιστήµιο Πειραιά  

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

 ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  
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 Ιόνιο Πανεπιστήµιο  

 Πανεπιστήµιο Αιγαίου  

 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων  

 Πανεπιστήµιο Κρήτης  

 Πολυτεχνείο Κρήτης  

 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

 Πανεπιστήµιο Πατρών  

 Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  

 Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας  

 Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας  

 ∆ιεθνές Ελληνικό Πανεπιστήµιο 

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικότερα δύο Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα στην Ελλάδα τα 

όποια χαρακτηρίζει η καινοτοµία: 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π) ήλθε να καλύψει την ανάγκη της 

ανοικτής και εξ αποστάσεως παρεχόµενης ανώτατης εκπαίδευσης όπως εξάλλου έγινε και 

µε Ανοικτά Πανεπιστήµια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να 

ιδρύονται από τη δεκαετία του '70 και σήµερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες 

φοιτητές. Το Ε.Α.Π  θεσµοθετήθηκε από  το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 και εδρεύει στην 

Πάτρα και στόχος του  είναι να προσφέρει περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σ' ένα 

ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων και ηλικιακών οµάδων µε βάση την αντίληψη ότι η 

µόρφωση είναι δικαίωµα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (πηγή: Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήµιο)  

Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε-International Hellenic University) 

είναι ένα δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο στο οποίο όλα τα προγράµµατα σπουδών 

διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη 

εκπαίδευση κυρίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα και  
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µε δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε µε τον Ν.3391/2005, εδρεύει στην  

Θεσσαλονίκη,. και προσφέρει προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στις ακόλουθες 

τρεις σχολές: Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Επιστηµών και 

Τεχνολογίας. Με την υποστήριξη της ελληνικής Πολιτείας, εκπαιδευτικών φορέων και 

επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, το ∆Ι.ΠΑ.Ε στοχεύει να γίνει ένας από τους 

κορυφαίους ερευνητικούς φορείς και εστιάζει στο να προσελκύσει καθηγητές και φοιτητές 

υψηλότατου επιπέδου από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και από όλο τον κόσµο (πηγή: 

∆ιεθνές Ελληνικό Πανεπιστήµιο).  

Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι) και ο ρόλος της  είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της 

εφαρµοσµένης και της τεχνολογικής έρευνας και να προσφέρει στους σπουδαστές τις 

απαραίτητες γνώσεις που θα τους διασφαλίσουν µια επιτυχή επαγγελµατική 

δραστηριότητα, στο πλαίσιο της ραγδαίας αναπτυσσόµενης τεχνολογίας και επιστήµης και 

των αυξανόµενων αναγκών της οικονοµίας και της κοινωνίας σε στελέχη υψηλού 

µορφωτικού επιπέδου. Η εκπαίδευση είναι προσανατολισµένη στην αφοµοίωση και 

µεταφορά των δεδοµένων της επιστήµης στην παραγωγή. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ι. σε 

σύγκριση µε αυτές στα Πανεπιστήµια έχουν περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα 

λαµβάνεται όµως πρόνοια ώστε τα προγράµµατα σπουδών των ΤΕΙ να περιέχουν ικανό 

αριθµό θεωρητικών µαθηµάτων υποδοµής, ώστε οι πτυχιούχοι να µπορούν να 

προσαρµόζονται εύκολα και αποτελεσµατικά στις διαρκώς µεταβαλλόµενες και 

αυξανόµενες απαιτήσεις της επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής. Η φοίτηση στα Τ.Ε.Ι. 

διαρκεί τέσσερα (4) έτη. ∆ιαιρείται σε οκτώ εξάµηνα που περιλαµβάνουν τα προγράµµατα 

διδασκαλίας και το εξάµηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του 

οποίου είναι δυνατό να πραγµατοποιείται και η καθοδηγούµενη και αξιολογούµενη 

άσκηση στο επάγγελµα. Ο τίτλος σπουδών στα Τ.Ε.Ι. είναι το Πτυχίο. Τα Τ.Ε.Ι. παρέχουν 

συνολικά 81 εξειδικεύσεις στους τοµείς των:  

 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών  

 ∆ιοίκησης και Οικονοµίας  

 Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας  

 Τεχνολογικών Εφαρµογών  
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 Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής  

 Τεχνολογίας Γεωπονίας  

 Μουσικής Τεχνολογίας. 

Στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση υπάγεται και η Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), η οποία αντικατέστησε 

πρόσφατα (Ν. 3027/2002) τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Η Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ περιλαµβάνει πέντε τµήµατα Εκπαιδευτικών 

Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, όπως επίσης και ένα Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών 

Μαθηµάτων, το οποίο προσφέρει παιδαγωγική κατάρτιση σε διάφορες κατηγορίες 

πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα σήµερα  υπάρχουν 15 Τ.Ε.Ι., ενώ ο συνολικός  αριθµός Τµηµάτων  

ΤΕΙ είναι 93 και  λειτουργούν και 5 τµήµατα στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Στην Ανώτερη Εκπαίδευση  υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν 

επαγγελµατική ειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς που αφορούν στη θρησκεία, στην 

τέχνη, στον τουρισµό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δηµόσια τάξη. Πιο συγκεκριµένα, 

στις σχολές αυτές περιλαµβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδηµίες 

Εµπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και ∆ραµατικής Τέχνης, οι Ανώτερες 

Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωµατικών του Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.  

 

Ακαδηµαϊκή Οργάνωση  

Στην ακαδηµαϊκή δοµή κάθε Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος υπάρχουν τα εξής τρία 

διακριτά επίπεδα (πηγή: Eurybase):  

1. Κάθε Πανεπιστήµιο αποτελείται από Σχολές. 
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2. Οι Σχολές των ΑΕΙ διαιρούνται σε Τµήµατα. Το Τµήµα αποτελεί τη βασική 

λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος οδηγεί σ’ ένα ενιαίο πτυχίο.  

 

3. Τα Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς, που αντιστοιχούν σε µικρότερα και 

διακριτά µέρη του ευρύτερου γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος, εφόσον αυτό το 

γνωστικό αντικείµενο είναι ιδιαίτερα ευρύ και ο αριθµός του κύριου διδακτικού 

ερευνητικού προσωπικού είναι επαρκής. Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 

ενός Τµήµατος ή ενός Τοµέα µπορούν να οµαδοποιούνται και να συγκροτούνται σε ακόµη 

µικρότερες λειτουργικές (όχι Ακαδηµαϊκές) µονάδες, τα Εργαστήρια (ή Κλινικές στην 

Ιατρική).  

 

Όσον αφορά τα Ιδρύµατα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάθε ΤΕΙ 

αποτελείται από δυο τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή συγκροτείται από δυο 

τουλάχιστον Τµήµατα που αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες.  

Το Τµήµα, αποτελεί τη βασική λειτουργική µονάδα και καλύπτει το γνωστικό 

αντικείµενο της ειδικότητας. Το Τµήµα διαιρείται σε Οµάδες Μαθηµάτων (Ο.Μ). Κάθε 

Οµάδα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο επιστηµονικό και τεχνολογικό πεδίο.  

Ένα ΤΕΙ µπορεί να έχει και Παραρτήµατα, εφόσον έχουν έδρα σε απόσταση 

µεγαλύτερη από 30 χιλιόµετρα από την έδρα του ΤΕΙ. Το Παράρτηµα µπορεί να 

περιλαµβάνει µόνο µια Σχολή ή το πολύ τρία ανεξάρτητα Τµήµατα 

 

∆ιοικητική Οργάνωση  

Ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή της ∆ιοικητικής δοµής των Ιδρυµάτων της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα µε σκοπό την κατανόηση του πολυδαίδαλου 

πλέγµατος της διοίκησης στην Εκπαίδευση. Η ∆ιοικητική διάρθρωση στα Πανεπιστηµιακά 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [32] 

 

Ιδρύµατα και στα Ιδρύµατα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφέρει και είναι η εξής (∆άγλας 

Α.): 

 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι) 

Ο  Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας κάθε Πανεπιστηµίου και οι σχετικές διατάξεις 

καθορίζουν: 

 την εσωτερική διάρθρωση,  

 την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών, οικονοµικών και 

τεχνικών υπηρεσιών των Πανεπιστηµίων, 

 τον καθορισµό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής 

του Τµήµατος, τον προγραµµατισµό, τις διαδικασίες και τις 

προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις,  

 την κατανοµή των πιστώσεων κ.ά.  

 

Όργανα του Ιδρύµατος 

Η κορυφή της ιεραρχικής πυραµίδας των πανεπιστηµιακών οργάνων είναι η 

Σύγκλητος. Το όργανο αυτό έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΑΕΙ και της 

τήρησης του νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού. Επιπλέον,  

 αποφασίζει για τις προτάσεις των Σχολών σχετικά µε τη δηµιουργία νέων 

Τµηµάτων και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας αναλόγως 

 ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του ΑΕΙ 

 καταρτίζει ή τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΑΕΙ, 

µετά από γνώµη των Τµηµάτων και τον υποβάλλει στο Υπουργείο για 

έγκριση 
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 αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην οργάνωση και 

λειτουργία του οικείου ΑΕΙ, στη διεξαγωγή και βελτίωση του διδακτικού, 

ερευνητικού, εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού έργου του Ιδρύµατος.  

Το Πρυτανικό Συµβούλιο αποτελεί το δεύτερο ιεραρχικά πανεπιστηµιακό όργανο. 

Απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τους δυο Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών 

και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού. Το Πρυτανικό Συµβούλιο εισηγείται 

στη Σύγκλητο τον προϋπολογισµό του ΑΕΙ και εποπτεύει την εφαρµογή των σχετικών 

αποφάσεων της Συγκλήτου. Μεριµνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της κεντρικής 

διοίκησης του ΑΕΙ, καθώς και για την τοποθέτηση µελών του Ε.∆.Τ.Π. (Ειδικού- 

∆ιοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού) και του διοικητικού προσωπικού σε αυτές. Τέλος, 

ασκεί όσες αρµοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος µε απόφασή της.  

Ο Πρύτανης είναι µονοµελές όργανο διοίκησης του ΑΕΙ και µαζί µε τους δυο 

Αντιπρυτάνεις εκλέγεται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων που συγκροτείται από το σύνολο 

των µελών ∆ΕΠ ( ∆ιδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό) των ΑΕΙ, εκπροσώπους φοιτητών, 

εκπροσώπους των ΕΜΥ (Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι), και ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό 

Εργαστηριακό Προσωπικό). Η θητεία των Πρυτανικών αρχών είναι τριετής και µπορεί να 

ανανεωθεί µόνο µια φορά. Ο Πρύτανης εκπροσωπεί το ΑΕΙ, συγκαλεί το Πρυτανικό 

Συµβούλιο και τη Σύγκλητο, καταρτίζει τη διάταξή τους, προεδρεύει των εργασιών τους 

και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών τους. Επικουρείται από δυο Αντιπρυτάνεις, 

τον Αντιπρύτανη Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη 

Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 

 

Όργανα της Σχολής 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (Γ.Σ). Απαρτίζεται από τα µέλη των Γενικών 

Συνελεύσεων των Τµηµάτων της Σχολής και έχει όλες τις αρµοδιότητες που προκύπτουν 

από το νόµο.  

Η Κοσµητεία. Απαρτίζεται από τον Κοσµήτορα, τους Προέδρους των Τµηµάτων 

και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τµήµατος. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της 
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Σχολής την κατανοµή των κονδυλίων στα Τµήµατα και επεξεργάζεται προτάσεις των 

Τµηµάτων για τη δηµιουργία νέων θέσεων ∆ΕΠ και τις υποβάλλει στο Πρυτανικό 

Συµβούλιο. Επιπροσθέτως, είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση και την υπηρεσιακή 

κατάσταση του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στις υπηρεσίες της 

Κοσµητείας και στα Εργαστήρια ή Κλινικές της Σχολής.  

Ο Κοσµήτορας. Αναδεικνύεται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από 

το σύνολο των εκλεκτορικών σωµάτων για την εκλογή των Προέδρων των Τµηµάτων που 

ανήκουν στη Σχολή. Ο Κοσµήτορας συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) της Σχολής και 

την Κοσµητεία και προεδρεύει στις εργασίες τους. Συντονίζει τα κοινά µαθήµατα των 

Τµηµάτων. Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσµητείας. Μεριµνά για την εφαρµογή των 

αποφάσεων της Γ.Σ και της Κοσµητείας. Συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή 

διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων. Η θητεία του είναι τριετής.  

 

Όργανα του Τµήµατος 

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (Γ.Σ). Απαρτίζεται από το ∆ΕΠ, 

εκπροσώπους των φοιτητών και εκπροσώπους των ΕΜΥ. Η Γενική Συνέλευση του 

Τµήµατος είναι το κύριο διοικητικό όργανο µέσα από το οποίο χαράσσεται η διδακτική 

και η ερευνητική πολιτική και ασκείται ο δηµοκρατικός έλεγχος στην όλη εν γένει 

λειτουργία του κάθε πανεπιστηµιακού Τµήµατος. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ) Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, 

τους ∆ιευθυντές των Τοµέων, δυο εκπροσώπους των φοιτητών κι έναν εκπρόσωπο των 

ΕΜΥ. Επίσης, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν τον κλάδο του Ειδικού ∆ιοικητικού 

–Τεχνικού Προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π.), συµµετέχει στο ∆.Σ κι ένας εκπρόσωπός τους. Το ∆.Σ 

εισηγείται προς τη Γ.Σ την κατανοµή κονδυλίων στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες του Τµήµατος. Αποφασίζει για την τοποθέτηση και τα καθήκοντα των 

Ε∆ΤΠ και ΕΜΥ και για όλες τις ατοµικές διοικητικές υποθέσεις των φοιτητών.  

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος. Εκλέγεται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων που 

αποτελείται από το σύνολο των ∆ΕΠ, εκπροσώπους των φοιτητών, εκπροσώπους ΕΜΥ κι 
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εκπροσώπους ΕΤΕΠ. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε πρόταση οποιουδήποτε µέλους του 

σώµατος των εκλεκτόρων ή και του ίδιου του ενδιαφερόµενου. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

συγκαλεί τη Γ.Σ. και το ∆.Σ, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις 

εργασίες τους. Τηρεί µητρώα επιστηµονικής δραστηριότητας κάθε µέλους ∆ΕΠ. Η θητεία 

του είναι διετής.  

 

Όργανα του Τοµέα 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ). Απαρτίζεται από τα µέλη ∆ΕΠ, εκπροσώπους των 

φοιτητών και των ΕΜΥ. Η Γ.Σ εκλέγει το ∆ιευθυντή του Τοµέα. Συντονίζει το έργο του 

τοµέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. Αναθέτει καθήκοντα ∆ιευθυντή Εργαστηρίου 

ή Κλινικής. Αποφασίζει, τέλος, για την κατανοµή του διδακτικού έργου στα µέλη ∆ΕΠ 

του Τοµέα.  

Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα συγκαλεί τη Γ.Σ, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και 

προεδρεύει στις εργασίες της. Η θητεία του είναι ετήσια.  

Επιπλέον, σε κάθε Τµήµα λειτουργεί ένας Φοιτητικός Σύλλογος ως ΝΠΙ∆ είτε, 

µέχρι την έγκριση του καταστατικού, ως ένωση προσώπων. Η ανάδειξη των εκπροσώπων 

των φοιτητών στα πανεπιστηµιακά όργανα, γίνεται µε ετήσια θητεία από το φοιτητικό 

σύλλογο κάθε Τµήµατος. Το ίδιο ισχύει και για τους σπουδαστικούς συλλόγους των ΤΕΙ.  

 

Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα  (ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) 

Τα ΤΕΙ διοικούνται από ατοµικά κα συλλογικά όργανα.  

Ατοµικά όργανα είναι:  

Ο Πρόεδρος είναι καθηγητής ΤΕΙ και εκλέγεται για τρία χρόνια από µέλη του ΤΕΙ 

(εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές) σε ορισµένες 

αναλογίες. Προεδρεύει συγχρόνως στη Συνέλευση και στο Συµβούλιο του ΤΕΙ.  
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Ο Αντιπρόεδρος είναι καθηγητής ή επίκουρος και εκλέγεται για την ίδια χρονική 

περίοδο και από το ίδιο εκλεκτορικό σώµα µε τον Πρόεδρο. Σε ΑΤΕΙ που λειτουργούν 

περισσότερα από 20 Τµήµατα, εκλέγονται δυο Αντιπρόεδροι.  

Ο ∆ιευθυντής της Σχολής, ο Προϊστάµενος Τµήµατος και ο Προϊστάµενος της 

Ο.Μ. είναι καθηγητές ή επίκουροι και εκλέγονται από µέλη της Σχολής, του Τµήµατος και 

της Οµάδας αντίστοιχα, σε ορισµένες αναλογίες, για δυο χρόνια, εκτός από τον τελευταίο, 

του οποίου η θητεία είναι µονοετής.  

 

Συλλογικά όργανα διοίκησης είναι:  

Η Συνέλευση ΑΤΕΙ, που αποτελείται από τα ατοµικά όργανα και εκπροσώπους 

µελών ΑΤΕΙ σε ορισµένες αναλογίες. Έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του ΑΤΕΙ.  

Το Συµβούλιο ΑΤΕΙ, που απαρτίζεται από τα ατοµικά όργανα διοίκησης και 

Σχολών και έναν εκπρόσωπο των Σπουδαστών. Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του 

Ιδρύµατος και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει η Γ.Σ µε απόφασή της.  

Το Συµβούλιο της Σχολής, που απαρτίζεται από το ∆ιευθυντή, τους 

Προϊσταµένους των Τµηµάτων και εκπροσώπους των Σπουδαστών. Συντονίζει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κατανέµει τις πιστώσεις στα Τµήµατα και στα 

Εργαστήρια της Σχολής.  

Η Συνέλευση Τµήµατος, περιλαµβάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τµήµατος 

και εκπροσώπους των Σπουδαστών. Καταρτίζει το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, 

καθορίζει τις Ο.Μ. και κατανέµει σε αυτές το εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Το Συµβούλιο του Τµήµατος, απαρτίζεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος, 

τους υπευθύνους των Ο.Μ. και εκπρόσωπο των Σπουδαστών. Συντονίζει τα εκπαιδευτικά 

και διοικητικά θέµατα του Τµήµατος και για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Συντάσσει εκθέσεις-κρίσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό κ.ά.  
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Η Συνέλευση της Οµάδας Μαθηµάτων, συνίσταται από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της Ο.Μ. και εκπροσώπους των Σπουδαστών. Η Γ.Σ. εκλέγει τον υπεύθυνο της 

Ο.Μ., αναθέτει καθήκοντα υπευθύνου εργαστηρίου, υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τµήµατος 

προτάσεις για αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών, για εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών 

και εξεταστικών µεθόδων κ.ά.  
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1.2.3   Θεµελιώδης Αρχές και Βασική Νοµοθεσία 

Η Εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) στην Ελλάδα 

γίνεται µέσω γενικών εισαγωγικών εξετάσεων. Από το έτος 2007-08 δικαίωµα συµµετοχής 

στον πανεπιστηµιακό τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν και οι απόφοιτοι των 

ΕΠΑ.Λ (πηγή: Eurybase). 

Για την εισαγωγή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), οι υποψήφιοι 

υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα που επιθυµούν και επιλέγονται µε 

δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση µε την παρουσία των ενδιαφεροµένων. 

Η επιλογή των φοιτητών για εισαγωγή στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος 

(∆Ι.ΠΑ.Ε.) γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος , η οποία δηµοσιεύεται 

στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΠΘ και η οποία κοινοποιείται παράλληλα και στις Πρεσβείες 

της Ελλάδος σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται. 

Τα Προγράµµατα Σπουδών προσφέρονται κατά βάση  στην Ελληνική γλώσσα µε 

εξαίρεση κάποια εξειδικευµένα προγράµµατα σπουδών προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού 

επιπέδου που προσφέρονται  σε ξένη γλώσσα ενώ η γνώση µίας ή περισσοτέρων ξένων 

γλωσσών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή και παρακολούθηση των 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών.  

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Ελλάδας, η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δηµόσια, 

παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος και είναι δωρεάν. Ως εκ τούτου, η είσοδος και η 

εγγραφή σε όλα τα Ιδρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα), όπως επίσης και η παρακολούθηση των αντίστοιχων σπουδών 

είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 

ενός Τµήµατος και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου µπορεί να καθορίζονται 

δίδακτρα για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριµένου Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. ∆ίδακτρα πληρώνουν οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου. Οι φοιτητές του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος συµµετέχουν 

οικονοµικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών.  
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Οι απόφοιτοι Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να 

συµµετάσχουν σε Κατατακτήριες Εξετάσεις για να εισαχθούν σε άλλα Τριτοβάθµια 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σπουδών ή  να παρακολουθήσουν κάποιο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα µε δυνατότητα συνέχισης σε ∆ιδακτορικές Σπουδές. Συγκεκριµένα: 

 Τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 

∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.). Ο γενικός στόχος των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η διεύρυνση των σπουδών, σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µε σκοπό 

την παροχή ειδίκευσης σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Στην Ελλάδα λειτουργούν 

διακόσια δέκα τρία (213) Π.Μ.Σ. στα Πανεπιστήµια και δώδεκα (12) Π.Μ.Σ. στο Ε.Α.Π. 

Στα µεταπτυχιακά προγράµµατα µπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των Πανεπιστηµίων 

και των Τ.Ε.Ι. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται µε τη διαδικασία της επιλογής ή των 

εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η χρονική διάρκειά τους δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από ένα ηµερολογιακό έτος.  

Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Ο 

γενικός στόχος των σπουδών απόκτησης ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η εξειδίκευση σε 

στρατηγικής σηµασίας γνωστικές περιοχές, και η εµβάθυνση και ανάπτυξη της βασικής 

έρευνας σε διάφορες επιστηµονικές περιοχές µε αποτέλεσµα τη σύγχρονη ενδυνάµωση του 

επιστηµονικού ιστού της χώρας. Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) σε όσα 

Πανεπιστήµια λειτουργούν οργανωµένα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε τµήµατα των Πανεπιστηµίων που δε λειτουργούν 

οργανωµένα Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και αφού ακολουθηθεί 

συγκεκριµένη διαδικασία. Υπάρχουν, δε, ορισµένα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων (π.χ. 

Πολυτεχνείο) όπου παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης µόνο διδακτορικού διπλώµατος. 

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα τµήµατα αυτά καθορίζονται από τα ίδια τα Τµήµατα.  
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1.2.4  Τρέχοντες Προβληµατισµοί στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Μία σειρά από αλλαγές και προβληµατισµούς διατρέχουν σήµερα τις αποφάσεις 

για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (πηγή: Eurybase):  

 Ερευνάται η διεύρυνση της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε την σύσταση και 

λειτουργία νέων τµηµάτων στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της 

πολιτικής για την ανάπτυξη και το συντονισµό της ∆ια Βίου Μάθησης, η λειτουργία 

Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ιδρύµατα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στοχεύει στην παροχή πιστοποιηµένων προγραµµάτων (Ν.3369/2005, 

Φ.Ε.Κ 171 Α’/6-7-2005). 

 

 Έχει συγκροτηθεί µικτή επιτροπή υπό τον Γενικό Γραµµατέα του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε στόχο την οµαδοποίηση και εναρµόνιση της νοµοθεσίας για την έρευνα 

στην Ελλάδα ώστε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο για όλα τα Ιδρύµατα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

 Στο πλαίσιο της προγραµµατιζόµενης συνταγµατικής αναθεώρησης 

βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων στην Ελλάδα. 

 

 Τα ΤΕΙ συµπράττουν στη λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών µε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήµια, συνεργασία η οποία σχεδιάζεται και 

αναµένεται να αναπτυχθεί ευρύτερα στα επόµενα χρόνια. Στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζεται 

η αναβάθµιση της έρευνας µε τη χρηµατοδότηση ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ, που 

µπορεί να έχουν διατµηµατικό /διεπιστηµονικό χαρακτήρα και να διεξάγουν έρευνα σε 

διευρυµένο επιστηµονικό αντικείµενο. 

 

 Με το νέο νόµο 3549/2007, ο οποίος επιφέρει µεταρρυθµίσεις στο θεσµικό 

πλαίσιο της δοµής και της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, γίνεται 

προσπάθεια εκσυγχρονισµού και «ανοίγµατος» της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

σε διεθνείς συνεργασίες. Τέλος, παρέχεται  µεγαλύτερος βαθµός αυτονοµίας όσον αφορά 

στη διοικητική και οικονοµική διαχείριση. 
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 Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του επιτελούµενου έργου και της 

λειτουργίας των   ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η διασφάλιση των προϋποθέσεων 

για την επίτευξη των στόχων τους και κυρίως η ενδυνάµωση της κοινωνικής 

αποτελεσµατικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελούν τους βασικούς στόχους και 

τις προτεραιότητες της πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.   Ειδικότερα, πρόσφατα 

έχουν υιοθετηθεί µέτρα τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης όσο και για την ακαδηµαϊκή τους ταυτότητα και προβολή. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, οι ρυθµίσεις αφορούν επίσης το προσωπικό, τα γνωστικά αντικείµενα και 

τον τεχνικό εξοπλισµό των εργαστηρίων, ώστε να υπάρχει εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Πρόσφατος νόµος για την ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και το Σύστηµα  Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, 

καθορίζει το πλαίσιο των διαδικασιών και των κριτηρίων για την Αξιολόγηση των 

τµηµάτων των ΑΕΙ, καθώς και για την πιστοποίηση των σπουδών των φοιτητών. Τα 

µέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και συµβάλλουν 

στη δηµιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκά πλαίσια.  

 

Το τελευταίο αναφερθέν τρέχον ζήτηµα αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσης 

εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΕΝΝΟΙΕΣ  

Ποιότητα 

Η έννοια αυτή έχει ως προέλευσή της κυρίως το χώρο της οικονοµίας και  

συνδέεται  µε το στόχο της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των παραγωγικών µονάδων 

ή των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

Η «Ποιότητα» είναι ένας όρος πολυδιάστατος και δεν υπάρχει παγκόσµια κοινά 

αποδεκτός ορισµός για αυτήν αφού ο κάθε υποψήφιος «πελάτης» έχει ένα διαφορετικό 

χαρακτηριστικό  του προϊόντος/ υπηρεσίας το οποία αποκαλεί Ποιότητα». Παρ’ όλα αυτά 

το κοινό σηµείο όλων των ορισµών είναι ότι η ποιότητα συνεπάγεται  την ικανοποίηση 

των αναγκών του πελάτη.  

Ο  ∆ιεθνής  Οργανισµός  Τυποποίησης  ISO έχει υιοθετήσει µια δική του ερµηνεία 

για την Ποιότητα η οποία αναφέρει πως «Ποιότητα είναι η ολικότητα των στοιχείων και 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση µιας δοσµένης 

ανάγκης» (Βούζας Φ.). 

Ποιότητα στις Υπηρεσίες 

 Η ποιότητα στις υπηρεσίες ουσιαστικά ορίζεται ως το µέτρο του  πόσο καλά το 

επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρεται ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη. 

Κατά έναν άλλο ορισµό  είναι η αντίληψη του πελάτη προς τις προσφερόµενες υπηρεσίες 

και απεικονίζει την άποψη του σχετικά µε την ανωτερότητα ή τη σφαιρική τελειότητα µιας 

υπηρεσίας. 
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∆ιασφάλιση Ποιότητας 

Σύµφωνα µε το επίσηµο λεξιλόγιο του προτύπου ISO 9000, ∆ιασφάλιση της 

Ποιότητας «είναι όλες οι σχεδιασµένες και συστηµατικές δραστηριότητες, που 

εφαρµόζονται στο πλαίσιο του συστήµατος για την ποιότητα και αποδεικνύονται, στο 

βαθµό που απαιτείται, προκειµένου να παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη ότι µια οντότητα 

θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα» (Γούτσος Σ.). 

 Ο όρος «απαιτήσεις» καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς και αν οι απαιτήσεις για 

τη Ποιότητα δεν αντανακλούν πλήρως τις ανάγκες του χρήστη, η ∆ιασφάλιση της 

ποιότητας ενδέχεται να µην παρέχει επαρκή εµπιστοσύνη. Οι «δραστηριότητες» µπορούν 

να περιλαµβάνουν την τυποποίηση των διαδικασιών, τις ξεκάθαρες γραµµές καθηκόντων, 

τον προγραµµατισµό, τις µετρήσεις, τον έλεγχο και άλλες ενέργειες µέσα από τις οποίες 

εξασφαλίζεται η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας ενός συστήµατος (Γούτσος Σ.). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας, κατά πολλούς, έχει  να 

κάνει µε τη δηµιουργία µιας «εικόνας» για την παραγωγική διαδικασία και για το 

προϊόν/υπηρεσία, παρά για αυτήν κάθε αυτήν την ποιότητα του. (Γούτσος Σ.).  

Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Για την ∆ιασφάλιση της Ποιότητας δηµιουργήθηκαν φορείς συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης πληροφοριών οι οποίοι κάνουν ένα είδος προεπιλογής για τους καταναλωτές 

χρησιµοποιώντας διάφορα συστήµατα, όπως «ετικέτες ποιότητας» και «διαδικασίες 

πιστοποίησης». Το προϊόν/ υπηρεσία και η παραγωγική διαδικασία παρακολουθούνται/ 

επιθεωρούνται/ ελέγχονται, τα δεδοµένα διαµορφώνονται σε συγκρίσιµους όρους και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πελάτη. 

Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 η έννοια της ποιότητας άρχισε να γίνεται τάση και 

στον χώρο της Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε µια άποψη η Ποιότητα στον συγκεκριµένο 

κλάδο  περιλαµβάνει την ποιότητα των εισροών στην εκπαίδευση (αναλυτικό πρόγραµµα, 

χρηµατοδότηση κτλ), τις διαδικασίες / λειτουργίες των εκπαιδευτικών οργανισµών  και 
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τέλος τις εκροές / αποτελέσµατα όπως π.χ. µαθητικές επιδόσεις (Vroeijenstijn, 1993 στο: 

∆ούκας Χ.). 

Άλλες απόψεις επισηµαίνουν ότι η ποιότητα θέτει ως κέντρο ανάλυσής της το τί 

συµβαίνει στον εκπαιδευτικό οργανισµό, αντί της ανάλυσης µέσω του µοντέλου τη 

παραγωγικής λειτουργίας δηλ. της προσµέτρησης της σχέσης εκροών / αποτελεσµάτων 

του εκπαιδευτικού συστήµατος (Jansen, 1995 στο: ∆ούκας Χ.) 

Τέλος, άλλες µελέτες επισηµαίνουν ιδιαίτερα την αντίληψη της Ποιότητας στην 

Εκπαίδευση ως αναπτυξιακή λειτουργία η οποία συνδέεται µε την ικανότητα της αλλαγής 

και του αυτοµετασχηµατισµού του σχολείου αντί του ελέγχου και της συµµόρφωσης σε 

προαποφασισµένα κριτήρια (Hopkins et al., 1994, 1997, Hargreaves et al, 1989 στο: 

∆ούκας Χ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [46] 

 

2.2 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

2.2.1 H Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποτελεί Υπηρεσία – Βασικά 

Χαρακτηριστικά 

Αναµφίβολα ένα  Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θεωρείται ότι παρέχει µια 

σειρά  υπηρεσιών, µε κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση των σπουδαστών.  Παρόλο 

που στο «Σύστηµα του Deming»  (βλ. §2.3) παρουσιάζονται ως πελάτες πολλές οµάδες 

ατόµων, ωστόσο δεν µπορούµε να παραβλέψουµε ότι «κύριος πελάτης» είναι ο φοιτητής  

αφού είναι αυτός που δέχεται πρωταρχικά και άµεσα τις υπηρεσίες. 

Ένα Ίδρυµα Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αφού χαρακτηρίζεται ως Υπηρεσία έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά που έχει κάθε υπηρεσία µε πρώτο απ’ όλα την ετερογένεια 
(heterogeneous) που παρατηρείται σε σχέση για παράδειγµα µε την παραγωγή ενός 
τυποποιηµένου προϊόντος. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι (Κερµίτσης Α.): 

Η Έλλειψη Απτότητας (Intangibility) :  Σε αντίθεση µε τα φυσικά προϊόντα οι 

Υπηρεσίες δεν είναι συνήθως απτές, που σηµαίνει ότι πριν αγοραστούν δεν µπορούµε να 

τις δούµε, να τις ελέγξουµε, να τις αισθανθούµε κλπ. Για να µειωθεί αυτή η αβεβαιότητα 

οι αγοραστές των υπηρεσιών ψάχνουν για στοιχεία και ενδείξεις που αφορούν την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Τα στοιχεία από τα οποία αντλούνται οι επιρροές είναι ο τόπος, 

οι άνθρωποι, ο εξοπλισµός, το υλικό επικοινωνίας, τα σύµβολα και η τιµή στην οποία 

προσφέρεται κάθε υπηρεσία.  

 Η Φθαρτότητα: (Perishability) :  µια υπηρεσία δεν αποθηκεύεται και εποµένως 

δεν  υπάρχει το χαρακτηριστικό της φθοράς που προκύπτει από την αποθήκευση των 

φυσικών προϊόντων  αλλά υπάρχει το χαρακτηριστικό της φθοράς της υπηρεσίας που 

προκύπτει από την κάλυψη της µε το σωστό τρόπο και τη σωστή χρονική στιγµή που 

υπάρχει η ζήτηση εξυπηρέτησης. 

Η Έλλειψη ∆ιαιρετότητας (Inseparability) :  Οι υπηρεσίες συνήθως παράγονται 

και καταναλώνονται ταυτόχρονα, σε αντίθεση µε τα φυσικά προϊόντα που παράγονται και 

στη συνέχεια αποθηκεύονται, διανέµονται µέσω διαφόρων µεσαζόντων και 

καταναλώνονται αργότερα από τους αγοραστές. Ο παραγωγός και ο αποδέκτης της 
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υπηρεσίας συναντούνται συνήθως για το τελικό αποτέλεσµα της υπηρεσίας και µπορούν 

µε τη συµµετοχή τους να το επηρεάσουν. 

Μεταβλητότητα (Variability) :  Λόγω του ότι οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το πού 

(τόπος), από ποιόν (άνθρωποι), από το πώς (µέσα και εξοπλισµός), το πόσο(τιµή) και πότε 

παρέχονται (χρόνος) είναι µεταβαλλόµενες. Οι αγοραστές είναι γνώστες της ύπαρξης 

αυτής της µεταβλητότητας και γι' αυτό συχνά επικοινωνούν µε άλλους για τις υπηρεσίες 

που έλαβαν, συστήνοντας ή αποθαρρύνοντας τους να γίνουν αποδέκτες (“word of 

mouth”). 

 

2.2.2 Πως ορίζεται η Ποιότητα - ∆υσκολίες στον προσδιορισµό των 

συνιστωσών του όρου  

Σύµφωνα µε το σχέδιο του πιλοτικού προγράµµατος της ευρωπαϊκής επιτροπής για 

την αξιολόγηση της ποιότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ευρώπης, «Ποιότητα είναι µια έννοια 

η οποία µπορεί να ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως. ∆εν είναι δυνατό να γίνει αναφορά σε µία 

συγκεκριµένη ποιότητα. Πρέπει να γίνεται λόγος για ποιότητες η για διάφορες πτυχές της 

ποιότητας».  

Οι κύριες δυσκολίες στον προσδιορισµό των συνιστωσών του όρου «Ποιότητα» 

στην Τριτοβάθµια  Εκπαίδευση εντοπίζονται: 

 Στον καθορισµό των αποδεκτών των υπηρεσιών, η ποιότητα των οποίων 

πρέπει να διασφαλιστεί. Οι αποδέκτες  και οι συντελεστές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι πολλοί και διαφορετικοί, (σπουδαστές, ακαδηµαϊκός κόσµος, εργοδότες, κρατικές 

υπηρεσίες, η πολιτεία, η ευρύτερη κοινωνία) (Ρηγάτου Ν., 2002) και έτσι κάθε ίδρυµα ο-

φείλει να λαµβάνει υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις ποιότητας των παραπάνω αποδεκτών 

κατά την καταγραφή της αποστολής, του οράµατος, των στόχων και της  στρατηγικής του. 

 Στον καθορισµό κριτηρίων που θα ικανοποιούσαν ταυτόχρονα τις 

απαιτήσεις όλων των αποδεκτών σχετικά µε την διασφάλιση της αντικειµενικά 

εννοούµενης ποιότητας (Ρηγάτου Ν., 2002) 
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Εποµένως, η Ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν 

έχει να κάνει αποκλειστικά µε το τελικό αποτέλεσµα (π.χ όλοι όσοι αποφοιτούν να είναι  

επαγγελµατίες υψηλού επιπέδου) αλλά µε το σύνολο των δραστηριοτήτων της. 

 Τον σχεδιασµό, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση ενός 

αποτελεσµατικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης, των προγραµµάτων σπουδών (στηριγµένων 

στα αντικείµενα µάθησης και τις δεξιότητες) και στα αρθρωτά υποσύνολα (modules) του 

προγράµµατος σπουδών (Ρηγάτου Ν., 2002) 

 Την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε απώτερο σκοπό τη 

∆ιασφάλιση της ποιότητας και την πιστοποίηση των σπουδών και των ιδρυµάτων 

(Ρηγάτου Ν., 2002) 

 

2.2.3 Τι οδηγεί στην ανάγκη για Ποιότητα 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση στην ανάπτυξη ελεγκτικών 

µηχανισµών ως ένας ακόµη θεσµός που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Τα 

Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως διεθνοποιηµένοι πλέον κοινωνικοί θεσµοί και 

αναγνωρισµένοι µοχλοί της κοινωνικής, οικονοµικής ανάπτυξης και προόδου  (Φασούλης 

Κ.) γίνονται αντικείµενο αυτών των ελεγκτικών µηχανισµών. Οι κυριότεροι λόγοι που 

έχουν οδηγήσει τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε αυτήν την ανάγκη για 

∆ιασφάλιση Ποιότητας είναι οι εξής: 

 Αποτελούν µέρος της «αγοράς». Εδώ και αρκετά χρόνια καλούνται  να 

δώσουν λύσεις σε φαινόµενα που µετασχηµατίζονται µε ιλιγγιώδη ταχύτητα όπως τον 

ανταγωνισµό, την ανάπτυξη της οικονοµίας, την επιχειρηµατικότητα και τη διεθνή αγορά, 

τα πολιτικά και κοινωνικά ρεύµατα, την απειλητική ανεπάρκεια πόρων (Φασούλης Κ.), 

την τροφοδότηση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε στελέχη ικανά να αντιµετωπίσουν 

τις σύγχρονες απαιτήσεις. Εκτός αυτού  υπάρχει το φαινόµενο της πώλησης  των 

αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγεται σ’ αυτά.  
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 Καλούνται να ανταποκριθούν στις επιταγές των προκλήσεων για διαφύλαξη 

της ειρήνης και της ασφάλειας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση του 

σεβασµού στις ηθικές αξίες και τη βελτίωση των κοινωνικών συµπεριφορών (Τζων 

Τσάντερ στο:  Φασούλης Κ.). Οι πολύπλευρες εκδοχές κοινωνικής προσφοράς και οι αξίες 

στις οποίες συµβάλλει ένα Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι τόσο µεγάλου βάθους 

που απαιτείται να είναι ένας οργανισµός που χαρακτηρίζεται από Ποιότητα.  

 

 Χαρακτηρίζονται από το πλήθος και την πολυπλοκότητα  (Γούτσος  Σ.) των 

«προϊόντων» που «παράγονται» σε αυτά. Αυτή η πολυπλοκότητα κάνει τους «πελάτες»  

να µη βασίζονται πλέον στις αισθήσεις τους για την επιλογή ενός προγράµµατος σπουδών, 

µιας έρευνας ή µιας συνεργασίας αλλά στην αναζήτηση µιας ποιοτικής γνώσης µέσα από 

καταγεγραµµένα στοιχεία.  

 

 Η αυξανόµενη ζήτηση για πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν 

αφορούν µόνο το τελικό αποτέλεσµα αλλά και τις ενδιάµεσες διαδικασίες. Για παράδειγµα 

κατά πόσο ακολουθούνται οι νοµοθετικές διατάξεις, κατά πόσο υπάρχει οργάνωση και 

συνέπεια κ.ο.κ. Τέτοιες πληροφορίες απαιτείται να είναι  προσβάσιµες  στο ευρύ κοινό και 

συγκρίσιµες σε σχέση µε άλλα αντίστοιχα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

 Η ανάγκη για βελτίωση των οργανωτικών δοµών.  Τα πανεπιστήµια τείνουν 

να  γίνουν όπως όλοι οι άλλοι τυπικοί οργανισµοί (ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις), οπότε τα 

οφέλη του διοικητικού ελέγχου των επιχειρήσεων θα µπορούν  να εφαρµοστούν και 

µεταφερθούν σε αυτά (Γούτσος Σ.). 

 

 Η ανάγκη για συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε το κόστος λειτουργίας 

ενός ιδρύµατος. Τα ιδρύµατα καλούνται σε αίτηµα για µείωση των δηµόσιων δαπανών και 

οι χρηµατοδοτήσεις τους µε αυτό τον τρόπο θα µπορούν να ελέγχονται και να σχετίζονται 

µε την  ποιότητα της προσφερόµενης γνώσης και έρευνας από αυτά. 

 

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

φύση και την ποιότητα του Πανεπιστηµίου και ανέδειξαν το άυλο και δυσδιάκριτο 

πανεπιστηµιακό προϊόν, δηλαδή την ποιοτική γνώση, ως στοιχείο της σύγχρονης ζωής, 
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που επηρεάζει κατά τρόπο καταλυτικό και αµείλικτο την άνοδο και πτώση επαγγελµάτων, 

κοινωνικών τάξεων, οικονοµιών ή ακόµη και εθνών (Γούτσος Σ.). 

2.2.4 Παράγοντες  που επηρεάζουν την Ποιότητα 

Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την Ποιότητα ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι:  

 Η «Ποιότητα» των καθηγητών και ο τρόπος που µεταφέρεται η γνώση. 

Στον επιχειρηµατικό κόσµο λένε πως µια επιχείρηση είναι τόσο καλή όσο αυτοί που 

εργάζονται ο' αυτήν. Το ίδιο ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. ∆ευτερεύοντα ρόλο αλλά 

επίσης σηµαντικό παίζει η Ποιότητα του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναµικού του 

ιδρύµατος.  

 Η Ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Αυτή καθορίζεται κατά 

βάση  από το περιεχόµενο και  το επίπεδο  του αντικειµένου το οποίο διδάσκεται. 

 Οι αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις  του προσωπικού  (εκπαιδευτικού ή 

διοικητικού) και των σπουδαστών.  

 Η Ποιότητα των ερευνητικών προγραµµάτων ή ερευνητικών σχεδίων. 

 

2.2.5 Μέθοδοι µέτρησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών 

Τα χαρακτηρίστηκα γνωρίσµατα µιας υπηρεσίας κάνουν την µέτρηση πολύπλοκη 

και δύσκολη. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, η Ποιότητα στην Εκπαίδευση είναι 

δύσκολο να ερµηνευτεί άρα ακόµα πιο δύσκολο να µετρηθεί. Για την µέτρηση της 

Ποιότητας στις υπηρεσίες και εποµένως στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, κάποια από τα 

βασικά εργαλεία που  χρησιµοποιούνται είναι τα παρακάτω:  
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SERVQUAL 

  To SERVQUAL (Service Quality) αποτελεί ένα από τα δηµοφιλέστερα και πιο 

πρακτικά εργαλεία µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, που σχεδιάστηκε από τους Berry, 

Parasuraman και Zeithaml την δεκαετία του ‘80. Καθορίζει την ποιότητα υπηρεσιών µέσα 

από τις διαφορές µεταξύ των «προσδοκιών πελατών» και των «αντιλήψεων απόδοσης των 

πελατών» ενώ αντιλαµβάνεται την ποιότητα υπηρεσιών µέσα από 22 στοιχεία που 

αξιολογούν την απτότητα, την αξιοπιστία, την ανταπόκριση, την ικανότητα, την ευγένεια, 

τη εµπιστοσύνη, την  εγγύηση, την επικοινωνία, την προσέγγιση και την κατανόηση που 

δείχνεται προς τον πελάτη. Εντούτοις, οι πέντε πιο βασικές από αυτές τις διαστάσεις είναι 

(Κερµίτσης Α.): 

1. Η Απτότητα (Tangibility) - περιλαµβάνει την φυσική εµφάνιση των 

ατόµων και των εγκαταστάσεων (εξοπλισµός, προσωπικό, εξοπλισµοί  επικοινωνίας) 

2. Η Αξιοπιστία (Reliability) - το να κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν, 

στην ώρα τους. Η δυνατότητας του οργανισµού να εκτελεί  την υποσχόµενη υπηρεσία 

αξιόπιστα  και ακριβώς 

3. Η Ανταπόκριση (Responsiveness) - η θέληση για παροχή βοήθειας και η 

γρήγορη ανταπόκριση σε συγκεκριµένες απαιτήσεις 

4. Εγγύηση (Assurance) - η κατοχή των απαιτούµενων ικανοτήτων (πχ 

γνώση, ευγένεια) για την παροχή της υπηρεσίας καθώς και µετάδοση της εµπιστοσύνης 

5. Κατανόηση (Empathy) - δείχνει την κατανόηση των αναγκών των 

πελατών για  την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

       Το µοντέλο Servqual έχει τα θεωρητικά θεµέλιά του στο Μοντέλο Χασµάτων (Gaps 

Model). Συγκεκριµένα, στο εξεταζόµενο µοντέλο υπάρχουν πέντε κενά (gaps) που 

περιβάλλουν το γενικό  κενό µεταξύ των προσδοκιών και των λαµβανόντων υπηρεσιών 

του πελάτη, η ανάλυση των οποίων προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της µείωσης της 

ποιότητας των υπηρεσιών σε κάθε µία ή σε όλες τις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν. Οι 

πελάτες έχουν κάποιες προσδοκίες από τον οργανισµό, οι οποίες σχετίζονται µε τέσσερις 

παράγοντες (Κερµίτσης Α.): 
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 Επικοινωνία και πληροφορίες που παρέχονται από φίλους και γνωστούς (Word of 

Mouth) 

 Προσωπικές ανάγκες (Personal needs) 

 Προηγούµενη εµπειρία (Past experience) 

 Επικοινωνία από την ίδια την εταιρία που παρέχει τις υπηρεσίες (External 

communications to consumers) 

 

                 Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, τα πέντε αυτά κενά είναι τα εξής 

(πηγή: The Marketing Association of Australia and New Zealand) 

 Gap 1: Κενό µεταξύ προσδοκιών του  πελάτη και της αντίληψης  αυτών από τη 

∆ιοίκηση  

 Gap 2:  Κενό µεταξύ αντίληψης από τη ∆ιοίκηση και των προδιαγραφών ποιότητας 

υπηρεσιών  

 Gap 3: Κενό µεταξύ προδιαγραφών ποιότητας και παράδοσης υπηρεσιών  

 Gap 4: Κενό µεταξύ παράδοσης υπηρεσιών και επικοινωνίας υπηρεσιών προς τους 

πελάτες  

 Gap 5:  Κενό µεταξύ αντιλαµβανόµενων και προσδοκώµενων υπηρεσιών από τον 

πελάτη 
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«The Integrated Gaps Model of Service Quality  
(Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985)»  

(Πηγή: The Marketing Association of Australia and New Zealand) 
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SERVPERF 

Λόγω των αντιληπτών ανεπαρκειών στην προσέγγιση SERVQUAL και στα 

εννοιολογικά και λειτουργικά επίπεδα εισήχθη µια άλλη προσέγγιση µέτρησης της 

Ποιότητας στις υπηρεσίες η SERVPERF (Service Performance) (Cronin & Taylor, 1992 

στο: Oliveira-Brochado Ana, Rui Cunha Marques). Η κύρια διαφορά µε το προηγούµενο 

εργαλείο είναι ότι στηρίζεται  µόνο  τις αντιλήψεις για την απόδοση και όχι στην σύγκριση 

των αντιλήψεων απόδοσης µε τις προσδοκίες. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στην 

βιβλιογραφία το εργαλείο SERVPERF  θεωρείται λιγότερο δηµοφιλή από το SERVQUAL 

όσων αφορά την µέτρηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

Σταθµισµένο SERVQUAL και Σταθµισµένο SERVPERF 

 Ένα εναλλακτικό πρότυπο υποθέτει ότι οι σπουδαστές θα χρησιµοποιήσουν 

διαφορετικά κριτήρια για  την αξιολόγησής τους, τα οποία είναι πιθανό να ποικίλουν στην 

σηµαντικότητα. Η σηµαντικότητα αυτή ορίζεται ως «µια αντανάκλαση από τους 

καταναλωτές της σχετικής αξίας των διάφορων ποιοτικών ιδιοτήτων» (O'Neil & Palmer, 

2004 στο: Oliveira-Brochado Ana, Rui Cunha Marques, 2009). Απαιτεί την συγκέντρωση 

στοιχείων όσον αφορά το επίπεδο σηµαντικότητας που οι σπουδαστές δίνουν σε κάθε 

παράγοντα και έπειτα την καταγραφή των αντιλήψεων των πελατών για την πραγµατική 

απόδοση του κάθε παράγοντα. Έτσι, βάζοντας βάρη στην σηµαντικότητα, αναπτύχτηκαν 

αντίστοιχα το  Σταθµισµένο SERVQUAL (Importance- weighted SERVQUAL) και το 

Σταθµισµένο SERVPERF (Importance- weighted SERVPERF) 

 

HEDPERF  

Πιο πρόσφατα αναπτύχτηκε ένα νέο εργαλείο µέτρησης της Ποιότητας 

συγκεκριµένα  για τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το HEdPERF (Higher Education 

Performance) περιλαµβάνει ένα σύνολο 41 στοιχείων (Firdaus, 2006a στο: Ana Oliveira-

Brochado , Rui Cunha Marques, 2009). Αυτό το όργανο στοχεύει στην εξέταση όχι µόνο 

των ακαδηµαϊκών συστατικών, αλλά και τις πτυχές του συνολικού περιβάλλοντος 
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υπηρεσιών του ιδρύµατος  όπως βιώνονται από τον σπουδαστή. Για την µέτρηση 

προσδιοριστήκαν πέντε διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών:  

1. Μη ακαδηµαϊκές πτυχές: στοιχεία που είναι απαραίτητα για  να επιτραπεί 

στους σπουδαστές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις φοίτησης τους και αφορά καθήκοντα 

που πραγµατοποιούνται από το µη ακαδηµαϊκό προσωπικό 

2. Ακαδηµαϊκές πτυχές: ευθύνες των ακαδηµαϊκών 

3. Φήµη, κύρος: η σηµασία της προβολής µιας επαγγελµατικής εικόνας  από 

τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

4. Πρόσβαση: περιλαµβάνει ζητήµατα όπως προσβασιµότητα, ευκολία 

επικοινωνίας, διαθεσιµότητα και ευκολία 

5. Ζητήµατα προγράµµατος σπουδών: η σηµασία του να προσφέρει ευρέως 

πεδίου και αξιόπιστα ακαδηµαϊκά προγράµµατα/εξειδικεύσεις µε ευέλικτες δοµές και 

ιατρική περίθαλψη 

 

Ένα υπόδειγµα των ερωτηµατολογίων που έχουν δηµιουργηθεί βάση των παραπάνω 

εργαλείων βρίσκεται στο Παράρτηµα. 

CEQ  

Το CEQ (Course Experience Questionnaire) είναι ένα πολύ δηµοφιλές εργαλείο στο 

πεδίο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ειδικά στην Αυστραλία) που αξιολογεί τις 

αντιλήψεις των σπουδαστών σχετικά µε την διδασκαλία και την εκµάθηση (πηγή: The 

University of Sydney). Συµπληρώνεται από φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα 

κάποιο πρόγραµµα σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  και συµπεριλαµβάνει µεταξύ 

άλλων την γνώµη τους απέναντι στις δεξιότητες που απόκτησαν, την ποιότητα της 

διδασκαλίας και την συνολική ικανοποίηση κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στο 

πρόγραµµα. 
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2.2.6 Συγκριτικές Έρευνες για τις Μεθόδους Μέτρησης της Ποιότητας των 

Υπηρεσιών  

Η βιβλιογραφία τονίζει την µεγάλη ανάγκη που έχουν τα ιδρύµατα Ανωτάτης 

Εκπαίδευσης για ενεργό έλεγχο της Ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν και την 

δέσµευση  τους στις συνεχείς βελτιώσεις. Εποµένως, είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθεί 

ένα αξιόπιστο εργαλείο που θα µετράει την Ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Για τον 

έλεγχο της αξιοπιστίας των εργαλείων που περιγράφηκαν παραπάνω, έχουν διενεργηθεί 

αρκετές έρευνες. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα κάποιων 

από αυτές τις έρευνες. 

Έρευνα στην Πορτογαλία  

H πρώτη έρευνα που θα µελετηθεί (Ana Oliveira-Brochado, Rui Cunha Marques, 

2009) διεξάγει τον Ιούνιο του 2007 σε Πανεπιστήµιο της Λισαβόνας όπου πήραν µέρος 

360 φοιτητές. Στόχος της έρευνας  ήταν να συγκριθούν εµπειρικά πέντε εναλλακτικά 

εργαλεία µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης: το SERVQUAL, το 

SERVPERF, το Σταθµισµένο SERVQUAL, το Σταθµισµένο SERVPERF και το 

HEdPERF ως προς την ακρίβεια και την δυνατότητα εφαρµογής τους.  

Για τον έλεγχο επιλέχθηκαν τέσσερις παράγοντες: 

 της µονοδιάστατης δοµής τους (unidimensionality),  

 της αξιοπιστίας (reliability),  

 της ισχύος(validity) 

 της εξηγούµενης διακύµανσης  (explained variance) 

Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας έχουν ως εξής:  

Μονοδιάστατη φύση 

 Για τον έλεγχο της µονοδιάστατη φύσης ελέγχθηκε η «καλή προσαρµογή» των 

µοντέλων  µε την µέθοδο χι-τετράγωνου και µέσου τετραγωνικού σφάλµατος. Με την 

υπόθεση ότι υπάρχει επαρκής ένδειξη πως τα πέντε µοντέλα δεν είναι µονοδιάστατα, µε 
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την πρώτη µέθοδο βρέθηκε ότι το µοντέλο έχει καλή προσαρµογή ενώ µε την δεύτερη 

µέθοδο ότι έχει µέτρια  προσαρµογή και για τα πέντε υπό εξέταση στοιχεία. 

 

Αξιοπιστία  

Με την αξιοπιστία (reliability) εννοείται η  ιδιοκτησία ενός οργάνου µέτρησης που 

παραγάγει τα συνεπή αποτελέσµατα ενώ γίνονται  επαναλαµβανόµενες µετρήσεις 

(Mathotra, 2004 στο: Ana Oliveira-Brochado, Rui Cunha Marques, 2009). Σε αυτήν την 

µελέτη, µετρήθηκε η  αξιοπιστία των πέντε διαστάσεων στις πέντε ποιοτικές κλίµακες 

υπηρεσιών µε τον Συντελεστή  Άλφα (Alpha Coefficient) ο οποίος µετρά την εσωτερική 

συνέπεια των ερωτηµατολογίων. Έτσι λοιπόν µετρήθηκαν οι κλίµακες SERVQUAL, 

SERVPERF,  Σταθµισµένο SERVQUAL Σταθµισµένο SERVPERF,  και HEdPERF ως 

προς την σχέση τους µε τις εξής διαστάσεις: 

 Απτότητα (Tangibility) ���� µη ακαδηµαϊκές πτυχές 

 Αξιοπιστία (Reliability) ����ακαδηµαϊκές πτυχές 

 Ανταπόκριση (Responsiveness)���� φήµη, κύρος 

 Εγγύηση (Assurance) ���� πρόσβαση 

 Κατανόηση (Empathy) � ζητήµατα προγράµµατος σπουδών 

 

Βρέθηκε ότι υπάρχει µια  υψηλή εσωτερική συνέπεια µεταξύ των στοιχείων µέσα 

σε κάθε διάσταση για τις πέντε κλίµακες, γεγονός που δείχνει ότι όλες οι κλίµακες 

παρέχουν συµβατά αποτελέσµατα από την άποψη της αξιοπιστίας. Πιο συγκεκριµένα το 

Σταθµισµένο SERVPERF παρέχει τα καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ ακολουθεί  το 

HEdPERF. Οι Σταθµισµένες εκδόσεις των  SERVQUAL και SERVPERF παρέχουν  τα 

καλύτερα αποτελέσµατα από άποψη της αξιοπιστίας (reliability)  σε σχέση µε τις  αρχικές 

κλίµακες. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ότι το  SERVPERF είναι συγκριτικά 

ανώτερο σε σχέση µε το SERVQUAL. 

 

Ισχύς 

 Η ισχύς είναι ο βαθµός στον οποίο ένα µέτρο ή ένα σύνολο µέτρων 

αντιπροσωπεύει σωστά την έννοια της φοίτησης, δηλαδή η εγκυρότητα . Προκειµένου να 

αξιολογηθεί η ισχύς των πέντε κλιµάκων, θεωρηθήκαν  τρεις δοκιµές ισχύος: η 
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εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity), η  εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων  (criterion 

validity)  και η εγκυρότητα δοµής (construct validity). 

Η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity) αφορά τον βαθµό που µία κλίµακα 

µέτρησης µετρά το σύνολο του πράγµατος για το οποίο έχει φτιαχτεί. Με άλλα λόγια 

αναφέρεται στην υποκειµενική αλλά συστηµατική αξιολόγηση της 

αντιπροσωπευτικότητας του περιεχοµένου µιας κλίµακας που έχει στόχο κάποια µέτρηση. 

Η εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων (criterion validity) αναφέρεται στην 

αναζήτηση  ενός κριτηρίου µε βάση το οποίο θα υπάρξει το συµπέρασµα  ότι πράγµατι η 

κλίµακα µετράει την έννοια που έχει θεωρηθεί  ότι µετρά. Οι µεταβλητές κριτηρίου που 

χρησιµοποιήθηκαν  για να συγκρίνουν τις πέντε κλίµακες είναι: (ι) η γενική ικανοποίηση, 

(ii) η πρόθεση των µελλοντικών επισκέψεων και (iii) η πρόθεση να συστηθεί το 

πανεπιστήµιο σε έναν φίλο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όλες οι κλίµακες έχουν 

σηµαντικούς θετικούς συσχετισµούς µε τη γενική ικανοποίηση, τις µελλοντικές επισκέψεις 

και τις προθέσεις που συστήνουν σε έναν φίλο όµως οι κλίµακες SERVPERF και 

HEdPERF αποδίδουν καλύτερα από την άποψη της εγκυρότητας βάσης κριτηρίου σε 

σύγκριση µε τις άλλες τρεις εναλλακτικές κλίµακες µέτρησης της ποιότητας.  

Η εγκυρότητα δοµής/εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) αφορά τον 

βαθµό που µια κλίµακα µέτρησης µετρά επακριβώς την έννοια που έχουµε ορίσει ότι 

µετράει.  

Η εγκυρότητα των πέντε κλιµάκων αξιολογείται εξετάζοντας τη συγκλίνουσα ισχύ 

(convergent validity) που είναι ουσιαστικά ο βαθµός στον οποίο µια λειτουργία είναι 

παρόµοια µε  (συγκλίνει) άλλες διαδικασίες,  που θεωρητικά πρέπει να είναι παρόµοιες. 

Βρέθηκε ότι και οι πέντε κλίµακες επαληθεύουν  τη συγκλίνουσα ισχύ, εντούτοις, η 

κλίµακα SERVPERF παρουσίασε έναν υψηλό συσχετισµό µε τις άλλες κλίµακες, 

ενισχύοντας κατά συνέπεια τη εγκυρότητα δοµής.  

 

Εξηγούµενη ∆ιακύµανση 

Η δυνατότητα µιας κλίµακας να εξηγήσει την διακύµανση στην συνολική ποιότητα 

υπηρεσιών αξιολογήθηκε παλινδροµώντας τις αντιλήψεις του ερωτούµενου για  τη 

συνολική  ποιότητα υπηρεσιών στις ποιοτικές διαστάσεις υπηρεσιών για κάθε κλίµακα. Οι  
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τιµές που φάνηκαν στις µετρήσεις R² δείχνουν την ανωτερότητα των κλιµάκων 

SERVPERF και HEdPERF στην εξήγηση της διακύµανσης ενώ ακολουθεί η Σταθµισµένη 

κλίµακα SERVPERF. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η προσθήκη των «σταθµισµένων 

εργαλείων» δεν οδηγεί σε µια υψηλότερη επεξηγηµατική δύναµη των κλιµάκων 

SERVPERF και SERVQUAL.  

Όσον αφορά τον προσδιορισµό της σχετικής επιρροής των διαστάσεων η απτότητα, 

η αξιοπιστία, η ανταπόκριση και η εγγύηση είναι στατιστικά σηµαντικές διαστάσεις του 

συνολικού ποιοτικού µέτρου υπηρεσιών SERVPERF υπονοώντας πως η διάσταση της 

κατανόησης δεν συµβάλει σηµαντικά στην εξήγηση της διασποράς της συνολικής 

εκτίµησης SERVPERF.  

Για την σταθµισµένη SERVPERF όλες οι διαστάσεις είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Η απτότητα και η κατανόηση δεν είναι στατιστικά σηµαντικές διαστάσεις για την κλίµακα  

SERVQUAL, ενώ όλες οι διαστάσεις είναι στατιστικά σηµαντικές το Σταθµισµένο 

SERVQUAL. Σχετικά µε το HEdPERF, τα ζητήµατα Προγράµµατος Σπουδών και η 

Πρόσβαση είναι και τα δύο όχι στατιστικά σηµαντικά.  

 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η κύρια περιοχή που απαιτεί αλλαγές 

από  ∆ιοίκηση ενός ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συµφώνα µε τις µετρήσεις µε τα 

εργαλεία SERVPERF, Σταθµισµένο SERVPERF, SERVQUAL και Σταθµισµένο 

SERVQUAL είναι η  διάσταση της Απτότητας. Από την άλλη σύµφωνα µε  το εργαλείο 

HEdPERF η ανεπαρκέστερη διάσταση αφορά τις Μη Ακαδηµαϊκές Πτυχές. Οι πιο 

σηµαντικές διαστάσεις βρέθηκε ότι είναι η Αξιοπιστία και η Ανταπόκριση και λιγότερο η  

Εγγύηση, Κατανόηση, Απτότητα.  

 

Έρευνα στην Μαλαισία  

Η  δεύτερη έρευνα που µελετήθηκε (Firdaus Abdullah, 2005, 2006) πήρε χώρα σε έξι 

ανώτατα ιδρύµατα (δύο δηµόσια πανεπιστήµια, ένα ιδιωτικό πανεπιστήµιο και τρία 

ιδιωτικά κολλέγια) και  στοχεύει στο να εξετάσει και να συγκρίνει εµπειρικά την κλίµακα 

HEdPERF σε σχέση µε την γνωστή SERVPERF και µία νέα, την µικτή hEdPERF-
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SERVPERF. Έλαβε χώρα στη Μαλαισία ενώ για την έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δοµηµένα 

ερωτηµατολόγια τα οποία χωριζόταν σε τέσσερα µέρη:  

Το Α µέρος αναφερόταν στο προφίλ των ερωτούµενων φοιτητών. 

Το Β µέρος περιείχε 22 στοιχεία που εξήχθησαν από την κλίµακα   SERVPERF. 

Το Γ αποτελείτο από 41 στοιχεία που εξήχθησαν από το HEdPERF που αναφέρεται 

συγκεκριµένα στην προσφορά υπηρεσιών ενός ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Το ∆ µέρος αποτελείτο από ερωτήσεις που θα παρείχαν µια γενική εκτίµηση για την 

ποιότητα των υπηρεσιών, το επίπεδο ικανοποίησης και τις µελλοντικές επισκέψεις. 

Υπήρξαν επίσης τρεις ανοιχτές ερωτήσεις που επέτρεπαν στους εναγοµένους να δώσουν 

τις προσωπικές απόψεις τους σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οποιαδήποτε πτυχή της 

υπηρεσίας θα µπορούσε να βελτιωθεί. 

 Ο αρχικός στόχος είναι να αξιολογηθούν οι δυνάµεις και αδυναµίες κάθε εργαλείου 

ώστε να καθοριστεί ποιο όργανο είχε την καλύτερη ικανότητα µέτρησης από την άποψη 

της µονοδιάστατης φύσης, της αξιοπιστίας, της  ισχύος και της εξηγούµενης διακύµανσης 

στην ποιότητα των υπηρεσιών. Τα συµπεράσµατα χρησιµοποιήθηκαν τελικά στο 

µετασχηµατισµό του HEdPERF («τροποποιηµένο HEdPERF») σε ένα ιδανικό όργανο 

µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών ειδικά  για τον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριµένα τα βήµατα που ακολουθηθήκαν σε αυτήν την έρευνα σχηµατικά είναι 

τα εξής:  

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [61] 

 

 

Πηγή: Firdaus Abdullah, 2006 
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 Η επιλογή του αριθµού και του τύπου των παραγόντων και εποµένως των 

µεταβλητών για την µικτή SERVPERF - HEdPERF έγινε µετά από συγκεκριµένες 

στατιστικές µετρήσεις και το αποτέλεσµα ήταν ότι οι πιο αντιπροσωπευτικοί παράγοντες 

που αποδεικνύουν την ποιότητα είναι οι εξής:  

 Μη Ακαδηµαϊκές Πτυχές (περιέχει τις µεταβλητές που είναι απαραίτητες 

ώστε να εκπληρώνουν οι σπουδαστές τις υποχρεώσεις τους, και αφορά τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες που πραγµατοποιούνται από το µη ακαδηµαϊκό 

προσωπικό) 

 Ακαδηµαϊκές Πτυχές (αντιπροσωπεύει τις ευθύνες των ακαδηµαϊκών) 

 Αξιοπιστία (αποτελείται από τα στοιχεία που δίνουν έµφαση στη 

δυνατότητα να παρασχεθεί η δεσµευµένη υπηρεσία εγκαίρως και επακριβώς)  

 Συµπάθεια (αφορά την παροχή εξατοµικευµένης και εξατοµικευµένης 

προσοχής στους σπουδαστές παρέχοντας σαφή κατανόηση των συγκεκριµένων 

και αυξανόµενων αναγκών τους) 

Η δοµή αυτή µε τους τέσσερις παράγοντες συσχετίζεται µε τους καθοριστικούς 

παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών που υποστηρίζει η υπάρχουσα βιβλιογραφία,  

εντούτοις, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι τέσσερις παράγοντες που προσδιορίστηκαν 

δεν προσαρµόστηκαν ακριβώς ούτε στη δοµή µε τους έξι παράγοντες του  HEdPERF ούτε 

στη δοµή µε τους πέντε παράγοντες του SERVPERF αλλά είναι γέννηµα της µίξης αυτών 

των δύο. 

Παρόµοια µε την προηγούµενη έρευνα στην Πορτογαλία έγινε συγκριτική µελέτη 

µεταξύ των τριών µεθόδων ως προς: 

 Την Μονοδιάστατη φύση (unidimensionality) 

 Την Αξιοπιστία (reliability) 

 Την Ισχύ (validity) 

 Την Ανάλυση Παλινδρόµησης (regression analysis) 

Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
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Μονοδιάστατη φύση 

Αναφέρεται στην ύπαρξη µιας ενιαίας κατασκευής/γνωρίσµατος που κρύβεται κάτω 

από ένα σύνολο µέτρων (Hattie, 1985  Άντερσον και Gerbing, 1991). Η µονοδιάστατη 

φύση έχει δοθεί περιληπτικά από τον  Hattie ως  (1985, σελ. 49), ένα σύνολο στοιχείων 

που διαµορφώνουν ένα όργανο ώστε όλα τα στοιχεία να µετράνε µόνο ένα πράγµα από 

κοινού». Αποδεικνύεται στην έρευνα ότι και τα τρία εργαλεία που εξετάζονται 

(HEdPERF, SERVPERF, HEdPERF-SERVPERF) εµπεριέχουν την έννοια της 

µονοδιάστατης φύσης και ότι τροποποιηµένη το «τροποποιηµένο HEdPERF» αποτελεί ένα 

αρκετά καλό µοντέλο και αντιπροσωπεύει µια εύλογα στενή προσέγγιση στον πληθυσµό. 

Αξιοπιστία  

Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί κατά αποδεκτό τρόπο η µονοδιάστατη φύση, πρέπει να 

αξιολογηθεί η αξιοπιστία της κλίµακας όπου δείχνει τη σταθερότητα και τη συνέπεια µε 

τις οποίες το όργανο µετρά την έννοια. 

Το Άλφα του Cronbach για τις διαστάσεις HEdPERF κυµάνθηκε σε καλά επίπεδα µε 

εξαίρεση την διάσταση «κατανόηση» η οποία και αφαιρέθηκε από την «τροποποιηµένη 

κλίµακα». Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αξιοπιστία του «τροποποιηµένου HEdPERF» 

είναισυγκριτικά ανώτερη από το εργαλείο SERVPERF και ελαφρώς καλύτερη από το 

hEdPERF- SERVPERF. 

Ισχύς  

         Με την ισχύ εννοείται ο βαθµός στον οποίο ένα µέτρο ή ένα σύνολο µέτρων 

αντιπροσωπεύει σωστά την έννοια.  Για τις ανάγκες µελέτης της ισχύος χρησιµοποιήθηκαν 

οι έννοιες εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων (criterion validity)  και εγκυρότητα στη 

δοµή/εννοιολογική κατασκευή (construct validity). Για την εγκυρότητα στην βάση 

κριτηρίων χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο «η σφαιρική αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών» ενώ για την εγκυρότητα στη δοµή/εννοιολογική κατασκευή χρησιµοποιήθηκε  

«η συνολική προτίµηση» που µετρήθηκε µέσα από την συνολική ικανοποίηση και την 

πρόθεση για µελλοντική φοίτηση στο ίδρυµα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

συντελεστές ισχύος για την «τροποποιηµένη κλίµακα HEdPERF» ήταν καλύτερα και από 
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το SERVPERF και το SERVPERF-HEdPERF. Με άλλα λόγια, αυτά τα συµπεράσµατα 

κατέδειξαν ακόµη µια φορά την ανωτερότητα του «τροποποιηµένου HEdPERF» από την 

άποψη της εγκυρότητας  κριτηρίου και κατασκευής. 

 

Ανάλυση Παλινδρόµησης  

Η ανάλυση παλινδρόµησης έγινε µε σκοπό να: 

 αξιολογήσει τη γενική επίδραση των τριών οργάνων στο ποιοτικό επίπεδο 

υπηρεσιών (µε άλλα λόγια, πόσο καλά πρόβλεψαν την ποιότητα υπηρεσιών)  και 

 να καθορίσει την ανάλογη σηµασία των µεµονωµένων διαστάσεων των κλιµάκων. 

Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση για άλλη µια φορά κατέδειξαν ότι η 

«τροποποιηµένη κλίµακα HEdPERF» είναι η καλύτερη στην εξήγηση της διαφοράς του 

ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών. Επίσης βρέθηκε ότι: 

 Στην HEdPERF η διακύµανση εξηγήθηκε κατά κύριο λόγο από την 

Προσβασιµότητα (Access) και όχι από Μη Ακαδηµαϊκούς και  Ακαδηµαϊκούς 

παράγοντες, την Φήµη ή Θέµατα Προγράµµατος Σπουδών.  

 Στην SERVPERF µέθοδο η διακύµανση εξηγήθηκε από την Εγγύηση (Assurance) 

και από τους Απτούς παράγοντες (tangibles) και όχι από Ανταπόκριση, την 

Συµπάθεια ή την Αξιοπιστία 

 Τέλος, στην SERVPERF- HEdPERF η διακύµανση εξηγήθηκε από τις 

Ακαδηµαϊκές και Μη Ακαδηµαϊκές πτυχές και όχι από την Συµπάθεια ή την 

Αξιοπιστία.   

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα καταλήγουν στο ότι η µέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών µε τη βοήθεια της µεθόδου HEdPERF οδήγησε στις πιο αξιόπιστες εκτιµήσεις, 

τη µεγαλύτερη ισχύ κριτηρίου και κατασκευάσµατος, τη µεγαλύτερη εξηγηµένη διαφορά, 

και συνεπώς την καλύτερη τακτοποίηση από τα άλλα δύο όργανα συγκεκριµένα 
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SERVPERF και hEdPERF-SERVPERF. Εν ολίγοις, τα συµπεράσµατα κατέδειξαν µια 

προφανή ανωτερότητα της τροποποιηµένης δοµής πέντε παραγόντων της κλίµακας 

HEdPERF. Έτσι, η ποιότητα των υπηρεσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να 

κρίνεται µέσα από µια  ως δοµή πέντε-παραγόντων Μη ακαδηµαϊκές και Ακαδηµαϊκές  

πτυχές,  την Φήµη, την Πρόσβαση, και τα Ζητήµατα Προγράµµατος. 

Τα τρέχοντα αποτελέσµατα επίσης προτείνουν ότι η διάσταση της Πρόσβασης(εύκολη 

προσέγγιση, την ευκολία της επαφής και τη διαθεσιµότητα και του προσωπικού 

ακαδηµαϊκών και µη-ακαδηµαϊκών) είναι ο σηµαντικότερος καθοριστικός παράγοντας της 

ποιότητας υπηρεσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενισχύοντας κατά συνέπεια τη 

σύσταση που υποβάλλεται από τον Firdaus (2004). Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης πρέπει εποµένως να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη διάσταση  

αυτή. 
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2.3 Ο ∆Ρ. DEMING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο ∆ρ. W. Edwards Deming (1900-1993) θεωρείται ως ο «Πατέρας της σύγχρονης 

Ποιότητας». Υποστήριξε ότι για  την επίτευξη του υψηλότερου επίπεδου απόδοσης 

απαιτείται περισσότερο από µια καλή φιλοσοφία  κι ότι η οργάνωση πρέπει να αλλάξει τη 

συµπεριφορά της και να υιοθετήσει νέες πρακτικές για να επιτύχει τα βέλτιστα 

αποτελέσµατα (πηγή: W. Edwards Deming, www.wikipedia.org) .Στην συνέχεια αυτής της 

παραγράφου θα συζητηθούν τρία θέµατα, όλα βασισµένα στις ιδέες του Deming  και 

προσαρµοσµένα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Τα θέµατα περιλαµβάνουν:  

 Την θεώρηση του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος/ Τµήµατος  ως ένα σύστηµα 

 Την Συνεχή Βελτίωση σε ένα Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα/ Τµήµα 

 Τις 14 Αρχές του Deming για την επίτευξη ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας σε 

ένα Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα/ Τµήµα 

 

2.3.1 Το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα ως Σύστηµα 

Ο Deming στην βιβλιογραφία αναφέρει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να θεωρείται ως 

ένα «σύστηµα». Η θεώρηση αυτή του Deming απεικονίζεται παρακάτω:  

 

Πηγη: Tribus Myron 
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Η Elaine Torres, έχει εφαρµόσει ενεργά την έννοια περί συστηµάτων του ∆ρ. 

Deming στην Εκπαίδευση και έκανε την επεξεργασία του παραπάνω σχήµατος 

προσαρµοσµένο στην εκπαίδευση (Tribus Myron, «Quality in Education According to the 

Teachings of Deming and Feuerstein»). Στην παρούσα εργασία, το σύστηµα που 

παρουσιάζει η Elaine Torres διαµορφώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την θεώρηση ενός 

Ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 

 

Προσαρµογή για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση από: Tribus Myron 

Ο σκοπός ενός Συστήµατος είναι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να επωφελούνται 

µακροπρόθεσµα. Για να είναι ανταγωνιστικός ένας οργανισµός πρέπει να είναι ποιοτικός 

σφαιρικά, δηλαδή να λαµβάνει υπόψη την ποιότητα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

Πρώτα απ’ όλα πρέπει κάθε ίδρυµα να καθορίζει ποιος είναι ο τελικός στόχος του, 

οι φιλοδοξίες του, το όραµα και την αποστολή του. Για να τον επιτύχει πρέπει να λάβει 
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υπόψη τους «προµηθευτές», τα στοιχεία «εισόδου» και τις «υπηρεσίες υποστήριξης» και 

να ορίζει τι σηµαίνει ποιότητα για καθ’ ένα από αυτά -  για όσα είναι δυνατό και δεν 

ορίζονται από άλλους παράγοντες όπως πχ. το Υπουργείο Παιδείας. Το αποτέλεσµα είναι 

τα στοιχεία «εξόδου» τα οποία αφορούν και έχουν αντίκτυπο στους «πελάτες». Οι 

«πελάτες» είναι αυτοί που κρίνουν εάν τα στοιχεία εξόδου είναι ποιοτικά και γι’ αυτό 

πάντα θα πρέπει να υπάρχει ανατροφοδότηση µέσα από την «έρευνα πελατών». Σ’ αυτό το 

µέρος θα πρέπει να υποστηρίζονται µέθοδοι και διαδικασίες που  ελέγχουν αν το 

αποτέλεσµα ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών (πχ αν οι εργοδότες είναι ικανοποιηµένοι 

από το επίπεδο γνώσεων του εργαζοµένου που έχει φοιτήσει στο Ίδρυµα). Αν το 

αποτέλεσµα δεν είναι το αναµενόµενο πρέπει να ερευνηθεί για ποιους λόγους συνέβη 

αυτό, για παράδειγµα µπορεί να έχουν αλλάξει οι ανάγκες των πελατών (για ποιόν λόγο;), 

τα στοιχεία εισόδου να µην είναι σωστά ή να µην επεξεργάστηκαν σωστά κ.ο.κ. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ελέγχεται πάλι ο «Σκοπός» του ιδρύµατος µε βάση πάντα τα αποτέλεσµα 

της έρευνας πελατών και γίνεται επανασχεδιασµός των διαδικασιών και των στοιχείων 

εισόδου ώστε να βελτιωθούν οι προβληµατικές περιοχές και να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των πελατών και στον βαθµό ποιότητας που αυτοί καθορίζουν. 

   

2.3.2 Συνεχής βελτίωση  

Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης είναι γενικά κεντρική στην φιλοσοφία της 

διασφάλισης Ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας οποιουδήποτε οργανισµού 

επιτυγχάνεται µέσω των «κύκλων βελτίωσης» oι οποίοι µπορούν να εφαρµοσθούν σε 

επίπεδο Συστήµατος αλλά και σε κατώτερα επίπεδα όπως στο επίπεδο των ∆ιεργασιών ή 

και στο επίπεδο των επιµέρους ∆ιαδικασιών (πηγή: Trump University). Έτσι, συνεχής 

βελτίωση µπορεί να υπάρξει σε επίπεδο Ιδρύµατος, Τµήµατος αλλά και σε επίπεδο 

κάποιου µαθήµατος που διδάσκεται σε συγκεκριµένο Τοµέα του Τµήµατος.  

 Η πιο  γνωστή κωδικοποίηση του κύκλου βελτίωσης είναι ο λεγόµενος κύκλος 

«PDCA»  (Plan – Do – Check (Study) – Act)   ή Κύκλος του Deming. 
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Ο κύκλος PDCA παρουσιάζει µια προσέγγιση που οδηγεί στη ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Σύµφωνα µε τον Deming µια οργάνωση που συµµετέχει συνεχώς στις 

ακόλουθες τέσσερις κυκλικές δραστηριότητες θα ανυψώνει συνεχώς την ποιότητα των 

προσφερόµενων ειδών της: 

 

Πηγή: Trump University 

Plan: Προετοιµασία και προγραµµατισµός µε έναν δοµηµένο τρόπο µέσα από 

προηγούµενες εµπειρίες και θέτοντας συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων (benchmark) ώστε 

να επέλθει η αλλαγή. Προσδιορισµός των Στόχων Ποιότητας. 

Do: Εάν ο στόχος είναι εκτεταµένος και µακροσκελής, γίνεται δοκιµή σε 

περιορισµένο κοµµάτι και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων πριν την εξ’ ολοκλήρου 

εφαρµογή. 

Check (Study):  Μέτρηση, µελέτη και ανάλυση των στοιχείων που σχετίζονται µε 

την παρακολούθηση των Στόχων Ποιότητας 

Act: Αξιολόγηση των µετρήσεων. Εάν η αλλαγή δεν έφερε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα ο κύκλος επαναλαµβάνεται θέτοντας ένα νέο διαφορετικό σχέδιο (plan) ενώ 
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αν υπήρξε επιτυχία, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν ενσωµατώνονται και ο κύκλος 

επαναλαµβάνεται για να προγραµµατιστούν βελτιώσεις. 

 

2.3.2 Οι 14  Αρχές του  Deming για την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Ο Dr. Edwards W. Deming στο βιβλίο του «Out of the Crisis» εκφράζει τις 

κεντρικές του ιδέες για την ∆ιασφάλιση Ποιότητας σε έναν οργανισµό, µέσα από την 

παρουσίαση 14 βηµάτων που κρίνει ότι πρέπει αυτός να ακολουθήσει. Παρ’ όλο που ο 

Deming δεν αναφέρει τον όρο «∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας», από τις ιδέες του γίνεται 

κατανοητό ότι αναφέρεται σε έναν οργανισµό που ακολουθεί ∆.Ο.Π. 

 H ιδέα του συγγραφέα για αλλαγή και στροφή στην Ποιότητα επήλθε ύστερα από 

την απειλή που ένιωσε για την Αµερικανική βιοµηχανία από την αντίστοιχη  Ιαπωνική.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 14 αρχές του Deming για την ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (πηγή: Βούζας Φ.) προσαρµοσµένες (δεξιά στον πίνακα) στα δεδοµένα της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Οι  14 Αρχές του Deming: 

Προσαρµογή στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

«Constancy of Purpose»  Συνεχής και συνεπής προσπάθεια για 

τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει 

το Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε 

στόχο να είναι ανταγωνιστικό. Η βελτίωση 

της Ποιότητας δεν πρέπει να αποτελεί  µια 

τρέχουσα πολιτική που αποσκοπεί στην 

βραχυπρόθεσµη αποδοτικότητα και έπειτα 

τερµατίζεται.  
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«The new philosophy» 

 

Υιοθέτηση µιας νέας φιλοσοφίας 

ποιότητας από τους ανθρώπους που 

κατέχουν θέσεις – κλειδιά και µεταφορά της 

από «πάνω προς τα κάτω». Η φιλοσοφία 

αυτή θα πρέπει να προσεγγίζει τα  Ιαπωνικά 

πρότυπα: όχι καθυστερήσεις, όχι λάθη, αλλά 

ένα Ίδρυµα που οι υπηρεσίες του – σε όλα 

τα επίπεδα (πχ. προγράµµατα σπουδών, 

διδασκαλία, εξυπηρέτηση ενδιαφεροµένων, 

συνεργασία µε άλλους φορείς,  ιδρύµατα 

κράτος) - θα ακολουθούν µια κουλτούρα 

ποιότητας. 

«Cease dependence on inspection»  Η ποιότητα πρέπει να είναι 

ενσωµατωµένη στις διαδικασίες και όχι 

εξαρτηµένη από τον έλεγχο. Εξάλειψη της 

ανάγκης για συνεχή επιθεώρηση και έλεγχο 

ως τρόπο ζωής για µε σκοπό να οδηγήσει 

στην ποιότητα.  

«End lowest tender contracts» 

 

 

Η δηµιουργία σχέσεων µε 

αξιόπιστους «προµηθευτές» (πχ. εξοπλισµός 

εργαστηρίων, φιλοξενία καθηγητών από 

άλλα πανεπιστήµια) είναι ζωτικής σηµασίας. 

Όχι στην τάση να γίνονται όλα βάση τιµής 

αλλά απαίτηση για σηµαντικά µέτρα 

ποιότητας µαζί µε συµφέρουσα τιµή. 

«Improve constantly and forever 

every process» 

 

 

 

Απαιτείται συνεχής βελτίωση και για 

πάντα για κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αναζήτηση συνεχώς των προβληµάτων 

προκειµένου να βελτιώνονται / εξαλείφονται 

µέσα από την δέσµευση για ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας και την χρήση του 
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κύκλου βελτίωσης όπως περιγράφηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

«Institute training on the job»  

 

 Εισαγωγή και εγκαθίδρυση 

σύγχρονες µεθόδων εκπαίδευσης στην 

εργασία για όλους. Αλλαγές που 

συµβαίνουν σε ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα  (πχ στις υπηρεσίες, τις 

µεθόδους) πρέπει όχι µόνο να 

παρακολουθούνται αλλά και να 

συµβαδίζουν µε την εκπαίδευση και νέες 

δεξιότητες του προσωπικού του 

Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος. Εάν οι άνθρωποι 

εκπαιδεύονται καλά και οµοιόµορφα, θα 

επιτύχουν οµοιόµορφα τα υψηλά  

αποτελέσµατα. 

«Institute leadership»  

 

  Αποτελεσµατική ηγεσία και παροχή 

στους εργαζόµενους όλων των απαραίτητων 

τεχνικών και εργαλείων  για την όσο το 

δυνατό αποτελεσµατικότερη και 

ορθολογικότερη εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. Η βελτίωση της ποιότητας θα 

βελτιώσει αυτόµατα την ανταγωνιστικότητα 

σε σχέση µε άλλα αντίστοιχα ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

«Drive out fear» 

 

Ελαχιστοποίηση του  φόβου και 

ενθάρρυνση της αµφίδροµης επικοινωνίας 

µεταξύ της διοίκησης, του διοικητικού  

προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των 

φοιτητών. Θεώρηση των ελέγχων 

(εσωτερικών και εξωτερικών) ως µια 

δραστηριότητα βελτίωσης του Τµήµατος/ 
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Ιδρύµατος και όχι ως µια αυταρχική, 

«σωφρονιστική» δραστηριότητα. 

«Break down barriers between 

departments» 

 

 

Κατάργηση των διατµηµατικών 

στεγανών και ενθάρρυνση της λύσης όλων 

των προβληµάτων που παρουσιάζονται 

µέσω της οµαδικής εργασίας. Στο 

προσωπικό  ενός Τµήµατος/ Σχολής  στους 

διάφορους τοµείς (σίτιση, λογιστήριο, 

βιβλιοθήκη, έρευνα, Γραφείο Ποιότητας 

κτλ) θα πρέπει να  υπάρχει δια-σενεργασία 

σε οµάδες µε σκοπό την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων και την λήψη αποφάσεων.  Οι 

δια-υπηρεσιακές και δια-λειτουργικές 

οµάδες επιτυγχάνουν την ποιότητα ενώ ο 

διαχωρισµός λειτουργεί ενάντια σ’ αυτήν.   

«Eliminate slogans» Αποφυγή  συνθηµάτων,  αφισών και 

των παραινέσεων που απαιτούν από τους 

υπαλλήλους µηδενικά λάθη χωρίς παροχή 

των µεθόδων. ∆εν είναι πάντα οι  άνθρωποι 

που κάνουν τα λάθη - είναι οι διαδικασίες 

µέσα στις οποίες  λειτουργούν. Ένα κλίµα 

ενθαρρυντικό και κινητήριο είναι θεµιτό 

αλλά ο κατακλυσµός του προσωπικού µε 

συνθήµατα που απαιτούν  βελτίωση  των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών 

χωρίς να υποστηρίζονται από το σύστηµα 

καταλήγει αντιπαραγωγικός. 

«Eliminate arbitrary numerical 

targets» 

 

Αποκοπή από  τα πρότυπα εργασίας 

που στηρίζονται σε αριθµητικούς στόχους 

και σε Μ.Β.Ο (Management By Objectives). 

Οι αριθµητικοί στόχοι συνδέονται µε 
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χαµηλή ποιότητα της τελικής υπηρεσίας 

αφού οι εργαζόµενοι προσπαθώντας να 

ικανοποιήσουν τα νούµερα, ρίχνουν την 

ποιότητα.  

« Permit pride of workmanship» 

 

 

Επιβράβευση και αναγνώριση της 

εργασίας του υπαλλήλου ώστε να νιώθει 

υπερηφάνεια για αυτήν και να µην 

µετατρέπεται σε υποχρέωση. Σ’ αυτό το 

µοντέλο προτείνεται µεταξύ άλλων, η 

κατάργηση της Αξιολόγησης της Απόδοσης 

και του Μ.Β.Ο. Η ικανοποίηση των  

φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

της ∆ιοίκησης και του διοικητικού 

προσωπικού οδηγεί στην ποιότητα και όχι 

στην ποσότητα. 

«Encourage education and self-

improvement» 

 

 

 

Καθιέρωση ενός οργανωµένου  

προγράµµατος εκπαίδευσης, και 

ενθάρρυνση της αυτό-βελτίωσης. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  µπορεί να 

αποκτηθεί µέσα από έναν Οργανισµό που 

Μαθαίνει και υποστηρίζει νέες µεθόδους 

εργασίας προσφέροντας τα απαραίτητα 

µέσα όπως σύγχρονα προγράµµατα 

εκπαίδευσης έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής 

ενηµέρωση για τις νέες εξελίξεις πάνω στην 

εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων  

«The transformation is everyone's 

job» 

 

Η ποιότητα δεν είναι ευθύνη µόνο 

της διοίκησης αλλά όλων. Οι 

ενδιαφερόµενοι πρέπει να ξέρουν σε τι 

δεσµεύονται δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Σε 

ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όλοι 
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είναι υπεύθυνοι για τον µετασχηµατισµό της 

ποιότητας. 
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2.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

2.4.1 ∆ηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ανωτάτου Χώρου και ο ΕΝQA 

Η βασική αιτία που οδήγησε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση ότι 

πρέπει να δράσουν σχετικά µε την Ανώτατη Εκπαίδευση ήταν η συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας για διασφάλιση του ρόλου των πανεπιστήµιων στις συντελούµενες 

κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές (Καραµάνος Α., 2007). Σηµαντικότατο ρόλο όµως 

έπαιξε και η διαπίστωση µιας έντονης ανταγωνιστικότητας από τα ιδρύµατα της Αµερικής 

και της Άπω Ανατολής. 

Συγκεκριµένα, κάποια από τα στοιχειά που συζητήθηκαν είναι τα εξής 

(Τσινισιζέλης Μ., 2007):  

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 µόνο το 21% του ενεργού πληθυσµού 

κατέχει πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

µεταξύ των κρατών-µελών, σε σύγκριση µε το 38% των Ηνωµένων 

Πολιτειών, το 43% του Καναδά, το 36% της Ιαπωνίας ή ακόµα και το 26% 

της Νότιας Κορέας. 

 Η πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση των σχετικών ηλικιακών οµάδων 

φτάνει στο 52% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, πολύ πίσω από το 81% 

των Ηνωµένων Πολιτειών, το 82% της Νότιας Κορέας ή το 56% του 

Καναδά. 

 Ελάχιστα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια βρίσκονται ανάµεσα στα κορυφαία 50 

παγκοσµίως.  

 Ο λόγος ερευνητών ανά 1.000 εργαζοµένους είναι χαµηλότερος στην 

Ευρώπη συγκριτικά µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, παρά το 

γεγονός ότι παράγονται περισσότερα διδακτορικά στην Ευρώπη, 

τουλάχιστον σε τεχνολογίες αιχµής. 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [77] 

 

 Τα 4.000 περίπου συστήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη των 

25, χαρακτηρίζονται από την διαφορετικότητα  και τις αποκλίσεις µεταξύ 

τους 

Έτσι, ξεκινάει η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (European Higher Education Area – ΕΗΕΑ) του οποίου βασικός στόχος 

είναι η απαίτηση για ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην 

Ευρώπη. 

Η οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ευρώπη ονοµάζεται «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη 

∆ιασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» (ENQA). Συγκροτήθηκε το 

2000  και έχει ως σκοπό την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των µελών της. Στον 

ENQA έχουν ήδη ενταχθεί οι εθνικοί φορείς ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την Έρευνα, το έργο των οποίων έχει πιστοποιηθεί µε εξωτερική (από 

τρίτους) αξιολόγηση. 

 Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του ENQA είναι (πηγή: European Higher Education 

Area) 

 να ενθαρρύνει και να αναπτύξει την ανταλλαγή των πληροφοριών και των 

εµπειριών σχετικά µε την ∆ιασφάλιση Ποιότητας της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και 

ιδιαίτερα στις µεθοδολογικές εξελίξεις και τα παραδείγµατα της ορθής πρακτικής  

 να λειτουργήσει ως πολιτικό φόρουµ, που αναπτύσσει και που προτείνει τα 

πρότυπα, τις διαδικασίες και τις οδηγίες για  την ∆ιασφάλιση της  Ποιότητας  

 να εκπληρώσει τα αιτήµατα για αριστεία και συµβουλές από τους 

ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας, τις εθνικές και περιφερειακές δηµόσιες αρχές και 

άλλους οργανισµούς που συνδέονται µε τον EHEA  

 να διευκολύνει τις δραστηριότητες ∆ιασφάλισης Ποιότητας στον τοµέα της 

διεθνής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

 να προωθήσει την αποτελεσµατική ανάπτυξη και εφαρµογή των 

συστηµάτων των οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την  ∆ιασφάλισης Ποιότητας και 

Πιστοποίησης  
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 να συντονίσει τη διαχείριση των αναθεωρήσεων των οργανισµών που είναι 

υπεύθυνοι για την ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης  

 να διατηρήσει και να αναπτύξει τη συνεργασία µε άλλες αρµόδιες 

ευρωπαϊκές οργανώσεις συµµετοχών  

 να συµβάλει στην καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

 να επιτύχει  διαλόγους µε άλλες δίκτυα και περιοχές. 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, το ENQA διαδίδει στους 

συµµετέχοντες οργανισµούς τις πληροφορίες που συγκεντρώνει σχετικά µε τις  εµπειρίες, 

βέλτιστες πρακτικές και την ανάπτυξη στον τοµέα της ποιοτικής αξιολόγησης και της 

διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες του ENQA 

περιλαµβάνουν εκδηλώσεις όπως διασκέψεις, workshops και σεµινάρια καθώς επίσης και 

πολύ-εθνικά projects διασφάλισης ποιότητας, δηµοσιεύσεις   εκθέσεων, συνεργασία τους 

συµµετέχοντες καθώς και ανάπτυξη και συντήρηση του ιστοχώρου του. Οι κοινοί 

σταθερότυποι και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ENQA βασίζονται σε γενικά αποδεκτές 

αρχές και αποσκοπούν (Πηγή: Α∆ΙΠ , Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Έκδοση 3η): 

 Στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 Στην υποστήριξη και υποβοήθηση των ιδρυµάτων στη διαχείριση και 

βελτίωση της ποιότητάς τους και συνακόλουθα, στην ενίσχυση, καταξίωση και δικαίωση 

της αυτονοµίας τους. 

 Στη διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου για το έργο των φορέων ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας. 

 Στην καθιέρωση διαφανούς, απλής και κατανοητής διαδικασίας Εξωτερικής 

∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία δηµιουργίας του Ε.Ε.Χ.Α.Ε (ή 

∆ιαδικασία Μπολόνια) είναι  µια διαδικασία που δεν έχει να κάνει µε την εφαρµογή του 

κοινοτικού δικαίου, δηλαδή αποτελεί µια διαδικασία εθελοντική και  δεν υπάρχει καµία 

πολιτική που να είναι  υποχρεωτική. Στην µεγάλη Βρετανία η διαδικασία αποκαλείται µε 

τον όρο «pick and choose» , διότι  από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και για τα οποία 
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υπάρχει κοινή αποδοχή προκύπτει ότι δεν υπάρχει οµοιοµορφία στις επιλογές των 

διαφόρων κυβερνήσεων οι οποίες συµµετέχουν στη διαδικασία. Έτσι, πρόκειται  για µια  

ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, η οποία συζητάει για σύγκλιση και όχι για εναρµόνιση, 

χρησιµοποιεί χρονοδιαγράµµατα, άριστες πρακτικές και αυτό το οποίο ονοµάζεται 

«benchmarking». Είναι µια τυπικά, αυστηρά διακυβερνητική προσέγγιση και ακριβώς 

επειδή  στηρίζεται σε εθελοντική επιλογή θεωρείται ως  µια ασθενής µέθοδος συντονισµού 

(Ρηγάτου Ν., 2002) 

  Σήµερα και µετά την αποτίµηση τους 2005, η αδυναµία αυτή της µεθόδου κρίνεται ως 

ένα από τα προβλήµατα τα οποία διαπιστώνονται τώρα για την αποτελεσµατικότητα της, 

κατά τη διάρκεια της ενδιάµεσης αποτίµησης, το 2005, της ∆ιαδικασίας της Λισαβόνας, η 

οποία ακολουθεί επίσης τη µέθοδο αυτή. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση 

της ∆ιαδικασίας της Μπολόνιας η µέθοδος φαίνεται πολύ πιο αποτελεσµατική. Πράγµατι, 

ένας από τους λόγους που θεωρήθηκε ότι δεν προχωράει η επίτευξη των στόχων οφείλεται 

στην επιλογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού ως µέσου για την επίτευξη των 

συµφωνηµένων στόχων (Τσινισιζέλης Μ, 2007). 

2.4.2 Ιστορική αναδροµή  

Για την καλύτερη κατανόηση της προσπάθειας που έχει γίνει  για την αναδόµηση 

της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη θα ακολουθήσει µια ιστορική διαδροµή που 

θα αφορά µια σειρά από εξελίξεις που άρχισαν να αλλάζουν το σκηνικό της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα  τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια. 

Magna Charta Universitatum (1988) 

 Όλα ξεκίνησαν όταν το 1986 το πανεπιστήµιο της Μπολόνια απεύθυνε µια 

πρόταση στα παλαιότερα πανεπιστήµια της Ευρώπης, µε σκοπό την υπογραφή µιας magna 

charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων.  

Το 1988, µε την ευκαιρία της ένατης εκατονταετηρίδας του αρχαιότερου Πανεπιστηµίου 

της Ευρώπης, εκπρόσωποι όλων των Πανεπιστηµίων συγκεντρώθηκαν στην Μπολόνια και 

υπέγραψαν σχέδιο (το λεγόµενο  Magna Charta Universitatum) το όποιο είχε υποβάλει 
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οκταµελής επιτροπή. Η Magna Charta καθόρισε τους άξονες της εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη, δηλαδή (Παπασπύρου ∆.):  

 Συνεργασία των Ευρωπαίων σε ένα περιβάλλον όλο και πιο διεθνές και 

µεταβαλλόµενο.  

 Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για το πολιτιστικό, κοινωνικό 

και οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης.  

 Ο επαρκής εφοδιασµός του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

 Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών µονάδων.  

 Η πολιτική ισοτιµίας τίτλων. 

 Η ανάληψη δράσης από τα ευρωπαϊκά κράτη και τους υπερεθνικούς 

οργανισµούς.  

Οι Πρυτάνεις των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων που συγκεντρώθηκαν στη 

Μπολόνια, πιστεύοντας ότι το µέλλον της ανθρωπότητας οικοδοµείται µέσα σε κέντρα 

πολιτισµού, γνώσης και έρευνας, όπως είναι τα αληθινά Πανεπιστήµια, και ότι σκοπός των 

Πανεπιστηµίων είναι να µεταδίδουν γνώση, να υπηρετούν την κοινωνία, και  να διδάσκουν 

το σεβασµό της ίδιας της ζωής, έθεσαν τις παρακάτω θεµελιώδεις αρχές (πηγή: Ενιαίος 

σύλλογος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου):  

(1) Τα Πανεπιστήµια είναι αυτόνοµα ιδρύµατα, όπου η έρευνα και η διδασκαλία 

πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κάθε πολιτική εξουσία και οικονοµική 

δύναµη. 

(2) H διδασκαλία και η έρευνα πρέπει να είναι αδιαίρετη. 

(3) H ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία είναι θεµελιώδης αρχή της 

πανεπιστηµιακής ζωής. Το Πανεπιστήµιο είναι χώρος ανοιχτού διαλόγου. 

(4) Το Πανεπιστήµιο είναι ο θεµατοφύλακας της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής 

παράδοσης. 
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∆ιακήρυξη της Σορβόννης (1998)  

Τον Μάιο του 1998 στο Παρίσι, οι αρµόδιοι για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

Υπουργοί τεσσάρων χωρών (Γαλλίας, Ιταλίας, Ηνωµένου Βασιλείου και Γερµανίας) 

υπέγραψαν την ονοµαζόµενη «∆ιακήρυξη της Σορβόννης» (Sorbonne Declaration) µε 

στόχο την οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αργότερα κι 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσυπέγραψαν τη ∆ιακήρυξη αυτή (πηγή: Πολιτικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης).  

Η ∆ιακήρυξη της Σορβόννης εστιάστηκε: 

 Στην προοδευτική σύγκλιση του συνόλου πλαισίου των τίτλων σπουδών και 

των κύκλων σε έναν ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.  

 Σε κοινό σύστηµα τίτλων σπουδών: το Μπάτσελορ (Bachelor's degree) σε 

προπτυχιακό επίπεδο και το Μάστερ και το διδακτορικό (Master's and 

doctoral degree) σε µεταπτυχιακό επίπεδο.  

 Στην ενίσχυση και διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και 

διδασκόντων (οι σπουδαστές θα πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον ένα 

εξάµηνο σπουδών στο εξωτερικό)  και στη  βελτίωση της 

αναγνωρισιµότητας των τίτλων σπουδών και των ακαδηµαϊκών προσόντων.  

Μετά από την ∆ιακήρυξη της Σορβόννης θεσπίζεται η «∆ιαδικασία της 

Μπολόνια» η οποία είναι στην ουσία ένα πρόγραµµα εργασίας που περιλαµβάνει 

διασκέψεις των αρµόδιων υπουργών στις οποίες δίνονται κατευθυντήριες γραµµές  

σχετικά µε την εναρµόνιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. 

Την προετοιµασία και την εποπτεία των συνεδρίων αναλαµβάνει η «Οµάδα 

Παρακολούθησης» (BFUG) η οποία αποτελείται από: 

 εκπροσώπους των  46 - µέχρι και σήµερα - χωρών µελών1 
                                                 

1 Αζερµπαϊζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρµενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο , Βοσνία -

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γεωργία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, 
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 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, Education and Training) 

 οκτώ συµβουλευτικά µέλη2. 

Τα συνέδρια της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια έχει αποφασιστεί να 

πραγµατοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Παρακάτω γίνεται µια παρουσίαση των θεµάτων που 

έχουν συζητηθεί τονίζοντας ιδιαίτερα τα  θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση µιας και  απασχολούν την παρούσα εργασία. 

 

∆ιακήρυξη της Μπολόνια (1999) 

Η ∆ιακήρυξη της Μπολόνια αποτελεί για την εκπαίδευση τη φυσική συνέχεια όσων 

αποφασίσθηκαν και εφαρµόζονται στην Ε.Ε. µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Στις 19 

Ιουνίου 1999, 29 ευρωπαίοι υπουργοί, αρµόδιοι για την Ανώτατη Εκπαίδευση, συνήλθαν 

στην Μπολόνια για να θέσουν τις βάσεις για την  ίδρυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης µέχρι το 2010 και την προώθηση του Ευρωπαϊκού συστήµατος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι Υπουργοί δήλωσαν ότι η οικοδόµηση 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση 

                                                                                                                            

Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, 

Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας, Ρουµανία, Ρωσική Οµοσπονδία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβάκικη 

∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσέχικη ∆ηµοκρατία και Φινλανδία 

 

2 Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση (CEPES), 

Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA), Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (EURASHE), Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (ENQA), Εθνικές Ενώσεις Φοιτητών Ευρώπης (ESIB), ∆ιεθνής της 

Εκπαίδευσης - Πανευρωπαϊκή ∆οµή (EI Pan-European Structure), Ένωση 

Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανιών και Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE)  
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της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

στην Ευρώπη ενώ υποστήριξαν ότι η  Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δηµόσιο αγαθό  και  θα 

εξακολουθήσει να αποτελεί δηµόσια ευθύνη (κανονισµοί κλπ.).  

 Στη «∆ιακήρυξη της Μπολόνια» (Bologna Declaration) τέθηκαν οι βάσεις για 

(πηγή: The official Bologna Process website 2007-2010): 

 Μεγαλύτερη ελευθερία των ιδρυµάτων από τη κρατική εξουσία 

 Την απασχολήσιµότητα των φοιτητών και την δια βίου µάθηση 

 Την προώθηση  της κινητικότητας µε την άρση των εµποδίων και ίδρυση 

συστήµατος πιστωτικών µονάδων (όπως το ECTS3: European Credit Transfer System). 

 Την υιοθέτηση συστήµατος για την εύκολη ανάγνωση και σύγκριση των 

τίτλων σπουδών καθώς και συστήµατος  δύο κύκλων σπουδών 

προπτυχιακό/µεταπτυχιακό. 

 Την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στη ∆ιασφάλιση της 

Ποιότητας, καθώς και συγκρίσιµων κριτηρίων και µεθοδολογιών, µέσα από µια 

«αξιολόγηση» που θα πραγµατοποιείται από εξωπανεπιστηµιακούς φορείς, τις 

κυβερνήσεις και τα πολυεθνικά συµφέροντα. 

Η κύρια διαφορά σε σχέση µε αυτά που είχαν συζητηθεί στην  Σορβόννη, είναι ότι 

πλέον από εδω και πέρα γίνεται λόγος για σύγκλιση και όχι εναρµόνιση των συστηµάτων 

(Τσινισιζέλης Μ., 2007). 

                                                 

3 Το ECTS αναπτύσσεται µε σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδηµαϊκής 

αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιµώντας και/ή µεταφέροντας την εργασία 

του συµµετέχοντος φοιτητή (µεταφορά διδακτικών µονάδων) µεταξύ των συνεργαζόµενων 

ιδρυµάτων. Το ECTS βασίζεται στην αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των 

ιδρυµάτων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
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 Ανακοίνωση της Πράγας (2001) 

∆υο χρόνια µετά την ∆ιακήρυξη της Μπολόνια, οι αρµόδιοι για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση Υπουργοί 33 Ευρωπαϊκών χωρών, που είχαν προσυπογράψει τη ∆ιακήρυξη, 

συναντήθηκαν στην Πράγα στις 19 Μαΐου 2001 για να πιστοποιήσουν την πρόοδο που 

είχε επιτευχθεί και τα βήµατα που θα έπρεπε να παρθούν στη συνέχεια. 

 Στην «Ανακοίνωση της Πράγας» (Prague Communiqué) οι Υπουργοί (πηγή: The 

official Bologna Process website 2007-2010)  

 επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους στους στόχους της ∆ιακήρυξης της 

Μπολόνια, 

 τόνισαν ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση θεωρείται δηµόσιο αγαθό και πρέπει να 

παραµείνει «δηµόσια υπευθυνότητα», 

 αποτίµησαν την ενεργό συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πανεπιστηµίων (European University Association : EUA) και της Εθνικών Ενώσεων 

Φοιτητών (National Unions of Students in Europe : ESIB),  

 σηµείωσαν την εποικοδοµητική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Κοµισιόν), 

 σχολίασαν την παραπέρα πρόοδο σε σχέση µε τους διάφορους στόχους της 

∆ιακήρυξης της Μπολόνια ενώ, 

 τόνισαν ως ένα από τα σηµαντικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης την ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τον ζωτικό ρόλο που παίζουν τα συστήµατα 

∆ιασφάλισης της Ποιότητας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και  τη διευκόλυνση της 

συγκρισιµότητας των επαγγελµατικών προσόντων των αποφοίτων σε όλη την Ευρώπη. 

Ενθάρρυναν την στενότερη συνεργασία µεταξύ των δικτύων αναγνώρισης και 

διασφάλισης ποιότητας ενώ τόνισε την αναγκαιότητα της στενής συνεργασίας και της 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στις χώρες µε σκοπό την αποδοχή των εθνικών 

συστηµάτων ∆ιασφάλισης της Ποιότητας. Το Συµβούλιο των Υπουργών Παιδείας  κάλεσε 

τα Πανεπιστήµια και άλλα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εθνικούς οργανισµούς  

και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
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(ENQA) σε συνεργασία µε σκοπό τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, την 

διάδοση  καλών  πρακτικών και τον  σχεδιασµό  σεναρίων ώστε να υπάρξει αµοιβαία 

αποδοχή  των µηχανισµών αξιολόγησης και πιστοποίησης/ διαπίστευσης (πηγή: The 

official Bologna Process website 2007-2010). 

 

 

Σύνοδος στο Βερολίνο (2003) 

Στη συνάντησή τους στο Βερολίνο τον Σεπτέµβριο 2003 οι Υπουργοί, όρισαν τρεις 

ενδιάµεσες προτεραιότητες για τα επόµενα δύο χρόνια:  

 τη διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance) 

 το σύστηµα δύο κύκλων σπουδών  

 την αναγνώριση τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών.    

Σχετικά µε την ∆ιασφάλιση Ποιότητας τονίστηκε η ανάγκη για την προώθηση της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας µε σκοπό την ανάπτυξη κοινών κριτηρίων και µεθόδων και 

συµφωνήθηκε ότι ως το 2005 τα Εθνικά Συστήµατα ∆ιασφάλισης και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας θα συµπεριλαµβάνουν :  

 Προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των φορέων και των ιδρυµάτων που 

εµπλέκονται στη διαδικασία 

 Αξιολόγηση προγραµµάτων ή ιδρυµάτων, που θα περιλαµβάνει εσωτερική 

αξιολόγηση, εξωτερική επισκόπηση από εξωπανεπιστηµιακούς φορείς συµµετοχή των 

φοιτητών στη διαδικασία, και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων 

 Ένα σύστηµα διαπίστευσης, πιστοποίησης ή διαδικασίας σύγκρισης 

 ∆ιεθνή συµµετοχή, συνεργασία και δικτύωση. 

 Οι Υπουργοί δεσµεύτηκαν να στηρίξουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την 

∆ιασφάλιση Ποιότητας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δηµιουργίας του 
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Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε επίπεδο Ιδρύµατος, εθνικό και 

ευρωπαϊκό. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Υπουργοί ζητούν από το  ENQA µέσω των µελών της, σε 

συνεργασία µε το  EUA, το EURASHE και το ESIB, για να αναπτύξουν ένα κοινό  σύνολο 

προτύπων, διαδικασιών και οδηγίες για την ∆ιασφάλιση Ποιότητας, ενώ στα πλαίσια της 

αρχής της αυτονοµίας των Ιδρυµάτων, η ∆ιασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης αποτελεί ευθύνη του κάθε Ιδρύµατος, κι αυτό παρέχει τη βάση για 

πραγµατική καταγραφή του Ακαδηµαϊκού συστήµατος σε εθνικό επίπεδο. 

 

Σύνοδος του  Μπέργκεν (2005)  

    Οι  αρµόδιοι Υπουργοί  για την  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στα συµβαλλόµενα 

κράτη της Μπολόνιας χαιρέτισαν το 2005 την αρχή ενός  Ευρωπαϊκού Μητρώου 

∆ιασφάλισης της Ποιότητας βασισµένο σε εθνικές αναφορές. Ζήτησαν από το  ENQA, σε 

συνεργασία µε το  EUA, EURASHE και ESIB (E4 group), να αναπτύξουν τις πρακτικές 

πτυχές του µητρώου   και να υποβάλουν έκθεση µέσω της Οµάδα Παρακολούθησης της 

Μπολόνια. 

Συµφώνα µε το ανακοινωθέν των Υπουργών στην σύνοδο του Μπέργκεν, 

σηµειώθηκε   σηµαντική πρόοδος που έγινε προς την κατεύθυνση των στόχων, όπως 

περιγράφεται από την Οµάδα Παρακολούθησης στο General Report 2003-2005, στην 

έκθεση της EUA Trends IV και στην έκθεση της ESIB «Μπολόνια, Με Τα Μάτια 

Σπουδαστών».     

Σχετικά µε το θέµα της ∆ιασφάλισης Ποιότητας ανακοινώνεται ότι σχεδόν όλες οι 

χώρες έχουν προβλέψει τέτοιο σύστηµα βασισµένο στα κριτήρια που καθορίζονται στο 

ανακοινωθέν του Βερολίνου και µε υψηλό βαθµό συνεργασίας και δικτύωσης. Εντούτοις, 

αποµένει ακόµη να υπάρξει πρόοδος, ειδικότερα στη συµµετοχή σπουδαστών και τη 

διεθνή συνεργασία.  Επίσης, παρακινούνται τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης να 

συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους 
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µέσω συστηµατικής εισαγωγής εσωτερικών µηχανισµών και του άµεσου συσχετισµού 

τους µε την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας.    

Προωθείται η υιοθέτηση πρότυπων και οδηγιών για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως προτείνοντα από το ENQA ενώ υπάρχει 

δέσµευση για την εισαγωγή του προτεινόµενο µοντέλο εκθέσεων αναφοράς (peer review) 

των φορέων διασφάλισης ποιότητας σε εθνικό επίπεδο, σεβόµενοι παράλληλα τις κοινά 

αποδεκτές οδηγίες και κριτήρια. Υπογραµµίζεται για άλλη µια φορά η σηµασία 

συνεργασίας µεταξύ εθνικά αναγνωρισµένων φορέων µε σκοπό την ενίσχυση της 

αµοιβαίας αναγνώρισης της πιστοποίησης και της διασφάλισης ποιότητας (πηγή: The 

official Bologna Process website 2007-2010). 

 

Σύνοδος στο Λονδίνο (2007) 

Η επόµενη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας έγινε στις 18 Μαΐου  2007 στο 

Λονδίνο. Ανακοινώθηκε ότι τα Πρότυπα και οι Οδηγίες για την εξασφάλιση Ποιότητας 

στον E.Χ.Α.Ε που υιοθετηθήκαν στο Μπέργκεν αποτέλεσαν ισχυρό οδηγό αλλαγής 

σχετικά µε την ∆ιασφάλιση Ποιότητας. Όλες οι χώρες έχουν αρχίσει να τα εφαρµόζουν 

και κάποιες  έχουν κάνει  σηµαντική πρόοδο. Η εξωτερική ∆ιασφάλιση  Ποιότητας είναι 

πλέον πολύ περισσότερο αναπτυχθείσα από πριν και το επίπεδο συµµετοχής σπουδαστών  

έχει  αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση µε το 2005. 

Η κύρια ευθύνη για την Ποιότητα εναπόκειται στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης εποµένως τα ίδια πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δικά τους 

συστήµατά ∆ιασφάλισης Ποιότητας.  

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουµ ∆ιασφάλισης Ποιότητας, που οργανώθηκε από το 

E4 group το 2006 έδωσε ευκαιρία να συζητηθούν οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στην 

∆ιασφάλιση Ποιότητας και στο Λονδίνο προτάθηκε η καθιέρωση οργάνωσης του 

Ευρωπαϊκού Φόρουµ ∆ιασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση, µε σκοπό την διευκόλυνση 

της διάχυσης γνώσης και βέλτιστων πρακτικών. 
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Η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Μητρώου αποβλέπει στην ανοικτή πρόσβαση από 

όλους τους συµµετέχοντες αλλά και περιέχει αξιόπιστες πληροφορίες στο ευρύ κοινό για 

τους φορείς ∆ιασφάλισης Ποιότητας που εργάζονται σύµφωνα µε το ESG (πηγή: The 

official Bologna Process website 2007-2010). 

 

Σύνοδος στη Λουβέν και/ Λουβέν Λα Νεβ (2009) 

Η τελευταία µέχρι σήµερα συνάντηση των Υπουργών έλαβε χώρα στο Βέλγιο στις 

28-29 Απριλίου 2009. Εκεί, τονίστηκε η σηµαντικότητα στην αναβάθµισης και ευελιξία  

της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εν’ όψη του γηράσκοντος Ευρωπαϊκού πληθυσµού, της 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της  παγκοσµιοποίησης. Οι στόχοι, οι αξίες και οι 

πολιτικές  που καθορίζονται από τη ∆ιακήρυξη της Μπολόνιας δεν έχουν πάψει να 

ισχύουν µέχρι σήµερα. ∆εδοµένου ότι δεν έχουν επιτευχθεί εντελώς όλοι οι στόχοι ούτε η 

πλήρης και κατάλληλη εφαρµογή αυτών των στόχων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και θεσµικό 

επίπεδο απαιτείται η επίτευξη τους µε αυξανόµενη ορµή και µετά το  2010.  

Επιπλέον τέθηκαν οι προτεραιότητες για την επόµενη δεκαετία και περιλαµβάνουν 

συγκεκριµένους στόχους που αφορούν θέµατα ποιότητας, την δια βίου µάθηση, την 

απασχολισηµότητα, την φοιτητο – κεντρική διδασκαλία   (Student-centred learning), την 

έρευνα, καινοτοµία και την κινητικότητα (εύρεση δεικτών για την µέτρηση της). 

 Επισηµαίνεται η ανάγκη  για βελτιωµένη και ενισχυµένη συλλογή δεδοµένων που  

θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου που σηµειώνεται στην επίτευξη των 

στόχων,  και θα εξυπηρετήσει σαν βάση  για την απογραφή, αξιολόγηση αλλά και 

µεθόδους benchmarking, η ανάγκη για πολυδιάστατα εργαλεία διαφάνειας καθώς και για 

νέες, διαφορετικές  πηγές  και µεθόδους χρηµατοδότησης (πηγή: The official Bologna 

Process website 2007-2010).  

Οι επόµενες συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στην Βιέννη και την Βουδαπέστη 

στις 11-12 Μαρτίου 2010, στο Βουκουρέστι στις 27-28 Απριλίου του 2012, ενώ οι 

επόµενες συναντήσεις θα προγραµµατιστούν για τα έτη 2015, 2018 και 2020.  
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2.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

2.5.1 Εισαγωγικά  

Στην Ελλάδα, η ∆ιαδικασία της Μπολόνια συνδέθηκε µε τις φιλελεύθερες επιλογές 

που ορίζει η συνθήκη της Λισσαβόνας και φόρτισαν σε έναν µεγάλο βαθµό αρνητικά το 

Ελληνικό Πανεπιστήµιο και έφεραν διαξιφισµούς µεταξύ Υπουργείου και Πανεπιστηµίου 

και αναστάτωση στους φοιτητικούς και πανεπιστηµιακούς κύκλους. 

Στις αρχές  του 2005 άρχισε στην Ελλάδα ο διάλογος  για την µεταρρύθµιση της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στο θεσµοθετηµένο (1992, 1999) όργανο το Εθνικό 

Συµβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) και στο Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ)4.  Από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο 2005 τα δύο  αυτά σώµατα 

συγκλήθηκαν πολλές φορές και ως αποτέλεσµα  του εντατικού αυτού διαλόγου  υπήρξε η 

επιψήφιση στη Βουλή του Ν.3374 «∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανωτάτη 

Εκπαίδευση Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» - 

Παράρτηµα ∆ιπλώµατος ΦΕΚ 189Α/02-08-2005.  

                                                 

4 Το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) αποτελείται από τα επιµέρους Συµβούλια 

  Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) 

  Συµβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) 

  Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.∆.Ε.) 

τα οποία αποτελούν γνωµοδοτικά όργανα προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων στους αντίστοιχους κατά περίπτωση τοµείς για ζητήµατα εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού και για µείζονος σηµασίας ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι δυνατή η 

από κοινού συνεδρίαση όλων ή και δύο Συµβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. για τη συζήτηση 

θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος.  
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Με  τον Ν. 3374/2005 θεσµοθετείται η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι υπόλοιπες 45 χώρες της Ευρώπης. Η ∆ιασφάλιση 

Ποιότητας αφορά σε όλα τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας και λειτουργεί 

αυτοτελώς σε επίπεδο Ακαδηµαϊκών Μονάδων, όπως και συνολικά στα Ιδρύµατα, δια 

µέσου των Ακαδηµαϊκών Μονάδων τους. 

 

2.5.2 Σκοπός  και  χρησιµότητα του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

 Κύριος σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση του παραγόµενου έργου. Πιο 

συγκεκριµένα, σκοπός του συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση για την Ελλάδα είναι η καθιέρωση µιας ενιαίας προσέγγισης, σε πανελλαδικό 

επίπεδο, για την καταγραφή, την κατανόηση, και τη συστηµατική αποτίµηση του έργου 

των Ακαδηµαϊκών Μονάδων (Τµηµάτων ή Σχολών) και συνεπώς των Ιδρυµάτων στα 

οποία ανήκουν. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση αυτών στην επίτευξη της αποστολής τους, 

στο πλαίσιο της φυσιογνωµίας και της ιδιαιτερότητας µε τις οποίες διακρίνονται από άλλες 

Μονάδες ή Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού (πηγή: 

Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Έκδοση 3η ). 

Σε εθνικό επίπεδο, η προοπτική της ∆ιασφάλισης Ποιότητας αποσκοπεί στην 

αντικειµενική τεκµηρίωση αλλά και στην ορθολογική κατανόηση της πορείας της 

Ανώτατης Παιδείας της χώρας µε απώτερο στόχο τη διαµόρφωση τεκµηριωµένης 

εισήγησης για λήψη µέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσµών και για διαµόρφωση 

κατευθύνσεων ή άλλων στρατηγικών βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (πηγή: Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Έκδοση 3η ). 

Το σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας δεν αποβλέπει στη συγκριτική κατάταξη ή 

στη βαθµολόγηση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ακαδηµαϊκών Μονάδων 

τους ή των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 
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Μέσα από το σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και τις διαδικασίες που 

περιλαµβάνει, τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας (πηγή: Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό 

φυλλάδιο, Έκδοση 3η ): 

 διατυπώνουν την αντίληψή τους για την αποστολή τους, 

 καταγράφουν τους τρόπους που χρησιµοποιούν για να  επιτύχουν την 

αποστολή τους , 

 διαµορφώνουν και αξιολογούν τα µέσα που απαιτούνται για να επιτύχουν 

την αποστολή τους,  

 Με αυτόν τον τρόπο, 

 αναδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας της διδακτικής, ερευνητικής και 

διοικητικής λειτουργίας τους, 

 υποβοηθούν τη λήψη αποφάσεων από τα εσωτερικά τους όργανα και το 

εξωτερικό τους περιβάλλον για µέτρα βελτίωσης του επιπέδου αυτού, 

 τεκµηριώνουν το δικαίωµά τους για ισότιµη συµµετοχή στο εθνικό, 

ευρωπαϊκό και παγκόσµιο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι. 

Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών που περιλαµβάνει το σύστηµα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας χρησιµοποιούνται στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς από τις ίδιες τις 

Ακαδηµαϊκές Μονάδες, στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς σε επίπεδο ιδρύµατος, και στη 

λήψη αποφάσεων αρωγής από την Πολιτεία προς τις Ακαδηµαϊκές Μονάδες και τα 

Ιδρύµατα στο βαθµό που η ανάγκη τεκµηριώνεται µέσα από τη διαδικασία ∆ιασφάλισης 

της Ποιότητας. 

 

2.5.3 Βασικές αρχές  

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

είναι(πηγή: Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Έκδοση 3η ): 
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 Το υψηλό αίσθηµα ευθύνης των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, απέναντι στους 

φοιτητές/σπουδαστές και την κοινωνία γενικότερα, για την παροχή υψηλής ποιότητας 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Η θεµελιώδης σηµασία της αυτονοµίας των Ιδρυµάτων, πάντοτε άρρηκτα 

συναρτηµένη µε τη µεγάλη ευθύνη που η αυτονοµία συνεπάγεται. 

 Η ανάγκη να καθιερωθεί µία αποτελεσµατική ως προς τους στόχους 

εξωτερική διαδικασία ∆ιασφάλισης της Ποιότητας, η οποία όµως δεν θα επιβαρύνει 

δυσανάλογα τα αξιολογούµενα Ιδρύµατα. 

 

2.5.4 Υπεύθυνα  Όργανα  

Υπεύθυνα όργανα για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται κατά τον Ν. 

3374/2005: 

Σε Εθνικό επίπεδο  

Η Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.∆Ι.Π (Hellenic 

Quality Assurance Agency for Higher Education-HQAA). 

Με απόφαση του ∆.Σ. (συνεδρίαση 07.09.2007) ENQA, η «Αρχή ∆ιασφάλισης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α∆ΙΠ) αναγνωρίστηκε ως συνεργαζόµενος 

φορέας (associate status) για την Ελλάδα. To associate status στο οποίο βρίσκεται και η 

Α∆ΙΠ αποτελεί το πρώτο στάδιο συνεργασίας των εθνικών φορέων µε την ENQA και 

σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΝQA, η Α∆ΙΠ θα αξιολογηθεί µετά από διετή λειτουργία 

για να επιτύχει την ένταξη στα τακτικά µέλη (member status) της ENQA (πηγή: Επίσηµη 

Ιστοσελίδα Α∆ΙΠ) 

Η Α∆ΙΠ αποτελεί την εποπτική και συντονιστική αρχή (και όχι ελεγκτικό ή 

παρεµβατικό µηχανισµό στη λειτουργία, την αποστολή ή τη φυσιογνωµία της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης) του συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης της Ελλάδας και σύµφωνα µε τον Ν. 3374/2005, η Α∆ΙΠ «εγγυάται τη 

διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των 
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Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πραγµατοποίηση των διαδικασιών που 

στοχεύουν στη ∆ιασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την 

ενηµέρωση της Πολιτείας και των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τις σύγχρονες 

διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήµατα και την προαγωγή της έρευνας στον 

τοµέα αυτόν». 

Σκοπός της Α∆ΙΠ είναι να διαµορφώσει και να εφαρµόσει ένα ενιαίο σύστηµα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας, ως σύστηµα αναφοράς για τα επιτεύγµατα και το έργο που 

επιτελούν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα και  να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις 

κρίσιµες εκείνες πληροφορίες που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσµατική 

ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας (πηγή: Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό φυλλάδιο, 

Έκδοση 3η ). 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Α∆ΙΠ συνεργάζεται και στηρίζει τις 

προσπάθειες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, µε στόχο να διασφαλισθεί η εµπιστοσύνη της 

ελληνικής κοινωνίας προς το σύστηµα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η Α∆ΙΠ είναι εξ ορισµού ένα πολυµελές, ανεξάρτητο θεσµικό όργανο το οποίο 

απαρτίζουν ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί που προτείνονται από τα ίδια τα Ιδρύµατα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των επιστηµών που 

συνθέτουν την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο 

κανονισµός λειτουργίας, καθώς και η διαδικασία ∆ιασφάλισης Ποιότητας της λειτουργίας 

της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και ανοικτές σε δηµόσιο έλεγχο (πηγή: Α∆ΙΠ, 

Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Έκδοση 3η ). 

Υπογραµµίζεται ότι η Α∆ΙΠ ανέπτυξε, εντός του 2008 Σύστηµα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και τον Ιούνιο 2008 εξασφάλισε το σχετικό 

πιστοποιητικό. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την ανάληψη έργου στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-201, η Α∆ΙΠ προχώρησε σε επέκταση του συστήµατος αυτού, 

προκειµένου να καλύπτει και τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας του, η οποία της 

εδόθη τον ∆εκέµβριο 2008 (Πηγή: Α∆ΙΠ, Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για το έτος 2008). 
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Σε επίπεδο Ιδρύµατος για την Εσωτερική Αξιολόγηση   

Η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ). 

Η ΜΟ∆ΙΠ έχει πάγιο χαρακτήρα και λειτουργεί υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη 

ή Αντιπροέδρου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του 

εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού και των σπουδαστών. Οι Ακαδηµαϊκές 

Μονάδες υποβάλουν κάθε έτος στη ΜΟ∆ΙΠ έκθεση µε συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε 

θέµα που αφορά τη λειτουργία της (αριθµός φοιτητών, µέλη ∆ΕΠ, διοικητικό και 

επιστηµονικό προσωπικό, πρόγραµµα σπουδών, υλικοτεχνική υποδοµή, φοιτητική µέριµνα 

κλπ), και η ΜΟ∆ΙΠ συντάσσει κάθε διετία έκθεση που αφορά το οικείο Ίδρυµα. 

Σε επίπεδο Τµήµατος  για την Εσωτερική Αξιολόγηση 

 Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ).  

Σε ειδικές περιπτώσεις οι Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ), και αποκλειστικά 

για τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης, (βλέπε §3.6). 

Σε επίπεδο Τµήµατος για την Εξωτερική Αξιολόγηση 

 Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΕΑ, (βλέπε §3.7 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Η Αξιολόγηση όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης εντάσσεται στα καθήκοντα του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) και εκφράζεται µε τη 

σύνταξη µελετών, τη συµµετοχή σε προγράµµατα αξιολόγησης του ΟΟΣΑ (Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), σε πιλοτικά ευρωπαϊκά προγράµµατα 

αξιολόγησης καθώς και µε την ψήφιση νέων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για την 

Αξιολόγηση. 

Για την Αξιολόγηση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έχει ψηφιστεί ο Νόµος 

3374/2005, σύµφωνα µε τον οποίο το αντικείµενο της ∆ιασφάλισης Ποιότητας, όπως 

αναφέρεται Άρθρο 1 §2: « …συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή 

αποτίµηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

µε τη χρήση αντικειµενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση [του έργου]… Με βάση 

τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται από τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και την 

πολιτεία τα απαραίτητα µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που 

επιτελούν τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να 

παρέχουν Ανώτατη Παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου» (πηγή: Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό 

φυλλάδιο, Έκδοση 3η ). 

Αρκεί το παραπάνω για να γίνει φανερή η σύνδεση της ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση µε  την έννοια της αξιολόγησης. Γι’ αυτό τον λόγο θα 

ακολουθήσει αναφορά σε βασικές έννοιες της Αξιολόγησης και της Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης, τους  λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση καθώς και 

τα εµπόδια / προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν από την διαδικασία.  
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 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΝΟΙΕΣ  

Αξιολόγηση 

 Η Αξιολόγηση, συµφώνα µε τον Suchman (1967) (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002), 

είναι η διαδικασία κρίσης της αξίας ενός προϊόντος, µιας διαδικασίας ή ενός προγράµ-

µατος, διαδικασία η οποία δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά τη χρήση συστηµατικών 

διαδικασιών ή τεκµηρίων αυτής της κρίσης. Αντίθετα η έννοια της  «αξιολογικής 

έρευνας»,  αναφέρεται στην  χρήση των επιστηµονικών µεθόδων και τεχνικών της έρευνας 

για τον σκοπό της αξιολόγησης, την απόδειξη µάλλον παρά τη θεώρηση της αξίας κάποιας 

προσπάθειας ή κάποιου αποτελέσµατος. Κατά τους Stufflebeam et al (1971) 

(∆ηµητρόπουλος Ε., 2002), «Αξιολόγηση» είναι η διαδικασία της σχεδίασης, συλλογής 

και παροχής πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την επιλογή µεταξύ 

εναλλακτικών λύσεων.  Σύµφωνα µε την άποψη του Galloway (1975) (∆ηµητρόπουλος Ε., 

2002), «Αξιολόγηση» είναι ένας πολύ ευρύς όρος, ο οποίος αναφέρεται στη συνεχή 

διαδικασία συλλογής πληροφοριών, κριτικής αυτών των πληροφοριών, και λήψης 

αποφάσεων. Κατά µία ακόµη άποψη (Dressel 1976) (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002), 

αξιολόγηση είναι η διαδικασία καθορισµού της αξίας ή της επίδρασης προγράµµατος, µιας 

ενέργειας, ενός περιστατικού, ενός ατόµου κτλ. αλλά και το αποτέλεσµα της διαδικασίας 

αυτής. 

Τα τρία βασικά συστατικά της Αξιολόγησης είναι το Αντικείµενο, ο Σκοπός/ 

Στόχος και τα Κριτήρια: 

Αντικείµενο Αξιολόγησης 

Αντικείµενο Αξιολόγησης είναι αυτό το οποίο αξιολογείται. Το  αντικείµενο 

αξιολόγησης µπορεί να είναι τόσο έµψυχο όσο και άψυχο. Ακόµη, µπορεί να είναι 

µοναδιαίο (π.χ. ένα βιβλίο ενός συγκεκριµένου µαθήµατος) ή µπορεί να είναι συλλογικό 

(π.χ. οι καθηγητές  του ‘’ Χ’’ Τµήµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης)  µπορεί να είναι απλό 

(π.χ.  βιβλίο, αίθουσα διδασκαλίας κτλ.) ή µπορεί να είναι σύνθετο (όπως για παράδειγµα 

µια Ακαδηµαϊκή Μονάδα). 
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Σκοπός / Στόχος Αξιολόγησης 

Ο Σκοπός / Στόχος της αξιολόγησης αντανακλά το λόγο για τον οποίο γίνεται  η 

αξιολόγηση αυτή. Ο «Σκοπός» αποτελεί µια γενικότερη έννοια ενώ οι «Στόχοι» είναι 

συνήθως επιµέρους προσδοκίες που θέτονται για να φέρουν ως αποτέλεσµα την επίτευξη 

του γενικού σκοπού.  

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κριτήριο είναι ένας άξονας αναφοράς πάνω στον οποίο γίνεται µια κρίση· είναι 

µια καθιερωµένη αρχή, ένας καθιερωµένος κανόνας ή µια καθιερωµένη στάση, όταν αυτά 

χρησιµοποιούνται προκειµένου, µε βάση αυτά, να πραγµατοποιηθεί κρίση της αξίας, 

επιλογή, προτίµηση, ιεράρχηση κτλ. το κριτήριο έχει πάντα να κάνει µε χαρακτηριστικά ή 

προδιαγραφές που είναι επιθυµητό  να έχει το αντικείµενο αξιολόγησης, σε συνάρτηση µε 

τους σκοπούς της αξιολόγησης. Ανάλογα µε το είδος της αξιολόγησης που 

χρησιµοποιείται, ανάλογα µε το αντικείµενο  αξιολόγησης και ανάλογα µε τον σκοπό της 

αξιολόγησης γίνεται η επιλογή των κριτηρίων που θα χρησιµοποιηθούν (∆ηµητρόπουλος 

Ε., 2002). Το αντικείµενο της αξιολόγησης, ο σκοπός και τα κριτήρια συνδέονται µεταξύ 

τους µε σχέσεις αµοιβαίων επιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων: 

 

Πηγή:∆ηµητρόπουλος Ε., 2002 
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Φορέας  και Είδη Αξιολόγησης 

Ο «φορέας αξιολόγησης» είναι ένας από τους σηµαντικότερους συντελεστές  στην 

διαδικασία της αξιολόγησης. Ο «φορέας αξιολόγησης» ή ο «αξιολογητής», σύµφωνα µε 

την βιβλιογραφία, είναι προτιµότερο να είναι οµάδα παρά άτοµο για λόγους ευνόητους 

όπως είναι αυτοί της καλύτερης οργάνωσης, του  επιµερισµού ρόλων και ευθυνών, της 

ανταλλαγής απόψεων, της εξασφάλισης διαφορετικών ιδεών και διαφορετικών 

επιστηµονικών προσεγγίσεων. Επιπλέον ο αξιολογητής πρέπει να διακρίνεται από κάποιες 

ικανότητες όπως σαφήνεια, αντικειµενικότητα, επιλογή κατάλληλων κριτηρίων και 

µεθόδων, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνέπεια στους κανονισµούς, ηθική προς αποφυγή 

σκοπιµοτήτων, οργάνωση και έλεγχος τυχόν εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τα 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). 

Ανάλογα µε το ποιος είναι ο αξιολογητής, υπάρχουν δυο διακριτά είδη 

αξιολόγησης: η εσωτερική και η εσωτερική. Η Εσωτερική Αξιολόγηση βασίζεται  στην 

ενεργοποίηση και τη συµµετοχή όλων των µελών του αξιολογούµενου οργανισµού µέσω 

της διαµόρφωσης εσωτερικής πολιτικής,  της λήψης  πρωτοβουλιών  και δραστηριοτήτων, 

της ανάπτυξης  συνεργατικών  συµπεριφορών, ενίσχυσης  της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

αναδεικνύοντας έτσι µέσα  από έγκυρες διαδικασίες τις αδυναµίες και τα δυνατά σηµεία 

καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές του οργανισµού (SWOT Analysis). Από την άλλη η 

Εξωτερική Αξιολόγηση αφορά στην αξιολόγηση του έργου από άτοµο/οµάδα -

αξιολογητή ο οποίος έχει µία αντικειµενικότητα ένεκα της µη εµπλοκής του µε την οµάδα 

υλοποίησης του έργου. Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης είναι ο ολοκληρωµένος 

έλεγχος  του  έργου ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των αποτελεσµάτων και η 

εκπλήρωση των στόχων (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 

Η συνήθης προσέγγιση του ορισµού της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στηρίζεται 

στη σχέση της έκβασης µιας εκπαιδευτικής προσπάθειας µε τους παιδαγωγικούς  σκοπούς. 

Με άλλα λόγια, µε την εκπαιδευτική αξιολόγηση επιδιώκεται κατά την άποψη πολλών η 

διαπίστωση της υλοποίησης των σκοπών που είχαν τεθεί. Σ' αυτή την περιοχή σκέψης 

κινείται ο Τσιµπούκης (1979) (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002), ο οποίος  ακολουθώντας τον 
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ορισµό του Tuckman (1975) σηµειώνει πως η αξιολόγηση είναι µια εργασία όπου τα µέρη, 

οι διαδικασίες ή τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος εξετάζονται για να διαπιστώσουµε 

αν είναι ικανοποιητικά, ειδικά σε αναφορά µε τους σκοπούς του προγράµµατος που 

θέσαµε, τις προσδοκίες µας ή τα πρότυπα µας. Η Βαλσαµάκη (1979) περιορίζει την έννοια 

της εκπαιδευτικής αξιολόγησης κυρίως στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων µιας µέτρησης 

σύµφωνα µ' ένα συγκεκριµένο κριτήριο. Ο Tolbert (1978) (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002) 

παρουσιάζει µια ακόµα διάσταση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης όταν την ορίζει ως την 

προσπάθεια που αποσκοπεί στον καθορισµό της αποτελεσµατικότητας µιας εκπαιδευτικής 

προσπάθειας, στον υπολογισµό της επιτυχίας στην προσπάθεια υλοποίησης κάποιων 

σκοπών, και στη διευκόλυνση της λήψης εκπαιδευτικών και άλλων αποφάσεων. Παρόµοια 

αλλά µάλλον περιεκτικότερη είναι η θέση που είχαν προβάλει παλαιότερα οι Worthen & 

Sanders (1973) (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002), όταν όριζαν την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως 

την προσπάθεια για συλλογή πληροφοριών που θα χρησιµεύσουν στην κρίση της αξίας 

ενός προγράµµατος, µιας διαδικασίας, ενός προϊόντος, ενός αποτελέσµατος, ενός σκοπού, 

ή της πιθανής χρησιµότητας κάποιων εναλλακτικών λύσεων που σχεδιάστηκαν για την 

υλοποίηση συγκεκριµένων σκοπών. Ο Pophan (1975) (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002) δίδει 

µεγάλη έµφαση στη «συστηµατική αξιολόγηση», την οποία ορίζει ως «την οργανωµένη 

εκτίµηση της αξίας των εκπαιδευτικών φαινοµένων». Ο Alkin (1974) (∆ηµητρόπουλος Ε., 

2002), βαδίζοντας στην ίδια κατεύθυνση µε τους Stufflebeam και Worthen & Sanders 

(∆ηµητρόπουλος Ε., 2002), ορίζει την αξιολόγηση ως τη διαδικασία καθορισµού των 

ειδών των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, την επιλογή, συλλογή και ανάλυση των 

πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, και την παροχή αυτών 

των πληροφοριών σ' εκείνους που πρόκειται να πάρουν την απόφαση. Ο Borich (1977)  

(∆ηµητρόπουλος Ε., 2002) θεωρεί την αξιολόγηση ως την εκτίµηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες συνθέτουν το όλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατά τρόπον ο 

οποίος να οδηγεί σε µια τελική κρίση όσον αφορά στην απόδοση του όλου προγράµµατος. 

Στην παρούσα εργασία η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  θα ορίζεται ως: η συστηµατική και 

οργανωµένη διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήµατα, άτοµα, µέσα, πλαίσια ή 

αποτελέσµατα ενός εκπαιδευτικού µηχανισµού εκτιµούνται µε βάση προκαθορισµένα 

κριτήρια και µέσα και προκαθορισµένους σκοπούς. 
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 3.3 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 Ο Ε. ∆ηµητρόπουλος (2002) ξεχωρίζει τρεις λόγους για τους οποίους υπάρχει η 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση  και τους κατατάσσει σε οικονοµικούς, 

ψυχολογικούς και πρακτικούς. Οι λόγοι αυτοί τροποποιήθηκαν συµφώνα µε τα δεδοµένα  

της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και παρουσιάζονται παρακάτω:  

 Σε οικονοµικό επίπεδο ένας παράγοντας που επιβάλλει την εφαρµογή της 

αξιολόγησης είναι στενότητα πόρων και αγαθών. Η  στενότητα  αυτή, ειδικά σήµερα στα 

πλαίσια την οικονοµικής κρίσης που περνάει - όχι µόνο η χώρα µας αλλά η παγκόσµια 

οικονοµία, απαιτεί την επινόηση µεθόδων που θα διευκολύνουν την οικονοµική 

διαχείριση. Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο είναι δωρεάν αγαθό έτσι το κράτος αναλαµβάνει δαπάνες που 

αναφέρονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ίδρυση, συντήρηση, ανάπτυξη), υλικά αγαθά 

(βιβλία, συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.τ.λ.), ανθρώπινο δυναµικό (καθηγητές, 

διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό) καθώς και ότι άλλες δαπάνες χρειάζονται για 

έρευνες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, υποτροφίες. Γίνεται λοιπόν κατανοητό  ότι το 

ελληνικό κράτος ξοδεύει  τεράστια ποσά 5 για να εξασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα 

των έργων της και για αυτόν τον λόγο απαιτείται η συνετή χρήση  των υπαρχόντων 

αγαθών και των χορηγουµένων πιστώσεων για τους σκοπούς της  τριτοβάθµιας  

Εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο φορολογούµενος πρέπει να γνωρίζει το 

«value for money» µε βάση την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα που προσφέρει ένα 

πρόγραµµα σπουδών. 

 

                                                 

5 Υπολογίζεται ότι τα έξι χρόνια φοίτησης ενός πτυχιούχου της Ιατρικής στοιχίζουν στον 

Έλληνα φορολογούµενο  τουλάχιστον 120.000 ευρώ (πηγή: Καληµέρη Χ.).  
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 Το πιο σπάνιο και δαπανηρό αγαθό σε σχέση µε την παιδεία, και το οποίο 

γίνεται όλο και πιο σπάνιο κι όλο και πιο δαπανηρό, είναι ο χρόνος, και είναι άµεσα 

συνδεδεµένο µε την εκπαιδευτική προσπάθεια και φυσικά την εκπαιδευτική αξιολόγηση. 

Επιβάλλεται, συνεπώς, από κάθε επιστηµονική δεοντολογία, η ανεύρεση µέσων και 

µεθοδολογιών που θα συντελέσουν στον περιορισµό της σπατάλης και ασύνετης χρήσης 

αυτού του πολύτιµου αγαθού. 

 

 Στο ψυχολογικό-παιδαγωγικό επίπεδο η ανάγκη για αξιολόγηση εντοπίζεται 

στην  ανάγκη για κατανόηση και διευκόλυνση της διεργασίας της µάθησης. Η διάσταση 

αυτή της αξιολόγησης, σχετίζεται άµεσα µε τη χρήση αποτελεσµατικής διδακτικής 

µεθοδολογίας και την εξασφάλιση τρόπων οι οποίοι αφενός θα διευκολύνουν τη µάθηση, 

αφ' ετέρου θα περιορίσουν τη σπατάλη σε χρόνο,  χρήµα και προσπάθεια, πάντοτε βέβαια 

µε επιθυµητή έκβαση τη συγκριτική αύξηση της αποδοτικότητας της εκπαιδευτικής 

προσπάθειας.  

 

 Μέσα στα πλαίσια αυτά νοείται και η διευκόλυνση της προσαρµογής του  

φοιτητή στο περιβάλλον της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως επίσης και η διευκόλυνση 

της προσαρµογής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 

του φοιτητή. Επιπλέον το δικό τους ρόλο παίζουν τα κίνητρα και οι προωθητικές ενέργειες 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα καταστήσουν την προσπάθεια του φοιτητή 

αποδοτικότερη. 

 

 Στο πρακτικό-διοικητικό επίπεδο η ανάγκη εντοπίζεται στην αντιµετώπιση 

πρακτικών, διοικητικών, εκπαιδευτικών, ή άλλων προβληµάτων, όπως την επιλογή του 

προσωπικού, την επιλογή αποφοίτων  (στα µεταπτυχιακά/ διδακτορικά προγράµµατα), τον 

εκπαιδευτικό προγραµµατισµό κ.τ.λ.  
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3.4 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

Με τον Νόµο 3374/2005 καθορίζονται  οι σχετικές λεπτοµέρειες για την 

αξιολόγηση των ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 Σκοπός του εθνικού συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του επιτελούµενου έργου και της εν 

γένει λειτουργίας των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσω της διαρκούς 

ανατροφοδότησης τους, η διασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων 

τους και για την υποβοήθησή τους στην κατάρτιση και την αποτελεσµατική υλοποίηση 

των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων τους και κυρίως η ενδυνάµωση της 

κοινωνικής αποτελεσµατικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Ο εν λόγω νόµος λαµβάνει υπόψη (πηγή: Eurybase) 

 τη διεθνή (και κυρίως την ευρωπαϊκή) πραγµατικότητα όπου το ζήτηµα της 

ποιότητας φαίνεται να αναδεικνύεται στο κατεξοχήν ζήτηµα αιχµής για την οργάνωση και 

λειτουργία των Πανεπιστηµίων στον 21ο αιώνα, 

 τις κύριες τάσεις αναφορικά µε την αξιολόγηση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, όπως αυτές αποτυπώνονται τόσο στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη 

δηµιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο συλλογικών 

πρωτοβουλιών των Πανεπιστηµίων µε πιο χαρακτηριστική περίπτωση το TUNING 

Project. 

Εποµένως, ζητήµατα όπως η ανάγκη δηµοσιοποίησης των ποιοτικών κριτηρίων, 

µέσω της ανάπτυξης «κοινών δεικτών» ή η ανάγκη µελέτης και αξιοποίησης καλών 

πρακτικών που αναδεικνύουν διάφορες εκδοχές του ελέγχου ∆ιασφάλισης της Ποιότητας 

(π.χ. “peer review system”) απασχολούν την Ελλάδα τόσο σε επίπεδο νοµοθεσίας όσο και 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρακτικής (πηγή:  Εurodice). 
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Το Σύστηµα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

συντίθεται από τρεις επί µέρους διαδικασίες. Αυτές αναλυτικά είναι:  

 Η αποτίµηση και καταγραφή του έργου των Ακαδηµαϊκών Μονάδων 

(Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις). Από τη συστηµατική αποτίµηση και καταγραφή του 

έργου που επιτελεί κάθε Ακαδηµαϊκή  Μονάδα µέσα  από τα συλλεγόµενα στοιχεία, 

προκύπτει το περιεχόµενο της «Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης» που συντάσσεται µε 

ευθύνη της στη διάρκεια κάθε ακαδηµαϊκού έτους. 

 

 Η περιοδική και ανά τετραετία κριτική-αξιολόγηση του έργου της 

Ακαδηµαϊκής Μονάδας (Εσωτερική Αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση). 

 

 Ο συγκερασµός των πορισµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης µε πρόσθετη 

και αντικειµενική άποψη που προέρχεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες εκτός της 

Ακαδηµαϊκής Μονάδας (Εξωτερική Αξιολόγηση). 
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Πηγή: Α.∆Ι.Π 
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3.5 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε  

Η Αξιολόγηση της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη  φαίνεται 

ότι συνίσταται από (Ρηγάτου Ν.): 

 την ιδρυµατική αξιολόγηση (εσωτερική και εξωτερική), που µπορεί να 

περιορίζεται στο να επιβεβαιώσει ότι τα εσωτερικά συστήµατα αξιολόγησης της ποιότητας 

είναι αποτελεσµατικά ή να συµπεριλαµβάνει µια λεπτοµερειακή επιθεώρηση της όλης 

λειτουργίας του ιδρύµατος ή πιο συχνά να γίνονται συγκρίσεις διαφορετικών ιδρυµάτων 

µέσα στην ίδια χώρα 

 την αξιολόγηση που εστιάζει σε µια ιδιαίτερη περιοχή µάθησης και 

συγκρίνει την υποδοµή ορισµένων ή όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στη χώρα 

(εσωτερική ή εξωτερική)  

 την αξιολόγηση της έρευνας 

Η κάθε χώρα αξιολογεί µε διαφορετικούς τρόπους κάθε µια από τις 

προαναφερθείσες συνιστώσες και  σε  διαφορετική έκταση µε κοινός στόχο την βελτίωση 

της ποιότητας και την οικονοµική ανταποδοτικότητα βρίσκοντας ένα πεδίο εφαρµογής 

µέσα στα πλαίσια της καθοδήγησης που έxει θέσει ο ENQA. 

 Όλες οι χώρες εγκατέστησαν έναν κεντρικό φορέα καθοδήγησης για να συντονίζει, 

να επιβλέπει και να παρακολουθεί αυτές τις δραστηριότητες. Στην πλειοψηφία τους οι 

χώρες, τις τελικές αναφορές αξιολόγησης τις γνωστοποιούν δηµόσια ενώ κάποιες άλλες τις 

απευθύνουν στο Υπουργείο (π.χ. Ιταλία) ή το υπεύθυνο όργανο (π.χ. η Αυστρία στη 

Σύνοδο των Πρυτάνεων). Οι περισσότεροι από αυτούς τους  φορείς δεν ανήκουν στα 

Υπουργεία αλλά διαθέτουν γενικά συνδετικούς κρίκους µε τα υπουργεία, που επιτρέπουν 

την κυβερνητική καθοδήγηση  µέσα από τη θέσπιση προδιαγραφών-κριτηρίων για την 

ανώτατη εκπαίδευση. Λαµβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα του κάθε συστήµατος θα 

ήταν εύλογο να παρουσιαστούν κάποιες «καλές πρακτικές» που έχουν εφαρµοστεί από 

άλλες χώρες (Ρηγάτου Ν.):  
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Πορτογαλία  

Το Τµήµα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε την Γενική Επιθεώρηση 

Εκπαίδευσης είναι τα αρµόδια όργανα για την επιθεώρηση  των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

Το Τµήµα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή και τον 

προσδιορισµό διαδικασιών για τη δηµιουργία, µεταβολή ή και εξάλειψη τµηµάτων της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αλλά και των δηµόσιων πολυτεχνικών ιδρυµάτων, καθώς 

και για την κατακύρωση επενδύσεων σε σχετικά αντικείµενα, σε συνεργασία µε το 

Γραφείο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

Ένα άλλο καθήκον του Τµήµατος της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι, σε συνεργασία 

µε τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, να λαµβάνει µέτρα για µια συστηµατική αξιολόγηση των 

οικονοµικών πηγών, των αναγκαίων για την πραγµατοποίηση της πολιτικής, όπως αυτή 

έχει προσδιοριστεί για την ανώτατη εκπαίδευση. 

 Το Κράτος, υπεύθυνο για την ίδρυση των γενικών αρχών, που εξασφαλίζουν την 

αξιοπιστία της αξιολόγησης και της παρακολούθησης του συστήµατος, καθώς και τους 

αναγκαίους κανονισµούς  για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δηµιούργησε µε νοµοθετικό πλαίσιο µια Οµάδα Μελέτης και 

Παρακολούθησης για τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης τα Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων, του οποίου ο σκοπός είναι η καθιέρωση µεθοδολογίας για την υποστήριξη 

µιας τέτοιας διαδικασίας. 

Κατά την ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας, και σύµφωνα µε τη νοµοθετική ρύθµιση 

του 1997, αυτή η Οµάδα Μελέτης είχε ως κύριο καθήκον την καθιέρωση Γενικών Αρχών 

που να ελέγχουν τη νοµιµοποίηση αντιπροσώπων των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, καθώς και τις γενικές µεθοδολογικές και οργανωτικές αρχές που εξασφαλίζουν 

την αρµονία, τη συνοχή και την αξιοπιστία της αξιολόγησης και της παρακολούθησης του 

συστήµατος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

Η ίδια νοµοθετική ρύθµιση, δηµοσιευµένη στα 1997, επιπλέον προβλέπει την 

καθιέρωση ενός εθνικού συµβουλίου για την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, του 
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οποίου οι λειτουργίες ανατίθενται στην Οµάδα Μελέτης και Παρακολούθησης της 

∆ιαδικασίας Αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 

Νοµοθετική ρύθµιση, δηµοσιευµένη στα 1998, προωθεί περαιτέρω την ανάπτυξη 

τρόπων µε στόχο την αξιολόγηση των δηµόσιων ή ιδιωτικών Πανεπιστηµίων και των 

Πολυτεχνικών σχολών. 

Οι γενικοί κανόνες που διέπουν την εφαρµογή του όλου συστήµατος της 

αξιολόγησης, στο οποίο όλα τα ιδρύµατα δικαιούνται να συµµετέχουν, καθώς και οι 

γενικές οδηγίες που εξασφαλίζουν την αρµονία τη συνοχή και την αξιοπιστία του 

συστήµατος της αξιολόγησης, έχουν  συνεπώς καθιερωθεί. 

Το Εθνικό Συµβούλιο για την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που 

δηµιουργήθηκε και αυτό µε τη νοµοθετική ρύθµιση του 1998 είναι υπεύθυνο για το ότι οι 

γενικές οδηγίες ακολουθούνται και για την προώθηση της όλης σταθερότητας του 

αξιολογικού συστήµατος. Αυτό το Εθνικό Συµβούλιο θα δρα σε περιοχές τέτοιες, όπως 

είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, η ανάλυση του έργου των ιδρυµάτων, καθώς 

επίσης και η συνδροµή τους στην οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και 

απόλαυση του τόπου. 

 

Σουηδία 

Τα πανεπιστήµια και τα πανεπιστηµιακά κολέγια για κάποιο διάστηµα 

χρησιµοποίησαν την αξιολόγηση των µαθηµάτων µε στόχο να δηµιουργήσουν τη βάση για 

βελτιώσεις. Αυτό συχνά γινόταν περιορισµένα µέσα στα Ιδρύµατα. Σε σύνδεση µε τη 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης του 1993, τα Ιδρύµατα 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τη συνολική αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων τους.  

Την ίδια εποχή δόθηκε έµφαση στο κατά πόσο η κοινωνία µπορεί να εµπιστεύεται 

ότι τα Πανεπιστήµια και τα πανεπιστηµιακά κολλέγια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της για ποιότητα. Η εξασφάλιση ποιοτικού συστήµατος για την προπτυχιακή εκπαίδευση 
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αποτελεί πράγµατι µια αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύστηµα µεταβίβασης 

πρωτοβουλιών  το οποίο κυρίως θα στηρίζεται σε ποσοτικά αποτελέσµατα. Η ποιότητα  

στην προπτυχιακή εκπαίδευση πετυχαίνεται ουσιαστικά µέσα από: 

 την ελεύθερη επιλογή των φοιτητών στην εκπαίδευση,  

 τη δυνατότητα των πανεπιστηµίων να επεξεργαστούν και να εφαρµόσουν 

προγράµµατα ποιοτικής ανάπτυξης  

 το έργο του Εθνικού Γραφείου για την Ανώτατη Εκπαίδευση για 

υποστήριξη και προώθηση του τοπικού έργου στα Πανεπιστήµια και στα πανεπιστηµιακά 

κολέγια µε στόχο την επιτυχία υψηλής ποιότητας. 

Το κάθε Πανεπιστήµιο και πανεπιστηµιακό κολέγιο είναι υπεύθυνο για την 

ποιότητα των δραστηριοτήτων του. Η έννοια υπό την οποία είναι αυτό οργανωµένο 

ποικίλλει από το ένα ίδρυµα στο άλλο. Για κάθε χρονική περίοδο τριών ετών, όλα τα 

ιδρύµατα θα επεξεργάζονται σχέδια ανάπτυξης της ποιότητας τους. Αυτά τα σχέδια και η 

εφαρµογή τους αξιολογούνται από το Εθνικό Γραφείο για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτό 

προσανατολίζεται σε ένα πρόγραµµα ανάπτυξης της ποιότητας. 

Το σηµείο εκκίνησης για την ποιοτική βελτίωση των µέτρων αντιµετωπίζεται ως 

εάν ο κάθε φοιτητής έχει αναλάβει ατοµικά την ευθύνη της εκπαίδευσης του σε θέµατα 

περιεχοµένου σπουδών αλλά και οργάνωσης. Συγχρόνως, τα Πανεπιστήµια και τα 

πανεπιστηµιακά κολέγια είναι υπεύθυνα να δώσουν στο φοιτητή τη βοήθεια που έχει α-

νάγκη για να είναι ικανός να επιλέξει µαθήµατα και κατευθύνσεις, µε στόχο να µπορέσει 

να µελετήσει ένα αντικείµενο σε ένα επίπεδο αµιγώς επιστηµονικό. Και όχι µόνο οι 

φοιτητές, αλλά και οι καθηγητές, οι ερευνητές και όσοι άλλοι εργάζονται στον 

ακαδηµαϊκό χώρο, εµπλέκονται εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη και ανανέωση της γνώσης, 

των διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και άλλων σηµαντικών µέσων υποστήριξης, 

όπως η βιβλιοθήκη, τα κτίρια και ο εξοπλισµός, καθώς και τα προγράµµατα σπουδών. 

Όσον αφορά  την Αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο το κράτος έχει την ολοκληρωτική 

ευθύνη για την ποιότητα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτή η ευθύνη 

καλύπτει όχι µόνο την υποστήριξη και προώθηση όλων των κέντρων µάθησης για α-

νάπτυξη της αξιολογικής τους δραστηριότητας, αλλά επίσης και τον έλεγχο αυτού του 
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έργου. Στην Σουηδία κυριαρχεί µια ανταγωνιστική φιλοσοφία µε την έννοια του «αν µια 

σχολή δεν µπορεί να είναι παραγωγική, καλύτερα να κλείσει ώστε να ενισχυθούν οι 

καλύτερες σχολές». 

Σε εθνικό επίπεδο, το Εθνικό Γραφείο για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

(Hogskoleverket), είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την 

ανάλυση. Ένας σηµαντικός τοµέας αξιολόγησης και παρακολούθησης για 

τοHogskoleverket είναι η ισότητα των  φύλων. Το Hogskoleverket παρακολουθεί και 

προγράµµατα για την ισότητα µεταξύ των δυο φύλων, τα οποία έχουν ξεκινήσει 

πανεπιστήµια και πανεπιστηµιακά κολέγια. Άλλοι τοµείς της αξιολόγησης είναι η 

εφαρµογή των εθνικών δεικτών και κριτηρίων και η χρήση της πληροφορικής. 

Η  εθνική αξιολόγηση και η έρευνα µπορούν να γίνονται µε πρωτοβουλία του 

Hogskoleverket είτε µε αίτηµα της Κυβέρνηση ενώ µπορεί και να προωθείται από έναν 

αριθµό ανεξάρτητων οργανισµών, µε σχεδιασµό, εντολή και συντονισµό όλων αυτών από 

το  Hogskoleverket. Τα αποτελέσµατα της Εθνικής Αξιολόγησης δηµοσιεύονται  ώστε να 

έχει πρόσβαση σ' αυτά οποιοσδήποτε έχει ανάλογο ενδιαφέρον. 

 

Μεγάλη Βρετανία  (Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία)  

Τα θέµατα που αφορούν το επίπεδο και περιεχόµενο των σπουδών οργώνονται και  

ελέγχονται από τον QAA (Quality Assurance Agency) ο οποίος  διαµορφώνει  και τα 

κριτήρια ποιότητας σε εθνικό επίπεδο.  

Ο QAA εκτός από  τον έλεγχο ποιότητας του Συµβουλίου Ποιότητας Ανώτατης 

Εκπαίδευσης συνδυάζει τις αρµοδιότητες Αξιολόγησης Ποιότητας Επιτροπών Αξιολόγη-

σης Ποιότητας των Συµβουλίων Χρηµατοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως 

αποτέλεσµα, σε περίπτωση µη σεβασµού των ποιοτικών κριτηρίων, ο QAA έχει τη 

δυνατότητα να συστήσει την κατάργηση των δηµόσιων επιχορηγήσεων στο Ίδρυµα. 

∆ηλαδή, αξιολόγηση που αποδεικνύει µη εγκρινόµενη ποιότητα, συγκεντρώνει µη 
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ικανοποιητική βαθµολόγηση και εποµένως ενδέχεται να έχει µείωση ή απαγόρευση της 

χρηµατοδότησης. 

 Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η παραπάνω παρουσιάζεται ως µια καλή 

πρακτική, ωστόσο θα πρέπει να είναι συνυφασµένη µε την  κατάλληλη κουλτούρα έτσι 

ώστε να µην θεωρείται στοιχείο εκφοβισµού και εκβιασµού αλλά αποτέλεσµα της 

ποιότητας για την οποία προσπάθειες διασφάλισης θα πρέπει να γίνονται είτε εµπλέκεται 

το οικονοµικό µέρος είτε όχι.  

Ο λεγόµενος «Κώδικας Πρακτικής» (Code of practice) που χρησιµοποιείται  παρέχει  

οδηγίες σχετικά µε τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας και των προτύπων που πρέπει να 

ακολουθούνται από τα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που είναι µέλη του  

QAA. Είναι ένας κώδικας ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί από όλα τα ιδρύµατα  της 

χώρας, αφού  βρίσκει τα κοινά τους σηµεία ανεξαρτήτως µεγέθους, περιοχής, µίγµατος 

πληθυσµών και παραδόσεων τους. Ο Κώδικας αποτελείται από 10 τµήµατα και 

ετοιµάστηκε  από το QAA µεταξύ του 1998 και 2001 ενώ οι αναθεωρήσεις κάποιων 

µεµονωµένων τµηµάτων άρχισαν το 2004. Κάθε τµήµα του Κώδικα δείχνει τα θέµατα - 

κλειδιά που ένα Ίδρυµα θα πρέπει να εξετάσει στους αντίστοιχους τοµείς της 

δραστηριότητας ενώ παρέχονται οδηγίες και συµβουλές  που   προτείνουν  τους πιθανούς 

τρόπους µε τους οποίους  οι προσδοκίες που θέτει κάθε ίδρυµα  θα ικανοποιηθούν και θα 

καταδειχθούν (πηγή: Quality Assurance Agency for Higher Education). 

Οι κύριες αρχές που προσδιορίζονται στον Κώδικα Πρακτικής ως υποστήριξη των 

βέλτιστων πρακτικών µε σκοπό τη διασφάλιση  της ποιότητας και των προτύπων στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι: 

 Σαφής καθορισµός των ευθυνών 

 Συνεπής εφαρµογή των πολιτικών και των πρακτικών που βασίζονται στις 

αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας της ευκαιρίας 

 Η διαθεσιµότητα των σαφών και προσιτών πληροφοριών 

 Οι ικανότητες του προσωπικού  

 Έλεγχος και αναθεώρηση της πολιτικής, των διαδικασιών και των 

πρακτικών 
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Η αυτό-αξιολόγηση στο Ηνωµένο Βασίλειο  περιλαµβάνει εκτός των άλλων και 

αξιολόγηση της ποιότητας της µαθησιακής εµπειρίας του φοιτητή και της επίδοσης του, 

στοιχεία που εκτιµώνται ανάλογα µε τους στόχους, τους οποίους επί εθνικής κλίµακας ο 

«subject provider», ο παροχέας του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου (το οποίο 

συνήθως αντιστοιχεί σε Τµήµα ή πανεπιστηµιακή σχολή εντός του Ιδρύµατος) θέτει για 

την εκπαίδευση των φοιτητών του στο αντικείµενο αυτό. Τα Ιδρύµατα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης τα οποία  υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς πανεπιστηµίου θα 

πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εγκαταστήσει επαρκή συστήµατα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας.  

Επιπλέον στο βρετανικό σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας είναι πολύ έντονο το 

στοιχείο του Benchmarking. Το λεγόµενο Steering Group είναι µια ανεξάρτητη οµάδα 

κορυφαίων µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας η  οποία συµβουλεύει την QAA σε 

στρατηγικό επίπεδο για τις ενέργειες τους σχετικά µε πρακτικές benchmarking.  

 

Ολλανδία   

Το κύριο καθήκον του σώµατος πιστοποίησης στην Ολλανδία είναι να ακολουθεί  

τα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι ολλανδικοί τίτλοι πτυχίου είναι συγκρίσιµοι µε εκείνους των άλλων 

χωρών  που απονέµονται αλλού.  

Η διαδικασία πιστοποίησης των προγραµµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης τείνει 

να γίνει απλούστερη και αποδοτικότερη και σκοπός είναι να γίνει ξεκαθάρισµα του 

ακαδηµαϊκού χώρου δηλαδή τα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα να 

συρρικνωθούν σε αριθµό.  

Η Εξωτερική Αξιολόγηση εκτός από την ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην 

διδασκαλία έχει και έναν άλλο σηµαντικό ρόλο για το ολλανδικό κράτος. Ελέγχεται αν τα 

ιδρύµατα  συµµορφώνονται µε το νόµους πχ.  εφαρµόζοντας  κατά τους τύπους τις 

εξετάσεις, τα κριτήρια αποδοχής των φοιτητών, αν δίκαια κάποιοι φοιτητές 
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απαλλάσσονται  προσωρινά των εξετάσεων κ.α.  Επιπλέον η επιθεώρηση εξετάζει 

συγκεκριµένες πτυχές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις οποίες  εστιάζει  το δηµόσιο 

ενδιαφέρον όπως για παράδειγµα την λειτουργία ενός νέου συστήµατος, θέµατα για άτοµα 

µε ειδικές ανάγκες ή για σπουδαστές εθνικής µειονότητας, τη µείωση των φοιτητών σε 

µαθήµατα  επιστήµης, τεχνολογίας και εφαρµοσµένης µηχανικής, την ποιότητα των 

µαθηµάτων κατάρτισης των  εκπαιδευτικών,  την ποιότητα των εξετάσεων κ.α.  

Επίσης στην Ολλανδία δίνεται βάση σε ένα σύστηµα παρακολούθησης (monitoring 

system), από το οποίο είναι δυνατόν το κάθε Ίδρυµα να δει εάν οι στόχοι του όντως 

επιτυγχάνονται. Αυτό περιλαµβάνει ένα σύστηµα το οποίο  καταγράφει την πρόοδο των  

σπουδαστών και  διατηρεί  αρχεία µε τα ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας των φοιτητών. 

Θεωρείται ότι αυτό είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

 

Βέλγιο (Φλαµανδική κοινότητα)  

Συµφωνά µε το ∆ιάταγµα του 1991 για τα Πανεπιστήµια στη φλαµανδική  

κοινότητα, η συνεργασία µεταξύ των φλαµανδικών και  των ολλανδικών  συντονιστικών 

οργάνων για την Ανώτατη Εκπαίδευση παρήγαγε ήδη πλήθος καινοτοµιών στο 

φλαµανδικό σύστηµα, οι οποίες προήλθαν από την εφαρµογή του ολλανδικού µοντέλου 

ελέγχου Ποιότητας και Αξιολόγησης. Αυτή η συνεργασία αποτέλεσε µια καλή πηγή  

ποιοτικού ελέγχου µέσω µιας πολύ προσεκτικής αξιολόγησης. Σύµφωνα  µε το Neave (The 

Politics of Quality: developments in higher education in Western Europe 1992-1994, στο 

"European Journal Education", τ. 29, σσ. 115-134, 1994, Ρηγάτου Ν.), η από κοινού 

συνεργασία δίνει πρόσβαση σε ένα µεγαλύτερο πεδίο, από το οποίο µπορεί να επιλέξει 

κανείς µέλη για τις εξωτερικές επιτροπές επιθεώρησης.  

Εντούτοις το φλαµανδικό σύστηµα ελέγχου περιλαµβάνει αυστηρότερα κριτήρια 

από το ολλανδικό. Σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιατάγµατος του Ιουνίου 1991, η 

περιφερειακή κυβέρνηση υποχρεώνει κάθε πανεπιστήµιο να αναλάβει µια ποιοτική 

επιθεώρηση των τµηµάτων και του προσωπικού του κάθε οχτώ χρόνια υπό όρους που 
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καθορίζονται από τις κεντρικές αρχές. Αυτό το ∆ιάταγµα περιλαµβάνει ακόµα και την 

δυνατότητα  χρηµατικών ποινών για τα ιδρύµατα, στα οποία αυτά τα µέτρα  δεν έχουν 

ακόµα εφαρµοστεί. 

 

Γερµανία 

Παράλληλα µε την ποιοτική αυτοδιαχείριση καθενός πανεπιστηµίου ξεχωριστά, το 

σύστηµα της ∆ιασφάλισης της Ποιότητας σε εθνικό επίπεδο διαµορφώνεται όλο και 

περισσότερο. Κοινοπραξίες Πανεπιστηµίων, µερικές φορές και ξένων, και κεντρικές 

υπηρεσίες υπεύθυνες για τα Πανεπιστήµια καθεµιάς οµοσπονδίας έχουν καθιερωθεί ως 

αντιπροσωπείες πιστοποίησης ή είναι έτοιµες να το κάνουν. Ως µέρος της εισαγωγής ενός 

νέου συστήµατος τίτλων σπουδών έχει εισαχθεί και ένα νέο σύστηµα πιστοποίησης σε 

εθνικό επίπεδο. Το πρόγραµµα «ποιότητα στη διδασκαλία» που χρηµατοδοτείται από το 

Υπουργείο Παιδείας προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών  και την εµπειρία όσον αφορά 

την ∆ιασφάλιση της Ποιότητας. 

Τα Ιδρύµατα υπόκεινται σε κρατική εποπτεία, η οποία ασκείται από τα οµόσπονδα 

κρατίδια. Παρόλο που η νοµική εποπτεία καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του θεσµού 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, (το µόνο που ελέγχεται είναι εάν το Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα, µε τις πράξεις ή παραλείψεις του, έχει παραβιάσει τη νοµοθεσία και λοιπές 

θεσµοθετηµένες διατάξεις), µια ευρύτερη εποπτεία γίνεται στους τοµείς για τους οποίους 

ευθύνεται το κράτος (σε αντιδιαστολή µε τις ακαδηµαϊκές υποθέσεις). Αυτή περιλαµβάνει 

τους τοµείς διοίκησης προσωπικού, οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και 

διαχείρισης προϋπολογισµών, π.χ. συµµετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισµού του 

υπουργείου Επιστηµών και υλοποίηση του, στην οργάνωση Ιδρυµάτων της Ανωτάτης 

Παιδείας και οργανισµών που συνδέονται µε αυτό, η διαχείριση κονδυλίων 

προϋπολογισµού κ.ο.κ. Στο αρµόδιο Υπουργείο Επιστηµών και Εκπαίδευσης, οι αρχές που 

εποπτεύουν την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση εξετάζουν εάν τα µέτρα που λαµβάνονται είναι 

κατάλληλα και από οικονοµική άποψη επαρκή και εάν οι στόχοι επιτυγχάνονται. Η 

οικονοµική επάρκεια παρακολουθείται επίσης από το ελεγκτικό συνέδριο του 

συγκεκριµένου οµόσπονδου κρατιδίου. 
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Με αυξανόµενο ρυθµό, ωστόσο, ποσοτικοί δείκτες απόδοσης χρησιµοποιούνται ως 

βάση για την κατανοµή πόρων. Αρκετά οµόσπονδα κρατίδια έως τώρα έχουν αρχίσει να 

κατανέµουν ή να ανακατανέµουν µερικά από τα κονδύλια των προϋπολογισµών τους, 

ανάλογα µε παραµέτρους που συνδέονται µε τον αριθµό φοιτητών, την ποιότητα 

διδασκαλίας ή έρευνας, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως ο αριθµός φοιτητών εντός της 

καθορισµένης περιόδου σπουδών και ο αριθµός αποφοίτων ή το επίπεδο εξωτερικής 

χρηµατοδότησης, γνωστό ως Drittmittel, για ερευνητικούς σκοπούς, και ο αριθµός 

διδακτορικών. Η κατανοµή κονδυλίων που βασίζεται στην επίδοση µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επιτυχής σε περιπτώσεις όπου η οικονοµική αυτονοµία των ιδρυµάτων ανώτατης 

παιδείας διευρύνεται και ενισχύονται οι δοµές διαχείρισης τους. 

 

Γαλλία 

Από το 1989, κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ίδρυµα έχει την υποχρέωση να 

προβαίνει σε µια αυτό-αξιολόγηση των αδυναµιών και των δυνατοτήτων του, µε σκοπό να 

δοµήσει τον τετραετή του προγραµµατισµό ή το σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί και ως βάση για τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 

διότι η αυτονοµία των πανεπιστηµίων στηρίζεται σε ένα συµβόλαιο µεταξύ του κράτους 

και του καθενός Ιδρύµατος ξεχωριστά. Αυτή η αυτονοµία συνεπάγεται µια επιπλέον και 

µια «εκ των υστέρων» αξιολόγηση. Για ένα µεγάλο αριθµό πανεπιστηµίων, αυτό 

εκλαµβάνεται ως µια ευκαιρία να δεσµευτούν σε µια πρωτοβουλία για την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων τους (εκτός  από την έρευνα, η οποία έχει ήδη αξιολογηθεί), µερικές  

φορές µε τη βοήθεια συµβουλευτικών εταιρειών, λαµβάνοντας υπόψη της έλλειψη πείρας 

των πανεπιστήµιων στον τοµέα αυτό. Το Υπουργείο υποστηρίζει οικονοµικά τα 

πανεπιστήµια για την ανάληψη αυτής της  διαδικασίας. 

Από το 1990, η κυβέρνηση εφαρµόζει µια πολιτική «συµβολαίου», όµοια µε αυτή 

που ακολουθείται από τις διεθνοποιηµένες εταιρείες και µερικά δηµόσια Ιδρύµατα. Αυτή η 

πολιτική προσδιορίζει µε συµβόλαιο τη φύση και το ποσό της οικονοµικής βοήθειας του 

Ιδρύµατος και θέτει τους στόχους οι οποίοι καθορίζονται για µια περίοδο πάνω από 

τέσσερα έτη.  
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Σε πείσµα της όλης υπηρεσιακής συζήτησης  η Γαλλία και το γαλλικά σύστηµα 

ανώτατης εκπαίδευσης  υιοθετούν µια κουλτούρα αξιολόγησης. Η ποικιλία των 

διαφορετικών σωµάτων και µεθόδων αξιολόγησης έχει στείλει αντιφατικά µηνύµατα, τα 

οποία αφορούν στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του ανθρώπινου δυναµικού τους. 

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µια Εθνική Επιτροπή αξιολόγησης των δηµόσιων 

ιδρυµάτων, µε χαρακτήρα επιστηµονικό, πολιτιστικό και επαγγελµατικό (CNE, Comite 

National d' Evaluation), δηµιουργήθηκε µε νόµο στις 26/1/1984. Αποτελεί, µετά την 

ψήφιση του νόµου της 10/7/89, µια διοικητική αρχή ανεξάρτητη, που αναστέλλει η ίδια τις 

εργασίες της και που έχει το προνόµιο της οικονοµικής αυτονοµίας.  

Η CNE, της οποίας η αποστολή και λειτουργία διευκρινίστηκε µε τρία νοµοθετικά 

διατάγµατα (της 21/2/1985, της 7/12/1988 και της 23/9/1992) έχει αναλάβει την 

παρατήρηση και αξιολόγηση του συνόλου των πανεπιστηµιακών δραστηριοτήτων, Σχολών 

και Ιδρυµάτων, που τελούν υπό την εποπτεία του υπουργού της Ανώτατης Παιδείας. Έχει 

τη δυνατότητα όµως να προβαίνει σε αξιολόγηση ιδρυµάτων που ανήκουν σε άλλα 

υπουργεία και να φέρει σε πέρας οριζόντια αξιολόγηση κατά µάθηµα. Άλλωστε, µπορεί να 

δηµιουργεί θεµατικές επιτροπές πάνω σε όλα τα θέµατα που αφορούν τους στόχους της 

δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. 

Οι δραστηριότητες της  CNE αφορούν Ιδρύµατα και όχι πρόσωπα. Τα µέλη της 

CNE έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν εξωτερικούς εµπειρογνώµονες για να βοηθούν 

στην αποστολή της αξιολόγησης. Η εξέταση αναφέρεται στην πολιτική του ιδρύµατος, σε 

σχέση µε τις υπάρχουσες ανάγκες και τους προβλεπόµενους στόχους, στα πλαίσια της 

αποστολής της δηµόσιας Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Για κάθε Ίδρυµα, η CNE αναλύει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων και τα µέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο µιας επιστηµονικής 

και παιδαγωγικής πολιτικής. Αξιολογεί την ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης, την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη διαρκή επιµόρφωση, το διορισµό του προσωπικού και 

των υπηρεσιών, το περιβάλλον ζωής, την υποδοχή και παρακολούθηση των φοιτητών, την 

τοπική ενσωµάτωση αλλά και την εθνική και διεθνή ακτινοβολία. Η τελική αναφορά, που 

απευθύνεται στον υπουργό Ανώτατης Παιδείας, γίνεται από την CNE σε ανοικτή 

συνεδρίαση. Ο πρόεδρος ή ο διευθυντής του Ιδρύµατος που αξιολογείται, συντάσσει µια 
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απάντηση, που δηµοσιεύεται, ως πρόσθετο σηµείωµα, στο υστερόγραφο. Στη συνέχεια, 

αυτά τα έγγραφα ανακοινώνονται στον τύπο. 

Ενώ αυτές οι αξιολογήσεις συνεχίζονται και τελειοποιούνται, µια διαδικασία 

"follow-up" δοκιµάζεται για να µετρήσει την αξιολόγηση των κυρίων δεικτών, να εξετάσει 

τα επακόλουθα των συµβουλών και την εφαρµογή των µακροχρόνιων συνθηκών που 

έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των πανεπιστηµίων και του υπουργείου ή µε τους άλλους ε-

ταίρους. 

Παράλληλα επιχειρούνται θεµατικές µελέτες όπως οι: ‘’La geographie dans les 

universites frangaise’’ (Μάιος 1989) και ‘’Les sciences de I'information et de la 

communication’’ (Μάρτιος 1993) έχουν ήδη δει το φως της δηµοσιότητας. Η CNE 

δηµοσιεύει κάθε χρόνο, εναλλακτικά µια αναφορά µε τα κυριότερα σηµεία πάνω σε έναν 

ορισµένο αριθµό ερωτήσεων που αφορούν στη γενική πολιτική της ανώτατης εκπαίδευσης 

(το 1993 δηµοσιεύτηκε το ‘’Universitus: La recherche des equilibre’’ ("Πανεπιστήµια: Η 

έρευνα ισορροπιών") και ‘’Les enseignants du superieur’’ ("Οι εκπαιδευτικοί της 

ανώτατης εκπαίδευσης") ή µια έκθεση που απευθύνεται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 

πάνω στις ενέργειες τους (συνήθως κάθε δύο χρόνια). 

Η πιθανή εφαρµογή των παρατηρήσεων που γεννιούνται από τα συµπεράσµατα της 

Επιτροπής εξαρτάται από τον Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας 

αξιολογεί µε δικές του αξιολογήσεις κάθε τέσσερα χρόνια τα διπλώµατα που παρέχουν τα 

γαλλικά πανεπιστήµια, λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αξιολογήσεις της CNE. 
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3.6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.6.1 Εσωτερική Αξιολόγηση σύµφωνα µε το πρότυπο Malcolm 

Baldrige/ Excellence in Higher Education 

Το πρότυπο Malcolm Baldrige  

Από τις διάφορες προσεγγίσεις σχετικά µε την Αξιολόγηση οργανισµών, αυτή που έχει 

επηρεάσει πιο πολύ είναι το  πρότυπο του Malcolm Baldrige. Για τον εντοπισµό των 

καλών πρακτικών και της αποτελεσµατικότητας αυτού του προτύπου µελετήθηκε σχετική 

έρευνα που διεξάγει στο Πανεπίστηµιο Rutgers των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 

(Brent D. Ruben, Travis Russ,  Stacy M. Smulowitz, Stacey L. Connaughton, 2007) 

Το  Malcolm Baldrige National Quality Award Program (MBNQA) καθιερώθηκε 

από τις Ηνωµένες Πολιτείες το 1987 και η αρχική πρόθεση του προγράµµατος ήταν να 

προωθήσει την αποτελεσµατικότητα των αµερικανικών επιχειρήσεων για την πρόοδο της 

εθνικής οικονοµίας παρέχοντας ένα σύστηµα για την οργανωσιακή αξιολόγηση και 

βελτίωση. Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι του προγράµµατος είναι να: 

 προσδιοριστούν  τα ουσιαστικά συστατικά της οργανωσιακής τελειότητας  

  αναγνωριστούν οι οργανισµοί που καταδεικνύουν αυτά τα χαρακτηριστικά  

  προωθηθούν και να µοιραστούν πληροφορίες από τους υποδειγµατικούς 

οργανισµούς  

 ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση των αποτελεσµατικών οργανωσιακών αρχών και 

των πρακτικών 

Το πρόγραµµα αυτό έχει επηρεάσει τις διεθνείς προσπάθειες προσδιορισµού ενός 

τέτοιου συστήµατος αφού µέχρι το 1991, πάνω από 25 διαφορετικές χώρες είχαν  

χρησιµοποιήσει τα κριτήρια Baldrige ως βάση για την ανάπτυξη του δικού τους εθνικού 

συστήµατος (Przasnyski και Tai, 2002 στο Brent D. Ruben, Travis Russ,  Stacy M. 

Smulowitz, Stacey L. Connaughton, 2007) µε αποτέλεσµα την ύπαρξη άνω των εξήντα 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [121] 

 

εθνικών βραβείων σε άλλες χώρες βασισµένα στα κριτήρια Baldrige, όπως για  

παράδειγµα το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM. 

Το πρότυπο Baldrige είναι αποδεδειγµένα ένα αποτελεσµατικό πρότυπο το οποίο 

µε παραλλαγές µπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορους τοµείς. Σύµφωνα µε µελέτες οι 

επιχειρήσεις που σηµείωσαν υψηλές βαθµολογίες στη διαδικασία Baldrige συνδέθηκαν µε 

αποτελέσµατα όπως η αυξανόµενη ικανοποίηση εργασίας, η βελτιωµένη συµµετοχή, 

µειωµένος κύκλος εργασιών, βελτιωµένη ποιότητα, µειωµένο κόστος, αυξανόµενη 

αξιοπιστία, αυξανόµενη έγκαιρη παράδοση, λιγότερα λάθη, µειωµένη χρονική ανοχή 

(πελάτες), βελτιωµένη ικανοποίηση, λιγότερες καταγγελίες, υψηλότερα ποσοστά 

διατήρησης πελατών (αποδοτικότητα), βελτιωµένο µερίδιο αγοράς, και βελτίωσαν τους 

οικονοµικούς δείκτες.   

Το πρότυπο Baldrige έχει αποτελέσει ένα εξαιρετικά δηµοφιλές πλαίσιο για την 

οργανωσιακή αυτο-αξιολόγη και προτείνει ότι η οργανωσιακή τελειότητα καλύπτει επτά 

κατηγορίες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω : 

1. Leadership:  Αποτελεσµατική ηγεσία που παρέχει καθοδήγηση και 

εξασφαλίζει µια σαφή και κοινή αίσθηση της αποστολής και του οράµατος, δέσµευση για 

συνεχή αναθεώρηση και βελτίωση των λειτουργιών της ηγεσίας, κοινωνική και 

περιβαλλοντική συνείδηση. 

2.  Strategic Planning: ένας σχεδιασµός που µεταφράζει την αποστολή, το 

όραµα, και τις αρχές της οργάνωσης σε σαφή, επιθετικούς, και µετρήσιµους στόχους που 

γίνονται κατανοητοί και εφαρµόζονται αποτελεσµατικά από όλο τον οργανισµό. 

3. Costumer and market focus:  γνώση των αναγκών, των προσδοκιών, και 

των επιπέδων ικανοποίησης/δυσαρέσκειας των οµάδων που εξυπηρετούνται από τον 

οργανισµό, πρακτικές που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες και προσδοκίες,  

κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

πελατών. 

4. Measurement, Analysis and Knowledge Management:  ανάπτυξη και χρήση 

των δεικτών της οργανωσιακής απόδοσης που συλλαµβάνουν την αποστολή, το όραµα, τις 

αρχές, τους στόχοι, και παρέχουν στοιχεία προς σύγκριση µε άλλους όµοιους και 
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κορυφαίους οργανισµούς. ∆ιάχυση αυτών των στοιχείων και άλλων πληροφοριών  µέσα 

στην οργάνωση ώστε να υπάρξει βελτίωση. 

5. Human Resources Management: µια εργασιακή κουλτούρα που ενθαρρύνει, 

αναγνωρίζει, και ανταµείβει την τελειότητα, την ικανοποίηση υπαλλήλων, τη δέσµευση, 

την επαγγελµατική ανάπτυξη, την υποχρέωση, την υπερηφάνεια και συγχρονίζει τους 

µεµονωµένους  µε τους  οργανωσιακούς  στόχους 

6.  Process Management: εστίαση στα κρίσιµα σηµεία που στοχεύουν την 

επίτευξη της αποστολής, τις υπηρεσίες υποστήριξης και τις σχετικές ενέργειες ώστε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα, η κατάλληλη τυποποίηση και 

τεκµηρίωση, και η συχνή αξιολόγηση και βελτίωση –έχοντας πάντα στο µυαλό τον τελικό  

χρήστη 

7. Results:  τεκµηριωµένα, συνεχή  θετικά αποτελέσµατα  συγκρίσιµα µε 

άλλους ανταγωνιστές σχετικά µε την οργανωσιακή  αποστολή, το όραµα, τους στόχους, τις 

οµάδες που εξυπηρετούνται, και τους υπαλλήλους 
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Πηγή: Brent D. Ruben, Travis Russ,  Stacy M. Smulowitz, Stacey L. Connaughton: 

«Evaluating the impact of organizational self-assessment in higher education , The 

Malcolm Baldrige/Excellence in Higher Education framework» 

 

Το Baldrige στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Το 1999 στην Αµερική το πρότυπο Baldrige προσαρµόστηκε και για την 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Το πλαίσιο στην εφαρµογή  του στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

προσφέρει µια σειρά από οφέλη (Ruben, 2005a  Spangehl, 2000, 2004 στο : Brent D. 

Ruben, Travis Russ,  Stacy M. Smulowitz, Stacey L. Connaughton) 

  εφαρµόζει τα αποδεκτά πρότυπα της οργανωσιακής τελειότητας  

  είναι κατάλληλο για ένα ολόκληρο ίδρυµα ή για συγκεκριµένα τµήµατα, 

προγράµµατα, και συµβουλευτικές ή διοικητικές οµάδες  
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 µπορεί να προσαρµοστεί σε ακαδηµαϊκές και εµπορικές µονάδες και σε 

παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές  

 τονίζει τις κυριότερες δυνάµεις και προτεραιότητες µε σκοπό τη βελτίωση  

 δηµιουργεί τις βασικές γραµµές για τις µετρήσεις 

  παρέχει ένα πλαίσιο για τη διάχυση καλών πρακτικών  

  διευρύνει τη συµµετοχή στην ηγεσία και την  επίλυση προβληµάτων  

 συµπληρώνει νέα πρότυπα αξιολόγησης  

Το µοντέλο Excellence in Higher Education (ΕΗΕ) 

Στο πανεπιστήµιο Rutgers αναπτύχθηκε το µοντέλο Excellence in Higher Education 

(ΕΗΕ) ως προσαρµογή του Βaldrige συγκεκριµένα για τη χρήση µέσα στα κολλέγια και τα 

Πανεπιστήµια. Η έκδοση του 2005 είναι η έκτη έκδοση του πλαισίου. Η έκδοση του 

Baldrige που αφορά την εκπαίδευση σχεδιάστηκε για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από 

την Πρωτοβάθµια έως την Τριτοβάθµια, και δίνει έµφασή στην διδασκαλία και την 

µάθηση. Σε αντίθεση µε το πρότυπο  Εκπαίδευσης Baldrige, το EHE σχεδιάστηκε 

αποκλειστικά για τους οργανισµούς Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου η αποστολή 

περιλαµβάνει εκτός της διδασκαλίας ενέργειες όπως υποτροφίες, έρευνες, την υπεροχή 

των δηµόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, το πρότυπο EHE σχεδιάστηκε ώστε να ισχύει για τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης και προγραµµατισµού από τις µεµονωµένες µονάδες όλων 

των ειδών µέσα στα κολλέγια και τα Πανεπιστήµια - διοικητικά, την υπηρεσία, ζωή 

σπουδαστών, καθώς επίσης και ακαδηµαϊκά θέµατα. 

Οι επτά κατηγορίες του αρχικού προτύπου προσαρµόστηκαν και έτσι το ΕΗΕ 

πραγµατεύεται τα ακόλουθα θέµατα: 

1. Leadership (Ηγεσία) 

2. Strategic planning (Στρατηγικός προγραµµατισµός) 

3. Beneficiaries and constituencies –stakeholders (∆ικαιούχοι και πελάτες -

συµµέτοχοι) 
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4. Programs, services - process effectiveness (Προγράµµατα, υπηρεσίες -

αποτελεσµατικότητα διαδικασίας) 

5. Faculty/staff and workplace (Ικανότητες/ προσωπικό και εργασιακός 

χώρος) 

6. Assessment and information use - measurement and knowledge utilization 

(Αξιολόγηση και χρήση  πληροφοριών – χρήση εργαλείων µέτρησης και γνώσης) 

7.  Outcomes and achievements (Αποτελέσµατα και επιτεύγµατα) 

 

Πηγή: Brent D. Ruben, Travis Russ,  Stacy M. Smulowitz, Stacey L. Connaughton: 

«Evaluating the impact of organizational self-assessment in higher education , The Malcolm 

Baldrige/Excellence in Higher Education framework» 

 

Η πιο συνηθισµένη µέθοδος για την κατανόηση και χρήση  του προγράµµατος EHE 

είναι η παρακολούθηση ενός workshop που συνήθως διαρκεί µιάµιση ηµέρα. Κάθε «EHE 

workshop» αποτελείται από µια βαθµιαία οργανωτική διαδικασία αξιολόγησης, που 

κινείται µέσω των επτά κατηγοριών. Για κάθε κατηγορία, η διαδικασία περιλαµβάνει: 

 συζήτηση των βασικών θεµάτων και των προτύπων για κάθε κατηγορία  
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 «brainstorming» για µια σειρά δυνάµεων και περιοχών προς  βελτίωση για 

τη µονάδα όσον αφορά την κάθε κατηγορία  

 αναθεώρηση των  καλύτερων πρακτικών στην κατηγορία όπως ασκείται 

από άλλους κορυφαίους οργανισµούς   

 βαθµολόγηση  της µονάδας  για την κάθε  κατηγορία σε µια κλίµακα  από 0 

έως 100 για να γίνει αντιληπτός ο βαθµός στον οποίο η µονάδα εκπληρώνει τα πρότυπα 

της κατηγορίας 

Μόλις ληφθούν αυτά τα µέτρα και για τις επτά κατηγορίες, γίνεται ψηφοφορία 

ώστε να τεθούν προτεραιότητες βελτίωσης στις διαφορές περιοχές µε βάση την 

σηµαντικότητα. Τέλος, καθιερώνονται στόχοι βελτίωσης και οι στρατηγικές για τις 

περιοχές υψηλής προτεραιότητας.  

Αποτελεσµατικότητα  

Το Πανεπιστήµιο Rutgers και άλλοι οργανισµοί Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

χρησιµοποιεί το πρότυπο EHE  ως οργανωτικό πρόγραµµα αυτό-αξιολόγησης µέσα στα 

ακαδηµαϊκά και διοικητικά θέµατα, την ζωή σπουδαστών, τις υπηρεσίες µε στόχο να 

αποκοµιστούν τα οφέλη που περιγράφονται ανωτέρω. Εκεί, έγινε έρευνα της οποίας 

στόχος ήταν να ελέγξει την αποτελεσµατικότητα και τα οφέλη του προτύπου Baldrige/ 

ΕΗΕ και της αυτό-αξιολόγησης κρίνοντας σε ποιον βαθµό θα πραγµατοποιηθούν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Στην έρευνα πήραν µέρος τρία  Τµήµατα του Πανεπιστήµιου 

που ασχολούνται µε διοικητικά/υπηρεσιακά θέµατα και τρία Τµήµατα που ασχολούνται µε 

ακαδηµαϊκά θέµατα. Το καθένα από τα τµήµατα πραγµατοποίησε χωριστά workshops 

αυτό-αξιολόγησης µε την σύνθεση και την διάρκεια που περιγράφηκε παραπάνω ενώ η 

έρευνα χωρίστηκε σε δυο φάσεις. 

Η πρώτη φάση της µελέτης αφορούσε τις αντιλήψεις των συµµετεχόντων σχετικά 

µε τη διαδικασία αξιολόγησης και έγινε αρκετούς µήνες µετά το πέρας των workshops. Ο 

στόχος της πρώτης φάσης της έρευνας ήταν να µετρηθεί η έκταση της γνώσης που 

αποκτήθηκε από την συµµετοχή στα workshops, µέσα από τις αντιλήψεις των 

συµµετεχόντων για τις αξίες και την µάθηση. στην απόκτηση γνώσης. Στην ερώτηση «Αν 
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θεωρούν οι συµµετέχοντες την διαδικασία αυτό-αξιολόγησης EHE πολύτιµη για την 

προώθηση της οικειότητας και της εκµάθησης  των επτά κατηγοριών οργανωτικής 

αριστείας  που περιλήφθηκαν στο πρότυπο Baldrige/EHE», τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι 

η µεγάλη πλειοψηφία των εναγοµένων (62-79%, στις κατηγορίες 1-6) αναγνώρισε ότι το 

πρόγραµµα αυτό-αξιολόγησης ήταν «πολύτιµο» ή «πολύ πολύτιµο» για να επιτείνει τη 

γνωριµία και τη γνώση τους. 

Η πρώτη φάση επίσης επικεντρώθηκε στα ευρύτερα ζητήµατα της απόκτησης 

γνώσης που θεωρούνται γενικά ως προαγωγοί της οργανωσιακής αλλαγής. Πιο 

συγκεκριµένα το ερώτηµα ήταν: «οι συµµετέχοντες ανέπτυξαν µια σαφέστερη κατανόηση 

των δυνάµεων και των αναγκών βελτίωσης ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτό-

αξιολόγησης;» Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι περισσότερο από το 75% των ερωτηθέντων 

εκτίµησαν τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης ως «πολύτιµη» ή «πολύ πολύτιµη» για την 

πληρέστερη κατανόηση των οργανωτικών προκλήσεων, τον προσδιορισµό των περιοχών 

προς βελτίωση, την διάχυση πληροφοριών για τις οργανωσιακές δυνάµεις, την 

διευκόλυνση εποικοδοµητικής ανταλλαγής απόψεων, βοηθώντας να βελτιωθεί ο 

οργανισµός. 

Επιπλέον, περισσότεροι από 60% θεώρησαν ότι το πρόγραµµα ήταν «πολύτιµο» ή 

«πολύ πολύτιµο» για τη ατοµική κινητοποίηση του καθενός δηµιουργώντας µια κοινή 

αίσθηση των προτεραιοτήτων προς βελτίωση, ανυψώνοντας την σηµαντικότητα του 

benchmarking, ενδυναµώνοντας το αίσθηµα της αποστολής, και  προωθώντας τα ιδανικά.  

Από τα οφέλη του προγράµµατος Baldrige/EHE, οι συµµετέχοντες έδωσαν έµφαση 

στα ακόλουθα ως τα σηµαντικότερα: η ανοικτή συζήτηση, η εκτίµηση των µέτρων 

απόδοσης, η αξία του προγραµµατισµού, η αναθεώρηση των τεχνικών benchmarking, και 

η παροχή ανατροφοδότησης στην αποτελεσµατικότητα ηγεσίας. Η πλειοψηφία των 

εναγοµένων δεν έδειξε καµία ανάγκη για τις αλλαγές στη διαδικασία, ενώ πάνω από τα 2/3 

αυτών πρότεινε ότι η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε ένα ή δυο χρόνια. 

Η δεύτερη φάση αποτελείτο από εις βάθος συνεντεύξεις µε τους προϊσταµένους 

των έξι τµηµάτων περίπου ένα έτος µετά από τα workshops. Το δεύτερο στάδιο εστίασε 

στην οργανωσιακή αλλαγή µε την τεκµηρίωση συγκεκριµένων βελτιώσεων που 
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εµφανίστηκαν σε σχέση µε τους στόχους που καθιερώθηκαν ως προτεραιότητες  κατά τη 

διάρκεια του workshop. 

Στο ερωτήµατα  «Αν τα τµήµατα έκαναν σηµαντική πρόοδο στις προτεραιότητες 

που καθιέρωσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοαξιολογησης Baldrige/EHE;», σε 

γενικές γραµµές οι απαντήσεις είναι «ναι.» Από τις προτεραιότητες που ορίστηκαν, οι 

65% εκτελέσθηκαν από τα τµήµατα, παράγοντας «µερική/ σηµαντική πρόοδο.» Οι 

εκτιµήσεις προόδου που αναφέρθηκαν από τους ηγέτες ήταν τεκµηριωµένες από τα 

«βήµατα βελτίωσης» που απεικόνισαν την σηµασία µιας προτεραιότητας (π.χ. όσο 

µεγαλύτερη η σηµασία που έδωσε ένα τµήµα σε µια προτεραιότητα τόσο περισσότερα τα 

«βήµατα» που έγιναν για βελτίωση).  

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και θεµελιώδη ζητήµατα που εξετάστηκε σ’ αυτήν 

την µελέτη έχει να κάνει µε τη σχέση µεταξύ της αποκτούµενης γνώσης ως αποτέλεσµα 

της Αξιολόγησης Baldrige/EHE και της επόµενης προόδου στις προτεραιότητες αλλαγής 

που τίθενται. ∆ιαισθητικά, θα αναµενόταν να υποστηρίζεται η άποψη ότι µια τέτοια σχέση 

υπάρχει, εντούτοις το σχέδιο µελέτης δεν παρέχει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις 

από τα µεµονωµένα Τµήµατα προτείνουν ότι οι ηγέτες αντιλαµβάνονται ότι µια τέτοια 

σχέση υπάρχει. Η σύγκριση των  συµπερασµάτων για την απόκτηση γνώσης στη φάση Ι 

και των τεκµηριωµένων βελτιώσεων που επετεύχθησαν και προσδιορίζονται ως 

προτεραιότητες στη φάση ΙΙ, είναι ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:  70% 

των µελών των τµηµάτων που σηµείωσαν πρόοδο  αξιολόγησαν τις γνώσεις που 

απέκτησαν από το ΕΗΕ ως πολύτιµες/ πολύ πολύτιµες ενώ 67% των προτεραιοτήτων 

αυτών των τµηµάτων σηµείωσαν µερική/ σηµαντική πρόοδο πως αναφέρθηκε από τους 

προϊσταµένου. Έτσι, συµπεραίνεται ότι τα αποτελέσµατα που αφορούν την γνώση 

συνδέονται µε την πρόοδο στην οργανωτική αλλαγή. Άλλες µελέτες έχουν βρει επίσης ότι 

η σηµασία της µεµονωµένων εκµάθησης και της απόκτησης γνώσης αποτελεί πηγή 

κινήτρου για να συµµετέχει το άτοµο  στην οργανωσιακή αλλαγή (Ismail, 2005; Pool, 

2000;Washington και  Hacker, 2005 στο Brent D. Ruben, Travis Russ,  Stacy M. Smulowitz, 

Stacey L. Connaughton: «Evaluating the impact of organizational self-assessment in higher 

education , The Malcolm Baldrige/Excellence in Higher Education framework»).  
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Στην µελέτη επισηµάνθηκαν και κάποια εµπόδια τα οποία δυσκόλευαν την πρόοδο 

των δραστηριοτήτων για τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί. Τα εµπόδια αυτά, µε βαθµό 

συχνότητας ήταν τα εξής  

 Πηγές (κυρίως χρηµατοδοτήση και χρόνος ) 

 Πληθώρα νέων προτεραιοτήτων  

 Έλλειψη δέσµευσης και κινήτρων είτε από τους υπάλληλους είτε από τους 

ίδιους τους προϊστάµενους  

 Πολύπλοκες Οργανωτικές δοµές 

 Αλλαγές/ αντικαταστάσεις  στο Ανθρώπινο ∆υναµικό  

 Ανεπαρκείς γνώσεις για την Εσωτερική Αξιολόγηση   

 Έλλειψη υπευθυνότητας   

 ∆υσκολία δηµιουργίας κλίµατος  εµπιστοσύνης  

 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης σύµφωνα µε 

κάποιο οργανωτικό πλαίσιο, όπως το πρότυπο  Baldrige /EHE είναι ένα χρήσιµο εργαλείο 

και µια καλή στρατηγική  για την βελτίωση της Ποιότητας του εκπαιδευτικού  

οργανισµού.  

 

3.6.2 Εσωτερική Αξιολόγηση στην Ελλάδα  

Η Εσωτερική Αξιολόγηση αφορά στη διατύπωση κρίσης για την ποιότητα του 

έργου της ίδια της Ακαδηµαϊκής Μονάδας (Σχολής ή Τµήµατος) στην ανάλογη περίοδο, 

δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά µια  διαδικασία αυτό-αξιολόγησης που σηµατοδοτεί την ίδια 

την ταυτότητα της Ακαδηµαϊκής Μονάδας. Ανεξάρτητα από την Εξωτερική Αξιολόγηση, 

η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπως και οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων και τον 

προγραµµατισµό της Ακαδηµαϊκής Μονάδας. Η ∆ιαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης 

επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούµενης 
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αξιολόγησης και αποτελείται από (πηγή: Α∆ΙΠ,  «Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης - Έκδοση 1η » )  

 Σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων οι οποίες υποβάλλονται µε 

ευθύνη της Ακαδηµαϊκής Μονάδας πριν από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. 

 Σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης µε την οποία 

ολοκληρώνεται η διαδικασία της Εσωτερικής  Αξιολόγησης και ενεργοποιείται  από την 

Α.∆Ι.Π η ∆ιαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδηµαϊκής Μονάδας.  

 Εσωτερική Αξιολόγηση επίσης γίνεται και σε επίπεδο Ιδρύµατος, η οποία 

κατά ανάλογο τρόπο ενεργοποιεί την ∆ιαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος, 

όµως οι διαδικασίες της δεν θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. 

Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει η Ακαδηµαϊκή 

Μονάδα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου της µε βάση 

αντικειµενικά κριτήρια και  δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους 

ακόλουθους στόχους (πηγή: Α∆ΙΠ, Ενηµερωτικό φυλλάδιο, Έκδοση 3η ):  

I.  Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων της Ακαδηµαϊκής Μονάδας 

II.  Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης 

III.  Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης 

IV.  Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου και 

εφόσον είναι εφικτό 

V. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και 

εφόσον είναι εφικτό. 

Σκοπός της δεν είναι να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του σχετικού νοµικού 

πλαισίου, αλλά να αποτελέσει το βασικό εργαλείο, µέσω του οποίου οι επί µέρους 

Ακαδηµαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύµατα θα θεσπίσουν διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης 

του σύνθετου  έργου τους. 
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     Αντικείµενο της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η αποτύπωση και παρουσίαση 

όλων των χαρακτηριστικών της λειτουργίας της, θετικών και αρνητικών, και η καταγραφή 

των στόχων. Έτσι, κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα 

σηµαντικότερα πορίσµατα που  προκύπτουν συνδυαστικά από τα συλλεγµένα στοιχεία µε 

συµµετοχή όλων των µελών της Ακαδηµαϊκής Μονάδας, αναφορικά µε το υφιστάµενο και 

το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Τα ερωτηµατολόγια, στα 

οποία απαντούν γραπτώς οι διδάσκοντες και οι φοιτητές, αφορούν κυρίως την ποιότητα 

και τα µέσα της έρευνας και διδασκαλίας, τη δοµή και το περιεχόµενο των σπουδών, τη 

φοιτητική µέριµνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδοµή της µονάδας ή 

του Ιδρύµατος και µπορούν να είναι τυποποιηµένα µε διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις 

ιδιαιτερότητες κάθε Ακαδηµαϊκής Μονάδας. Οι απαντήσεις που δίνονται στα 

ερωτηµατολόγια από τους φοιτητές ή σπουδαστές εκφράζουν τις απόψεις των ερωτώ-

µενων για την ποιότητα της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των µαθηµάτων, τη 

συνεργασία µε τους διδάσκοντες και τις προσδοκίες τους από τις σπουδές.  

 

Τα Κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την Εσωτερική Αξιολόγηση 

συγκεντρώνονται σε τέσσερις οµάδες ∆ιδακτικό Έργο, Ερευνητικό Έργο, Προγράµµατα   

Σπουδών, και Λοιπές Υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Ν.3374/2005 οι δείκτες 

κάθε οµάδας αναλύονται ως εξής (πηγή; Α∆ΙΠ, «Ανάλυση Κριτηρίων ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων - Έκδοση 2η »:  

     Για την ποιότητα του ∆ιδακτικού Έργου ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα του 

διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η 

εφαρµογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τα µέσα και οι υποδοµές, η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αναλογία και η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και 

διδασκοµένων, το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόµενων γνώσεων, η σύνδεση της 

έρευνας µε τη διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή 

σπουδαστών. 

     Για την ποιότητα του Ερευνητικού Έργου: η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο 

της ακαδηµαϊκής µονάδας, οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, οι ερευνητικές υποδοµές, τα 
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ερευνητικά προγράµµατα, η αποτελεσµατικότητα του ερευνητικού έργου, η πρωτοτυπία 

της έρευνας, η αναγνωρισιµότητα της έρευνας από τρίτους, οι ερευνητικές συνεργασίες, οι 

διακρίσεις και η επιβράβευση της έρευνας, η συµµετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών 

στην έρευνα. 

     Για την ποιότητα των Προγραµµάτων Σπουδών: ο βαθµός ανταπόκρισης του 

προγράµµατος σπουδών στους στόχους της ακαδηµαϊκής µονάδας και στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράµµατος σπουδών, ο συ-

ντονισµός της ύλης των µαθηµάτων, η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσµών, 

το εξεταστικό σύστηµα, η υποστήριξη από διαθέσιµες εκπαιδευτικές υποδοµές. 

 Για την ποιότητα στις Λοιπές Υπηρεσίες ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα των 

διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, οι πάσης φύσεως υποδοµές, η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση 

των οικονοµικών πόρων και στη χρήση των υποδοµών και του εξοπλισµού, οι συνεργασίες 

µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς 

και µε το κοινωνικό σύνολο. 

 Τα κριτήρια και τους δείκτες τυποποιεί, συµπληρώνει, και εξειδικεύει η Α∆ΙΠ µε 

την έκδοση διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και προτύπων ενώ οι Ακαδηµαϊκές Μονάδες 

µπορούν να τροποποιήσουν µερικώς κάποια  κριτήρια και δείκτες που πιθανών να µην 

εκφράζουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του Τµήµατος ή της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση, για 

τις τυχόν διαφοροποιήσεις πρέπει να ορίζεται ο λόγος και το περιεχόµενο διαφοροποίησης. 

 

Ο φορέας αξιολόγησης της Εσωτερικής Αξιολόγησης σε κάθε Ακαδηµαϊκή 

Μονάδα είναι η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), ή Ειδικές Οµάδες 

Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α) – εφόσον αξιολογούνται αυτοτελώς τα προγράµµατα προπτυχιακών 

ή µεταπτυχιακών σπουδών ή λοιπές υπηρεσίες.  

   Η ΟΜΕΑ ορίζεται στις γενικές συνελεύσεις από την Ακαδηµαϊκή Μονάδα σε 

συνεργασία µε την ΜΟ.∆Ι.Π (Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας) του Ιδρύµατος που 

ανήκει και  αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. των βαθµίδων του Καθηγητή και του 
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Αναπληρωτή Καθηγητή µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και, κατά 

προτίµηση, µε εµπειρία σε διαδικασίες ∆ιασφάλισης της Ποιότητας καθώς και από έναν 

εκπρόσωπο των φοιτητών ή σπουδαστών. Η θητεία της ορίζεται και ισχύει για τη διάρκεια 

της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, χωρίς η ΟΜΕΑ να αποτελεί πάγιο όργανο 

της Ακαδηµαϊκής Μονάδας. Βασικές υποχρεώσεις της ΟΜ.Ε.Α είναι:  

 Να   παρακολουθεί  τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

 Να ενηµερώνει τα όργανα και τα µέλη της ακαδηµαϊκής µονάδας για τις 

απαντήσεις και τα αποτελέσµατα του διαλόγου µε τους διδάσκοντες και τους φοιτητές 

 Να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία  

 Να συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µο-

νάδας. 

 

Οι ∆ιαδικασίες υλοποίησης της εσωτερικής αξιολόγησης έχουν ως έξης: Αρχικά η 

ΟΜΕΑ συγκεντρώνει συγκεκριµένα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα. Αυτό προϋποθέτει 

την συµπλήρωση των  τυποποιηµένων (ενδεικτικών) Απογραφικών ∆ελτίων από όλα τα 

µέλη του προσωπικού της Ακαδηµαϊκής Μονάδας - ο καθένας για το συγκεκριµένο έργο 

που επιτελεί - για τουλάχιστον δυο  διαδοχικά εξάµηνα.  

Κάποια από τα βήµατα που θα µπορούσαν να γίνουν πριν ξεκινήσει  η ανάλυση 

των δεδοµένων ώστε να υπάρχει µια καλή οργάνωση είναι: η διατύπωση συγκεκριµένων 

στόχων και χρονοπρογραµµατισµός., η οµαδοποίηση στοιχείων σε κατηγορίες (π.χ. ανά 

πηγή συλλογής, ανά χρονικό ορίζοντα συλλογής, ανά συµµετέχον µέρος (π.χ. ∆ΕΠ, 

∆ιοικητικοί Υπάλληλοι, Φοιτητές), κ.ο.κ., δηµιουργία Οµάδων Εργασίας, δειγµατοληπτική 

καταγραφή και πρώτη επεξεργασία για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα (π.χ. απουσία 

ή αναξιοπιστία διαθέσιµων στοιχείων, δυσκολίες συλλογής κλπ), περιοδική, συχνή και 

επαναλαµβανόµενη ενηµέρωση όλων των συµµετεχόντων για την πορεία της διαδικασίας 

(πηγή: Α∆ΙΠ,  «Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης - Έκδοση 

1η). 
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Η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων προϋποθέτει την ιεράρχηση 

των προς ανάλυση στοιχείων σύµφωνα µε τους στόχους και την επίδειξη προσοχής στα 

κριτήρια που αφορούν αυτούς. Θα πρέπει κατά την ανάλυση να κατανοηθούν οι 

παράγοντες που φέρνουν κάποιο συγκεκριµένο θετικό η αρνητικό αποτέλεσµα, να 

προσδιοριστούν  πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, να αξιολογείται η παρούσα 

κατάσταση και οι διαφορές της σε σχέση µε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Όλα τα 

στοιχεία θα πρέπει να ελέγχονται έχοντας γνώµονα την αναγκαιότητα ύπαρξης 

διαδικασιών ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ακαδηµαϊκή Μονάδα ενώ οι προτάσεις θα 

πρέπει να έχουν στόχο την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας. 

Η συγκέντρωση και ανάλυση παρέχει λεπτοµερή και αναλυτική αποτύπωση του έργου που 

επιτελείται στην Ακαδηµαϊκή Μονάδα και διευκολύνει τη διαµόρφωση συνολικής άποψης 

και γι’ αυτό  πρέπει (και έχουν το δικαίωµα) να συµµετέχουν όλα τα µέλη της 

Ακαδηµαϊκής Μονάδας. 

Τέλος, η ανάλυση των δεδοµένων που συγκεντρωθήκαν βοηθάει στη σύνταξη της 

Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης  και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τους ενδεδειγµένους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να γίνουν 

βελτιώσεις, και να παρουσιάζει ρεαλιστικούς στόχους ανάπτυξης για την επόµενη περίοδο, 

µε βάση τους ρυθµούς επίτευξης στόχων κατά την τρέχουσα περίοδο.  

Στην Ελλάδα,  στο τέλος του 2008 είχε γνωστοποιηθεί επισήµως στην Α.∆Ι.Π. ότι είχαν 

εισέλθει σε διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης 77 Τµήµατα Πανεπιστηµίων και 90 

Τµήµατα ΤΕΙ (επί συνόλου 286 Πανεπιστηµίων και 213 ΤΕΙ), ενώ εκτιµάται ότι πολλά 

περισσότερα Τµήµατα έχουν προχωρήσει, αλλά δεν έχουν ακόµα γνωστοποιήσει την 

είσοδό τους στη διαδικασία αυτή. Ήδη, µέχρι την 31η 
 ∆εκεµβρίου 2008 είχε κατατεθεί 

στην Α.∆Ι.Π. σηµαντικός αριθµός Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης από τα Τµήµατα 

αυτά, συγκεκριµένα από 47 Τµήµατα, ήτοι 22 Τµήµατα 9 Πανεπιστηµίων και 25 Τµήµατα 

από 12 ΤΕΙ της χώρας (Πηγή: Α∆ΙΠ, «Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για το έτος 2008»). 
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Ανάλυση Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης: ∆οµή, ∆υσκολίες, Προτάσεις για 

Βελτίωση  

∆οµή  

(1) Αρχικά περιγράφεται η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Αναφέρεται ποια 

είναι η σύσταση της Ο.ΜΕ.Α, µε ποιους και πώς συνεργάσθηκε και ποιες πηγές και 

διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών. Αναλύονται τα θετικά 

στοιχείων και οι δυσκολίες που εντοπιστήκαν ενώ προτείνονται αλλαγές για την βελτίωση 

της  διαδικασίας. 

 

(2) Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Τµήµα. Αναφέρεται η γεωγραφική θέση 

του καθώς και  αριθµητικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό και τους φοιτητές του 

Τµήµατος. Αναλύονται οι στόχοι του Τµήµατος, το πώς αυτοί  αντιλαµβάνονται από την 

ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος και  ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνονται. Αν οι 

στόχοι δεν επιτυγχάνονται  αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσµα 

και χρήζουν βελτίωση. Τέλος παρουσιάζεται η δοµή του Τµήµατος, ποια προγράµµατα 

σπουδών προσφέρονται και στοιχεία για την ∆ιοίκηση του Τµήµατος όπως ποιες επιτροπές 

είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν 

 

(3) Στο τρίτο κεφάλαιο το Τµήµα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την 

ποιότητα των προγραµµάτων σπουδών. Έτσι δηµιουργούνται υποενότητες για τα 

προπτυχιακά, µεταπτυχιακά ή/ και διδακτορικά όπου σε καθεµία αναλύονται τα στοιχεία 

του προγράµµατος (θετικά, αρνητικά ή προς εξέταση σηµεία) µε βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων». Τα 

κριτήρια αυτά αναλύθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο της παρούσης εργασίας.   

 

(4) Το  ∆ιδακτικό έργο του τµήµατος είναι το επόµενο θέµα που παρουσιάζεται σε µια 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιόλογης. Η κρίση για το αποτέλεσµα του διδακτικού έργου 

βασίζεται και πάλι στα Κριτήρια ∆ιασφάλισης Ποιότητας και έχουν να κάνουν µε  την 

αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού και της διδακτικής διαδικασίας, την 
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οργάνωση και την εφαρµογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τα µέσα 

και τις τεχνολογίες. Ακόµα, συζητούνται θέµατα που αφορούν την κινητικότητα του 

διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών και  τις συνεργασίες  µε άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα, εργοδότες ή το  κοινωνικό σύνολο. 

 

(5) Στην πέµπτη ενότητα το θέµα είναι το Ερευνητικό Έργο.  Με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης που περιγράφονται από την Α∆ΙΠ, πρέπει να γίνει αξιολόγηση του τρόπου 

όπου προάγεται η έρευνα, των ανάλογων ερευνητικών υποδοµών, τα 

βραβεία/δηµοσιευσεις /αναγνώριση όπως επίσης και ερευνητικές συνεργασίες και 

συµµετοχές. 

 

(6) Ένα άλλο µέρος που είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί κατά την διαδικασία είναι οι 

σχέσεις του Τµήµατος µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς. Θα 

πρέπει να γίνει κριτική των δυνατοτήτων του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε 

ΚΠΠ φορείς, την παρούσα κατάσταση και κατά ποιόν τρόπο το Τµήµα συµβάλει στην 

τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

 

(7) Η  Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης περιγράφεται στο έβδοµο κεφάλαιο και τα 

κριτήρια βασίζονται σε αυτά που αναφέρει η Α∆ΙΠ. Εδώ παρουσιάζεται µια κριτική της 

στρατηγικής που ακολουθείται και του τρόπου µε τον οποίο διαµορφώνεται. Αναφέρονται 

τα θετικά στοιχεία και τα αρνητικά καθώς και ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για περαιτέρω 

βελτίωση. 

 

(8) Στο όγδοο κεφάλαιο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης  η ΟΜ.Ε.Α καλείται 

να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των 

αντίστοιχων υποδοµών. Έτσι, πρέπει να αναφερθεί η αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια της 

Γραµµατείας, της Βιβλιοθήκης, των υπηρεσιών εστίασης κ.α., ο βαθµός αξιοποίησης των 

νέων τεχνολογιών και των πόρων που δίνονται, τα θετικά στοιχεία και αυτά που χρήζουν 

βελτίωσης.  
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(9) Έπειτα γίνεται µια συνολική αποτίµηση όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επισηµαίνονται οι βασικότερες δυνάµεις και αδυναµίες του εσωτερικού περιβάλλοντος 

και οι ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

(10) Μετά την SWOT ανάλυση που προκύπτει το Τµήµα καταρτίζει σχέδιο δράσης 

καθορίζοντας ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι και πως αυτοί θα 

επιτευχθούν είτε µε την βοήθεια του Ιδρύµατος είτε της Πολιτείας. 

 

(11) Στα επόµενα δυο µέρη της Έκθεσης θα πρέπει να επισυνάπτονται Πίνακες που 

δικαιολογούν και παρουσιάζουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και Παράρτηµα µε ότι 

επιπλέον  κρίνεται αναγκαίο. 

 

 

∆υσκολίες  

Η αξιολόγηση στην ελληνική  τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ένα θέµα που 

συζητείται επί χρόνια αλλά έχει τεθεί σε εφαρµογή πρόσφατα. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αξιολόγηση δεν συνδέθηκε εγκαίρως µε διαδικασίες σχεδίασης, προγραµµατισµού και 

Ποιότητας και υπάρχουν κενά σε θέµατα συντονισµού και οργάνωσης, κουλτούρας,  

εξειδικευµένου  προσωπικού καθώς και δυσκολίες προσαρµογής. Για την περίπτωση της 

εσωτερικής αξιολόγησης, τα δεδοµένα αντλήθηκαν από δηµοσιευµένες Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Συγκεκριµένα οι Εκθέσεις  

Εσωτερικής Αξιολόγησης που λήφθηκαν υπόψη για την διεξαγωγή συµπερασµάτων είναι 

των εξής Τµηµάτων:  

 Τµήµα Φυσικού, Πανεπιστήµιο Κρήτης  

 Τµήµα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,  Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

 Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Ασφαλιστικής,  ΤΕΙ Κρήτης  

 Τµήµα Πληροφορικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
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Παρ’ ότι το  δείγµα είναι µικρό και ίσως οι περιπτώσεις χαρακτηριστούν «ειδικές», 

πιθανών να παρουσιάσουν συµπεράσµατα για την διαδικασία της Εσωτερικής 

Αξιολόγησης που να είναι αντιπροσωπευτικά και άλλων Τµηµάτων της χώρας και 

ενδεικτικά για το γενικότερο κλίµα που επικρατεί. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

εµφανίστηκαν και αναφερθήκαν στις Εκθέσεις είναι τα παρακάτω:  

 

(1) Η πλειοψηφία των Τµηµάτων είχε έλλειψη σηµαντικής εµπειρίας σε διαδικασίες 

Αξιολόγησης. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης χαρακτηρίστηκε ως µια 

διαδικασία πολύπλοκη. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε ότι εάν δεν υπάρχει προηγούµενη 

εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης στο Τµήµα ή έστω σε κάποια από τα µέλη της ΟΜ.Ε.Α, 

η  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν θα µπορούσε να είχε διαµορφωθεί, ούτε και σε 

πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα και πιθανών αυτός να είναι και ο κύριος λόγος που τα 

τµήµατα έχουν καθυστερήσει τόσο µε την ολοκλήρωση της Έκθεσης.  

 

(2) Οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες δεν είναι κατάλληλα σχεδιασµένες ώστε να  

διευκολύνουν την αυτό-αξιολόγηση. Στα περισσότερα Τµήµατα δεν υπάρχει 

µηχανοργάνωση εξ’ αρχής  µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και επίπονο να 

συγκεντρωθούν δεδοµένα για στατιστικά στοιχειά όπως πχ ιστογράµµατα επιδόσεων για 

κάθε µάθηµα. 

 

(3) Η Ο.ΜΕ.Α σε κάποια περίπτωση επιβαρύνθηκε από την έλλειψη κεντρικού 

µηχανισµού υποστήριξης (δηλαδή από το Ίδρυµα). Η έλλειψη οργάνωσης κεντρικού 

τύπου υποχρέωσε στην χρηµατοδότηση από ίδια έσοδα του τµήµατος και στην δηµιουργία  

απαραίτητης υποδοµής και  στελέχωσης (γραµµατειακή) από την ίδια την Ο.ΜΕ.Α για την 

υποστήριξη του συστήµατος της Αξιολόγησης. 

 

(4) Μεταξύ των δυσκολιών που εµφανίσθηκαν ήταν η απροθυµία συνεργασίας 

µερικών µελών ∆ΕΠ. Η δυσκολία έγκειται κυρίως στην καταγραφή των επιστηµονικών 

δραστηριοτήτων των µελών ∆ΕΠ καθώς υπήρχε καχυποψία ότι αυτό αποτελεί µια µορφή 

προσωπικής τους κρίσης - παρότι επανειληµµένα υπήρξαν διαβεβαιώσεις περί του 
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αντιθέτου - µαζί µε τις αρνήσεις που προέτασσαν στο να συµπληρώσουν όλα αυτά τα 

πεδία που ζητά η έκθεση. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε και πληµµελής 

συµµετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης είτε δυσκολία λόγω της χαµηλής 

προσέλευσης τους στις παραδόσεις µαθηµάτων (όσων δεν είναι υποχρεωτικά). 

Αποτέλεσµα αυτών, είναι η έλλειψη σε κάποια πεδία  πληροφοριών αλλά και η µη 

συµµόρφωση σε µια κοινή προσπάθεια καταγραφής και βελτίωσης του έργου του 

Τµήµατος.  

 

(5) Η συγκέντρωση της ευθύνης υλοποίησης ενός τόσο µεγάλου έργου, όπως η 

Αξιολόγηση, µε τόσα πολλά διαφορετικά πεδία, σε ένα µικρό αριθµό µελών ∆ΕΠ (οµάδα 

ΟΜ.Ε.Α) δηµιούργησε σε αρκετές περιπτώσεις ένα µεγάλο εργασιακό φορτίο στα µέλη 

της οµάδας, γεγονός το οποίο επηρέαζε αρνητικά τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και 

διοικητικά καθήκοντα τους. Όµως, ακόµα και η εµπλοκή περισσότερων µελών ∆ΕΠ, 

µάλλον θα περίπλεκε παρά  θα διευκόλυνε την κατάσταση, λόγω των διαφορετικών 

αντιλήψεων που µπορεί να έχει το κάθε άτοµο, κάτι που είναι δύσκολο να µην αποτυπωθεί 

στο συνολικό έργο. 

 

(6) Τα ερωτηµατολόγια καταγραφής µαθηµάτων αν και λειτούργησαν ως µέθοδος 

συλλογής πληροφοριών, συµπληρώνονταν κάποιες φορές µε µια σχετική προχειρότητα, 

γεγονός που υποχρέωνε σε ελέγχους διασταύρωσης από άλλες πηγές (φοιτητές, ∆ΕΠ) και 

σε απώλεια πολύτιµου χρόνου. 

 

(7) Η µεταφορά των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι 

φοιτητές σε ηλεκτρονική µορφή, έτσι ώστε να µπορέσει να γίνει η επεξεργασία. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο και υπάρχει η  πιθανότητα λανθασµένης εισαγωγής 

δεδοµένων. 
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3.7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.7.1  Εξωτερική Αξιολόγηση στην Ελλάδα 

Η Εξωτερική Αξιολόγηση, σύµφωνα µε τον σχετικό νόµο, συνίσταται στην 

κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αξιολόγησης από την 

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ενεργοποιείται µε τη λήψη της Έκθεσης Εσωτερικής 

Αξιολόγησης από την Α∆ΙΠ και συντάσσεται µε βάση την τελευταία Έκθεση  Εσωτερικής 

Αξιολόγησης που έχει συνταχθεί  αλλά και την άµεση γνωριµία της Ακαδηµαϊκής 

Μονάδας (επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων). Αντίθετα µε την Εσωτερική Αξιολόγηση 

(σύµφωνα µε την οποία παίρνονται αποφάσεις σε επίπεδο Τµήµατος η Ιδρύµατος), η 

Εξωτερική Αξιολόγηση είναι αυτή που λαµβάνεται υπόψη για την λήψη αποφάσεων σε 

επίπεδο Πολιτείας. 

Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της 

διαφάνειας και της αντικειµενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 

τεκµηριωτικών της δεδοµένων καθώς και η διατύπωση ουδέτερης αντικειµενικής γνώµης 

µε τους ακόλουθους στόχους: 

1. Την επισήµανση καλών πρακτικών και σηµείων βελτίωσης 

2. Την ανάδειξη και την τεκµηριωµένη υποστήριξη εύλογων αιτηµάτων της 

Μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύµατος και της Πολιτείας 

3. Τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εµβέλειας. 

 

Αντικείµενο της εξωτερικής αξιολόγησης είναι να αναλύσει σε βάθος τις 

διαπιστώσεις και τα πορίσµατα της Εσωτερικής Αξιολόγησης ως προς: 

 Τα επιτεύγµατα της Ακαδηµαϊκής Μονάδας (ή του Ιδρύµατος κατά 

περίπτωση) 

 Τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών  
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 Την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η 

Μονάδα προκειµένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούµενου 

έργου της, και 

 Γενικότερα, τη συνέπεια της Μονάδας µε την αποστολή και τους στόχους 

της. 

 

Φορέας της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(ΕΕΑ) που αποτελείται από πέντε (5) ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι επιλέγονται µε 

κλήρωση από το Μητρώο ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Α∆ΙΠ. σύµφωνα µε 

το Νόµο 3374/2005.  Το µητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων συντάσσεται ύστερα από 

υποδείξεις των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Α∆ΙΠ. και ανανεώνεται κάθε 

τέσσερα χρόνια. Η Επιτροπή συγκροτείται µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της 

Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ενώ τα µέλη της πρέπει να  έχουν  ειδίκευση  συγγενή 

µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό αξιολόγηση Ακαδηµαϊκής Μονάδας και να είναι 

επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους κατά προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και να συγκεντρώνουν τα εχέγγυα αµερόληπτης 

κρίσης. 

Επιπλέον για τα µέλη είναι επιθυµητά και τα εξής: 

I.  η συµµετοχή τουλάχιστον ενός αλλοδαπού εµπειρογνώµονα ή ειδικού που 

κατέχει θέση καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή διακεκριµένου ερευνητή σε 

αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού κατά 

προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα Αξιολόγησης Ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, 

II.  η διοικητική εµπειρία των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σε Ακαδηµαϊκές 

Μονάδες Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

III.  η συµµετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελµατικής ή άλλης επιστηµονικής 

οργάνωσης, αντίστοιχης µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό αξιολόγηση 
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ακαδηµαϊκής µονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιµήσει τη συµβολή των 

σπουδών στην άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

Ανάλυση Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης: ∆οµή, Περιεχόµενο, Προτάσεις για 

Βελτίωση 

Η  πρώτη πλήρης εφαρµογή στην Ελλάδα της ∆ιαδικασίας ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή εφαρµόζεται ήδη στις υπόλοιπες 45 χώρες του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, έγινε µέσα από την 

δηµοσίευση των πέντε πρώτων Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης  για το 2008 από τα 

εξής Τµήµατα (πηγή:Α∆ΙΠ): 

 Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

 Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,  

 Τµήµα Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας,  

 Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,  

 Τµήµα Μηχανολογίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

Όπως φαίνεται, οι στόχοι της Α.∆Ι.Π. για σταδιακή διενέργεια της Εξωτερικής 

Αξιολόγησης 100-120 ακαδηµαϊκών Τµηµάτων από το σύνολο των 499 και, ειδικότερα 

για το 2008, των πρώτων 20  (Πηγή: Α∆ΙΠ, «Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για το έτος 2008»)  από αυτά δεν υλοποιήθηκαν.  

Παρ’ ότι µέχρι τον Νοέµβριο του 2008, είχαν κατατεθεί στην Α.∆Ι.Π 47 Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης και εποµένως µπορούσαν τυπικά να προχωρήσουν οι 

διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης, λόγοι δηµοσιονοµικοί δεν επέτρεψαν στην Α.∆Ι.Π. 

την υλοποίηση της δεύτερης αυτής φάσης, που αφορούσε στη µετάκληση των εξωτερικών 

εµπειρογνωµόνων (παρά σε πέντε µόνον Τµήµατα ΑΕΙ) (Πηγή: Α∆ΙΠ, «Έκθεση για την 

Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2008»). 
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Για την πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην 

χώρα µας απαιτείται η ολοκλήρωση της διπλής φάσης αξιολόγησης από µεγαλύτερο 

αριθµό Τµήµατος, εντούτοις κάποια αρχικά συµπεράσµατα µπορούν ήδη να διεξαχθούν.  

∆οµή 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής εργασίας, µελετήθηκε το Πρότυπο Σχήµα για 

την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από την Α.∆Ι.Π (βλ. Παράρτηµα), καθώς και  οι 

πέντε δηµοσιευµένες Εκθέσεις Εξωτερικών  Αξιολογήσεων  και προέκυψε µια εικόνα της 

δοµής τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω πλαίσιο: 

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

 

Εισαγωγή 

 

Α. Πρόγραµµα Σπουδών και ∆ιδασκαλία 

Α1.1 Πρόγραµµα Σπουδών: Προπτυχιακό  

Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα, Βελτίωση 

 

Α1.2 Πρόγραµµα Σπουδών: Μεταπτυχιακό Επίπεδο (εάν υπάρχει) 

Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα , Βελτίωση 

 

Α1.3 Πρόγραµµα Σπουδών: ∆ιδακτορικό Επίπεδο (εάν υπάρχει) 

Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα , Βελτίωση 

 

Α2.1 ∆ιδακτικό έργο: Προπτυχιακά 

 Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα, Βελτίωση 

 

  Α2.2 ∆ιδακτικό έργο : Μεταπτυχιακό Επίπεδο(εάν υπάρχει) 

   Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα, Βελτίωση 

 

   Α2.3 ∆ιδακτικό έργο : ∆ιδακτορικό Επίπεδο(εάν υπάρχει) 
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    Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα, Βελτίωση 

Β. Ερευνητικό έργο (∆ιακριτή αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία, αν αφορούν      

σε  συγκεκριµένο προ- ή µετα-πτυχιακό πρόγραµµα) 

Προσέγγιση , Εφαρµογή, Αποτελέσµατα, Βελτίωση 

Γ. Λοιπές υπηρεσίες (∆ιακριτή αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία, αν 

αφορούν σε συγκεκριµένο προ- ή µετα-πτυχιακό πρόγραµµα) 

 

∆. Στρατηγικός σχεδιασµός και πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες 

 

Ε. Συµπεράσµατα της Επιτροπής και Συστάσεις 

Παρακάτω θα γίνει µια αναλυτικότερη παρουσίαση της δοµής των Εκθέσεων 

Εξωτερικής Αξιολόγησης:  

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

∆ηµοσιεύονται  τα ονόµατα των 5 µελών της επιτροπής που είναι  υπεύθυνη για την 

Εξωτερική Αξιολόγηση του εκάστοτε Τµήµατος καθώς και ο τίτλος  και το Ίδρυµα 

Προέλευσης. 

Εισαγωγή 

Αναφέρεται βήµα - βήµα η κάθε δραστηριότητα από την ώρα της πρώτης 

επίσκεψης της επιτροπής το Τµήµα µέχρι το πέρας της Αξιολόγησης:  

 η ηµεροµηνία επίσκεψης της επιτροπής στο Τµήµα 

 συζητήσεις που τυχόν  έγιναν µε τον Πρόεδρο και µέλη  του Τµήµατος, µε 

τον Κοσµήτορα, τον Πρύτανη, µε εκπροσώπους του φοιτητικού συλλόγου, µε απόφοιτους 

καθώς και  ιδιωτικές συζητήσεις µε διάφορα άλλα µέλη του Τµήµατος µε σκοπό την 

συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων  

 συνεδριάσεις της Επιτροπής 

 συναντήσεις  µε  διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και την Ο.Μ.Ε.Α 
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 επισκέψεις στα εργαστήρια διδασκαλίας, τη βιβλιοθήκη, ερευνητικά 

εργαστήρια  

 στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση της επιτροπής όπως: την Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, στοιχεία για το προσωπικό (πχ βιογραφικά σηµειώµατα) , το 

πρόγραµµα σπουδών, η έκθεση της προηγούµενης εξωτερικής αξιολόγησης, η 

ηλεκτρονική παρουσίαση του Τµήµατος, σύνοψη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

έργου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων των µελών του διδακτικού προσωπικού του 

Τµήµατος, στατιστική ανάλυση των δελτίων αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους 

φοιτητές του Τµήµατος καθώς και δείγµατα των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης τους, 

δείγµατα ανωνύµων γραπτών και διπλωµατικών, σηµειώσεις µαθηµάτων, ο οδηγός 

σπουδών και πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους διδασκαλίας που δοκιµάστηκαν στο 

Τµήµα, διαγράµµατα σχετικά µε την ηλικιακή κατανοµή των µελών του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού, δείγµατα επιστηµονικών εργασιών, τον ετήσιο προϋπολογισµό του Τµήµατος 

µε αναλυτική αναφορά των πηγών χρηµατοδότησης, στοιχεία  σχετικά µε την τρέχουσα 

επαγγελµατική κατάσταση των αποφοίτων του Τµήµατος. 

 

Α. Πρόγραµµα Σπουδών και ∆ιδασκαλία 

            Α1. Πρόγραµµα Σπουδών (Συµπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε 

προπτυχιακό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος) 

Προσέγγιση  

Αναφέρει εάν το πρόγραµµα σπουδών είναι καλά δοµηµένο µε βάση άλλα 

προγράµµατα σπουδών, υιοθετηµένα από πανεπιστήµια της Ευρώπης και των Η.Π.Α., και 

αν  ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη του εθνικές πλευρές και κατά πόσο όλα τα παραπάνω το 

καθιστούν ένα συγκρίσιµο σε επίπεδο πρόγραµµα σπουδών. ∆ιερευνάται αν υπάρχουν 

µέθοδοι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας πχ. εφαρµόζοντας benchmarking. Ελέγχεται  

εάν όλα τα µαθήµατα είναι καλά εναρµονισµένα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εάν  

πιστώνονται µε βάση το σύστηµα ECTS (European Credit Transfer System). Επίσης 

αναφέρεται στους αντικειµενικούς στόχους του προγράµµατος και την δοµή των 
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µαθηµάτων (εισαγωγικά µαθήµατα, υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού,  µαθήµατα Επιλογής, 

µαθήµατα κατεύθυνσης), την χρονική τους διάρκεια, τα απαιτούµενα για την εισαγωγή 

των φοιτητών καθώς και για  απόκτηση του τίτλου. Αναφέρεται εάν δίνονται υποτροφίες 

και χρηµατοδοτήσεις από άλλους φορείς. Γίνεται σύγκριση µε τυχόν παλαιότερο 

πρόγραµµα σπουδών. Αξιολογούνται τυχόν προτάσεις για αλλαγές που θέτονται από το 

ίδιο το ίδρυµα καθώς και  διοικητικές διαδικασίες όπως η εγγραφή και άλλες πράξεις 

σχετικές µε τα αρχεία των φοιτητών τα ηλεκτρονικά συστήµατα. 

Εφαρµογή 

Σχολιάζεται η επιτυχία και η αυστηρότητα εφαρµογής του προγράµµατος σπουδών, 

το αν η ροή του προγράµµατος έχει πληρότητα και συνεκτικότητα και δυνατό περιεχόµενο 

στον εκάστοτε τοµέα του Ιδρύµατος, εάν η  υποδοµή του Τµήµατος είναι ικανοποιητική, 

εάν υπάρχει πληρότητα σε προσωπικό (σε ποσότητα και ποιότητα) και κατά πόσο 

βελτίωση χρειάζεται ώστε να προσεγγίσει  τα διεθνή πρότυπα.  

Μετά από έρευνα η επιτροπή ανακοινώνει το επίπεδο στην Ποιότητα, δοµή και 

λειτουργικότητα  του προγράµµατος και επιπλέον αναλύονται και θέµατα οικονοµικής 

φύσης όπως δίδακτρα και υποτροφίες (στην περίπτωση µεταπτυχιακού/ διδακτορικού 

προγράµµατος). 

Αποτελέσµατα 

Η Επιτροπή ελέγχει αν οι αντικειµενικοί στόχοι  προσδιορίζονται µε σαφήνεια και 

αξιολογούνται. Παρακολουθείται η εξέλιξη των αποφοίτων στον επαγγελµατικό στίβο 

(follow up) και η θέση του προγράµµατος σπουδών σε σύγκριση µε καταξιωµένα 

Πανεπιστήµια µε διεθνή αναγνώριση. Κρίνεται η επιτυχία ή αποτυχία του προγράµµατος 

σπουδών. Αναφέρεται η ποιότητα και οι δυσκολίες στο πρόγραµµα σπουδών  καθώς και 

ερευνάται η εικόνα που έχουν οι φοιτητές µέσα από τον  βαθµό προσέλκυσης των 

φοιτητών για παρακολούθηση του προγράµµατος.  

Βελτίωση. 
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Γίνονται προτάσεις για βελτίωση σε διαφόρους τοµείς όπου παρατηρήθηκαν 

αδυναµίες όπως: προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί/ αποχωρήσεις, εκσυγχρονισµό του 

προγράµµατος σπουδών,  οικονοµική υποστήριξη φοιτητών, αναβάθµιση  υποδοµών,  

χρηµατοδοτήσεις για περαιτέρω έρευνες. Επιπλέον αναφέρεται αν γίνεται αξιολόγηση του 

προγράµµατος µε συστηµατικό και συνεχή τρόπο ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση. 

 

        Α2.  ∆ιδακτικό έργο (Συµπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε προπτυχιακό, 

µεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος) 

Προσέγγιση  

Αναφέρεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται από τα µέλη του Τµήµατος και αν 

αυτή είναι σύµφωνα µε τον διεθνώς καθιερωµένο τρόπο διδασκαλίας ή είναι κάποια 

διαφορετική/ καινοτόµα. Επιπλέον γίνεται λόγος για τα µέσα που χρησιµοποιούνται όπως 

ηλεκτρονικά µέσα, διαθέσιµη βιβλιογραφία, ταχύτητα διάθεσης των βιβλίων και κατά 

πόσο όλα αυτά συνεισφέρουν στην επιτυχία. Εξετάζεται η αναλογία διδασκόντων-

διδασκοµένων και κατά πόσο ικανοποίει το διεθνώς αποδεκτό όριο. Μέσα από έρευνα 

βγαίνουν συµπεράσµατα για την σχέση και συνεργασία µεταξύ διδασκόντων-

διδασκοµένων και για το αν υπάρχει και χρησιµοποιείται ο «καθηγητής- σύµβουλος 

σπουδών του κάθε φοιτητή» καθώς και για φαινόµενα αποχών από κάποια µαθήµατα.  

Όσον αφορά στο εξεταστικό σύστηµα, αναφέρονται οι τρόποι που χρησιµοποιεί το κάθε  

Τµήµα για την  αξιολόγηση των φοιτητών, όπως εξετάσεις προόδου, φροντιστηριακές 

ασκήσεις, προφορικές και  γραπτές εξετάσεις και πρακτικές ασκήσεις. Στα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα ελέγχεται εάν τα κριτήρια εισαγωγής ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές, τι 

περιλαµβάνουν (πχ. αναλυτική βαθµολογία, βιογραφικό σηµείωµα, συστατικές επιστολές) 

και όλη την διαδικασία µέχρι οι φοιτητές να γίνουν δεκτοί. Εξετάζεται το επίπεδο του 

διδακτικού έργου σε σχέση µε τα προπτυχιακά αντίστοιχα προγράµµατα αλλά και η 

ανταγωνιστικότητα του µεταπτυχιακού /διδακτορικού προγράµµατος συµφώνα µε διεθνή 

πρότυπα.  
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Υλοποίηση 

Αναφέρονται στοιχεία όπως: 

 ο αριθµός των  µελών ∆ΕΠ, ο αριθµός του τεχνικού προσωπικού και αν 

αυτός ο αριθµός θεωρείται επαρκής για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Τµήµατος 

 εάν τα διδακτικά εγχειρίδια που υιοθετούνται σε κάθε µάθηµα  είναι 

ποιοτικές επιλογές και την σχέση τους µε εκείνα άλλων διεθνών Ιδρυµάτων και εάν 

υπάρχει ψηφιακό διδακτικό υλικό  

 εάν η ύλη που καλύπτεται είναι ενηµερωµένη και περιλαµβάνει τις 

πρόσφατες επιστηµονικές εξελίξεις 

 εάν το  συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι σε πλήρη συµφωνία και  

διασύνδεση  µε την έρευνα και διδασκαλία 

 εάν υπάρχει  συµµετοχή  σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών, όπως το 

Erasmus, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης αλλά και κινητικότητα από πλευράς διδασκόντων στο εξωτερικό για 

εκπαίδευση/ συνεχή κατάρτιση  

 εάν υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού, το πόσο 

είναι καλά οργανωµένο, και αν ικανοποιεί τους  στόχους  της Αξιολόγησης 

 ο τρόπος εξέτασης 

 

Αποτελέσµατα 

Εξετάζεται ο βαθµός στον όποιο η διδακτική µεθοδολογία και οι διαδικασίες που 

εφαρµόζονται από το Τµήµα θεωρούνται αποδοτικές. Γίνεται λόγος για στοιχειά που 

αφορούν τον αριθµό εισαγόµενων φοιτητών σε σχέση µε αυτούς που αποφοιτούν, την 

µέση διάρκεια σπουδών και τους λόγους που υπάρχουν αποκλίσεις από αυτήν την µέση 

τιµή, για τυχόν φαινόµενα «αιώνιων φοιτητών», τον αριθµό των πτυχιούχων που 
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προσχωρούν σε µεταπτυχιακές σπουδές ή το ποσοστό εξασφάλισης επαγγελµατικής 

απασχόλησης σε συγκεκριµενο χρονικό διάστηµα από την µέρα της αποφοίτησης. 

Ελέγχεται το επίπεδο των φοιτητών  που ολοκληρώνουν τα προγράµµατα είναι υψηλού 

επιπέδου κάτι που πιθανόν  επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή φήµη των αντίστοιχων 

καθηγητών. Στην περίπτωση µεταπτυχιακού/ διδακτορικού προγράµµατος ενδεικτική της 

καλής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι η υψηλή ποιότητα των φοιτητών που 

προσελκύει και οι εξαίρετες θέσεις που εξασφαλίζουν µετά την αποφοίτηση (θέσεις σε 

πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, στον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό). 

Βελτιώσεις 

Βελτιώσεις που προτείνονται από την ακαδηµαϊκή µονάδα σχετικά µε θέµατα  προβολής 

του Τµήµατος, θέµατα κύρους, βελτίωσης της ποιότητας των φοιτητών, χρηµατοδότηση 

και άλλες ενέργειες που  προγραµµατίζει το εκάστοτε Τµήµα για την επίτευξη των σκοπών 

του. Συγκεκριµένα βήµατα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση µέσα από τις Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, κατά πόσο υπάρχει επίγνωση και µέριµνα.  

 

Β. Ερευνητικό έργο (∆ιακριτή αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία, αν αφορούν 

σε συγκεκριµένο προ- ή µετα-πτυχιακό πρόγραµµα) 

Προσέγγιση 

Τα µέλη της Επιτροπής εξετάζουν τον κύριο στόχο του τµήµατος ως προς την 

έρευνα, σε ποιους τοµείς γίνεται, ποιοι και πόσοι συµµετέχουν καθώς και τους τρόπους 

και µεθόδους, τις εγκαταστάσεις. Για παράδειγµα αναφέρεται πως επιλέγονται οι 

επιστήµονες για την έρευνα, πως επιλέγεται το θέµα, πως εξασφαλίζονται επιχορηγήσεις. 

Επίσης εξετάζεται αν η αναλογία  µεταδιδακτορικών ερευνητών προς ακαδηµαϊκό 

προσωπικό και των µεταπτυχιακών φοιτητών προς το ακαδηµαϊκό προσωπικό είναι υγιείς 

αναλογίες σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 
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Εφαρµογή 

Αναφέρεται ο αριθµός των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (συνολικά ή/και ανά 

µέλος διδακτικού προσωπικού), ο αριθµός αναφορών (citations) και παραποµπών (cross 

references), τα ερευνητικά προγράµµατα και  οι ερευνητικές συνεργασίες που έχουν 

προκύψει σε διάφορα θέµατα στο Τµήµα. Συγκρίνονται  µε  στοιχειά  από άλλα αντίστοιχα 

Τµήµατα. 

Αποτελέσµατα 

Ελέγχεται αν υπάρχει σαφής ερευνητικός σχεδιασµός και  ο  βαθµός στον όποιο  

επιτεύχθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι της ακαδηµαϊκής µονάδας, η αναγνωσιµότητα της 

έρευνας από τρίτους και οι διακρίσεις /βραβεία /διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, η 

αποτελεσµατικότητα ερευνητικού έργου, οι εφαρµογές του  στην παραγωγή,  οι πατέντες, 

η προσέλκυση  των καλύτερων επιστηµόνων υψηλού επιπέδου του εξωτερικού. Ποια µέλη 

συµµετέχουν και κατά πόσο υπάρχει συµβουλευτική παρουσία του τµήµατος σε 

δηµόσιους/ ιδιωτικούς φορείς.  

Βελτιώσεις 

Ποιες βελτιώσεις προτείνει η ακαδηµαϊκή µονάδα  στον τοµέα της έρευνας, εφόσον 

αυτή είναι αναγκαία, και ποιές πρωτοβουλίες αναλαµβάνει προς αυτή την κατεύθυνση (πχ 

δηµιουργία νέων υποδοµών, πολιτική προσλήψεων επιστηµόνων, συνεργασίες µε άλλους 

φορείς, επίπεδο φοιτητών που ασχολούνται µε την έρευνα). Απαντάται αν είναι 

οργανωµένες και  οµαδικές οι προσπάθειες, ή ατοµικές και αυτόβουλες.  

 

Γ. Λοιπές υπηρεσίες (∆ιακριτή αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία, αν 

αφορούν σε συγκεκριµένο προ ή µετα- πτυχιακό  πρόγραµµα.) 

Προσέγγιση 

Αναλύει το πως αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή µονάδα τις υπηρεσίες που έχουν στη 

διάθεσή τους τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, φοιτητές/σπουδαστές). 
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Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τις διοικητικές  υπηρεσίες (εγγραφή 

φοιτητών µέσω δικτύου, βαθµολόγηση των µαθηµάτων από τους καθηγητές στο 

διαδίκτυο, ηλεκτρονική διανοµή βιβλίων), την τεχνική υποστήριξη για την διδασκαλία, 

υπηρεσίες συντήρησης, εστίασης, συµβουλευτικής φοιτητών κ.α. Ελέγχεται το  επίπεδο 

καινοτοµίας, επάρκειας και αποτελεσµατικότητας τους. 

Εφαρµογή 

Εξετάζεται η οργάνωση και υποδοµές των διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. γραµµατεία 

τµήµατος), η µορφή και λειτουργικότητα σε υπηρεσίες και υποδοµές για τους φοιτητές 

(π.χ. βιβλιοθήκη, νησίδα υπολογιστών για ελεύθερη πρόσβαση στο internet, αθλητικές-

πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.λ.π) και οι συνεργασίες µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς. Επιπλέον ελέγχεται εάν υπάρχει οργανόγραµµα, κατάλογος 

καθηκόντων για το προσωπικό, διαγράµµατα ροής και άλλοι µηχανισµοί διασφάλισης 

ποιότητας και το κατά πόσο αυτοί είναι τυπικοί ή ουσιαστικοί. 

Αποτελέσµατα 

Η άποψη της ακαδηµαϊκής µονάδας για την αποτελεσµατικότητα και 

λειτουργικότητα των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών. 

Βελτιώσεις  

 Οι τρόποι  και  µέθοδοι που θέτονται από το Τµήµα   ώστε να  βελτιωθούν οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες, οι προτεραιότητες και οι πρωτοβουλίες που  αναλαµβάνονται  

προς αυτή την κατεύθυνση από το  Τµήµα εφ’ όσον έχουν αντιληφθεί οι προβληµατικές/ 

ελλειµµατικές περιοχές. 

 

∆. Στρατηγικός σχεδιασµός, προοπτικές βελτίωσης και πιθανοί ανασταλτικοί 

παράγοντες (∆ιακριτή αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία, αν αφορούν σε 

συγκεκριµένο προ- ή µετα-πτυχιακό πρόγραµµα) 
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Αυτό το µέρος της εξωτερικής αξιολόγησης  περιλαµβάνει βραχυπρόθεσµους, 

µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους, το όραµα και την αποστολή του 

Τµήµατος, στρατηγικά σχέδια, προγραµµατισµό και ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε 

σκοπό την εξυγίανση και αντιµετώπιση οποιασδήποτε από τις αδυναµίες του εξεταζόµενου 

Τµήµατος. Ελέγχεται αν υπάρχει στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης και σχέδιο δράσης 

και κατά ποσό αυτά είναι ρεαλιστικά. Επιπλέον συζητούνται πιθανοί ανασταλτικοί 

παράγοντες σε επίπεδο Πολιτείας, Ιδρύµατος και ακαδηµαϊκής µονάδας. Τέτοιοι για 

παράδειγµα θα µπορούσε να είναι το σύστηµα εισαγωγής στο Τµήµα, οικονοµικά θέµατα, 

ο νόµος που  δεν  επιτρέπει την κατανοµή  κονδυλίων και  θέσεων σύµφωνα µε τις τοπικές 

ανάγκες, µη διακοπή λειτουργιάς του Ιδρύµατος κατά την διάρκεια ολόκληρου του 

Ακαδηµαϊκού έτους. 

 

Ε. Συµπεράσµατα της Επιτροπής και Συστάσεις: (∆ιακριτή αναφορά σε 

συγκεκριµένα στοιχεία, αν αφορούν σε συγκεκριµένο προ ή µετα- πτυχιακό 

πρόγραµµα) 

Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις  πρέπει να σχετίζονται: 

I.  µε την ως τώρα πορεία του τµήµατος: (πχ. Υπάρχει ανάπτυξη; Ποιο είναι το 

επίπεδο έρευνας; Τι επαγγελµατικές θέσεις καταλαµβάνουν οι απόφοιτοι; 

Ποιες είναι οι επείγουσες συστάσεις αναφορικά µε την βελτίωση του 

Τµήµατος, και ποια είναι η σειρά προτεραιότητας τους) 

II.  µε τη στρατηγική ∆ιασφάλισης της Ποιότητας του έργου του Τµήµατος 

 

Τα αποτελέσµατα της Εξωτερικής Αξιολόγησης συγκρίνονται µε της Εσωτερικής 

και γίνεται σχολιασµός του κατά πόσο η δεύτερη είναι  ειλικρινής και καθρεφτίζει την 

πραγµατική κατάσταση. Τέλος χρήσιµος είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας 

αποτελεσµάτων.  
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3.8  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

I.  Στο θέµα της Αξιολόγησης της εκπαίδευσης ανά τον κόσµο δόθηκε µεγάλη 

έµφαση στις τεχνικές και στα µέσα αξιολόγησης, και παραµελήθηκε η 

διαδικασία, κυρίως µάλιστα η αρχή της: ο καθορισµός του στόχου της 

αξιολόγησης. 

 

II.  Υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις πολύ σοβαρό πρόβληµα κριτηρίων. Άλλοτε 

είναι αδύνατο να επινοηθούν κριτήρια για αντικειµενική αξιολόγηση ενός 

αντικειµένου και άλλοτε είναι αδύνατο να επινοηθούν αντικειµενικά και 

αποδεκτά κριτήρια (∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). Κάποια από τα κριτήρια που 

έχει ορίσει η Α∆ΙΠ έχουν τεθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα του ποιοτικού 

ελέγχου προϊόντων, σε αντίθεση µε όσα ορίζει η βιβλιογραφία για την 

αξιολόγηση υπηρεσιών  όπου δηλαδή τόσο οι επί µέρους ιδιότητες της 

υπηρεσίας όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται απόλυτα από τους 

αποδέκτες της υπηρεσίας (φοιτητές, εκπαιδευτικοί κτλ)(πηγή: Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Ασφαλιστικής,  

ΤΕΙ Κρήτης) 

III.  Πολλές από τις υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται όλο το οικοδόµηµα 

της αξιολόγησης µπορεί να αποδεικνύονται κάποτε λανθασµένες. Για 

παράδειγµα ελέγχεται η άποψη ότι τα πάντα είναι µετρήσιµα, άποψη που 

έχει υποστηριχθεί από πολλούς θεωρητικούς της αξιολόγησης (Thorndike 

1971, ∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). Οι δείκτες των µετρήσεων µπορεί να  είναι 

ένα εργαλείο στα χέρια των εξωτερικών παραγόντων (πχ Υπουργείο 

Παιδείας ή Οικονοµικών) για να µειώσουν τα κόστη υποστήριξης, δηλαδή 

τη δηµόσια χρηµατοδότηση (πηγή: Γούτσος Σ.), χωρίς να ενδιαφέρονται για 

την ∆ιασφάλιση Ποιότητας και την τελική υπηρεσία, γεγονός που θα 

καταλήξει στην άνιση χρηµατοδότηση των Ιδρυµάτων. 

IV.  Υπάρχει πάντα το πρόβληµα της υποκειµενικότητας όταν τα κριτήρια δεν 

είναι ποσοτικά - αντικειµενικά. ∆εν είναι εύκολο και πάντα αποδεκτό από 

τους αξιολογούµενους, να αξιολογούνται κάποιοι ως προς κάποια 
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χαρακτηριστικά όταν δεν πείθονται ότι αξιολογούνται σωστά (πηγή: 

∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). Κάτι παρόµοιο παρουσιάζεται και στην 

περίπτωση της Εσωτερικής Αξιολόγησης όπου ίσως τα κριτήρια δεν είναι 

«εξωτερικά».  

V. Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης πολλές φορές εµφανίζει  

δυσχέρειες, ιδιαίτερα όταν εµπλέκεται η σχέση «αιτίου-αιτιατού». Μια 

κατάσταση που εύκολα διαπιστώνεται ότι υπάρχει, µπορεί δύσκολα να 

ερµηνευτεί. Εδώ µπαίνει ακόµη και το πρόβληµα των προκαταλήψεων 

απέναντι στο τί προκαλεί τι (πηγή: ∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). 

VI.  Προβλήµατα στην Αξιολόγηση πολλές φορές δηµιουργούνται από τις  

πολιτικές αποφάσεις. Η γραφειοκρατία και το «φορµαρισµένο» πλαίσιο 

µέσα στο οποίο κινούνται οι αξιολογήσεις στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

µπορούν είτε να εµποδίζουν στην σωστή αξιολόγηση, είτε να  αχρηστεύουν 

τα αποτελέσµατα της και την ίδια µε το να µην αφήνει να παίρνονται τα 

ενδεικνυόµενα διορθωτικά µέτρα.   

VII.  ∆ιάφορες σκοπιµότητες, ειδικά στην περίπτωση της Εσωτερικής 

Αξιολόγησης, µπορεί να γίνονται εµπόδιο στην αξιολόγηση. 

VIII.  Ένα σοβαρό πρόβληµα στην Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης προκαλείται από 

την ιδεολογική φόρτιση των αξιολογητών ή εκείνων που αποφασίζουν 

σχετικά µε την αξιολόγηση (Apple 1974, McDonald 1989 στο 

∆ηµητρόπουλος Ε., 2002). Η Εκπαίδευση είναι χώρος στον οποίο οι 

ιδεολογικές φορτίσεις, τοποθετήσεις, προκαταλήψεις κτλ. είναι από 

δύσκολο µέχρι αδύνατο να περιοριστούν, κι αναπόφευκτα επηρεάζουν την 

πολιτική και τη συµπεριφορά σχετικά µε την αξιολόγηση.  

IX.  Η Αξιολόγηση γενικότερα έχει συνδεθεί περισσότερο µε τις έννοες της 

«συµµόρφωσης» και του «έλεγχου» και λιγότερο µε θέµατα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας και αποτελεσµατικότητας. Κατά µια άποψη η σύνδεση της 

αξιολόγησης µε τη χρηµατοδότηση έχει επίσης αρνητική χροιά.  
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X. Τα αποτελέσµατα που κρίνουν το επίπεδο αριστείας και όλα τα υπόλοιπα 

επίπεδα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Για παράδειγµα στην διαδικασία που 

έχει ορισθεί από την Α∆ΙΠ, δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο ακριβώς επίπεδο και 

επί ποίων κριτηρίων η αξιολόγηση µιας ακαδηµαϊκής µονάδας θεωρείται 

ικανοποιητική, όπως επίσης και ποια ακριβώς θα είναι η χρήση των 

αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΡΕΥΝΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάστηκε στο πρώτο µέρος αυτής της 

εργασίας αναπτύχθηκαν διάφορες διαστάσεις της Ποιότητας και της Αξιολόγησης 

στην Τριτοβάθµια  Εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην παρούσα κατάσταση 

στον χώρο της Ελληνικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, περιγράφοντας ουσιαστικά το 

νοµοθετικό πλαίσιο  και αντλώντας πληροφορίες από τις  ήδη δηµοσιευµένες Εκθέσεις 

Εσωτερικών και Εξωτερικών Αξιολογήσεων. Ως επισφράγισµα του θεωρητικού 

µέρους, πραγµατοποιήθηκε έρευνα στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µέσα από την οποία αντλήθηκαν 

ταυτόχρονα συµπεράσµατα και  για το πώς αντιµετωπίζει τα θέµατα Ποιότητας/ 

Αξιολόγησης το  Ίδρυµα ως σύνολο.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [159] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [160] 

 

4.2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ  Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Το «Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών» 

βρίσκεται στην πόλη της  Θεσσαλονίκης και τα Τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται  

ειδικεύονται µόνο στις οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες. 

 Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 147/10-4-1990 και 

είναι η µετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία 

ιδρύθηκε το 1948 και  λειτούργησε για πρώτη φορά το Ακαδηµαϊκό έτος 1957-58 (πηγή: 

Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Μακεδονίας).  

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έχει δέκα τµήµατα (πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας) : 

1. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 

2. Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

3. Τµήµα ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 

4. Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής 

5. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

6. Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

7. Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

8. Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης 

9. Τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (µε έδρα την Έδεσσα) 

10. Τµήµα ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (µε έδρα τη Νάουσα) 

Υπάρχουν επίσης και τέσσερα διατµηµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα, σύµφωνα 

µε απόφαση της Συγκλήτου (αρ.9/18-6/94):  

 

    1. Μεταπτυχιακό στην Οικονοµική Επιστήµη 

    2. Μεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [161] 

 

    3. Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα(M.I.S.)  

    4. Μεταπτυχιακό στην Εφαρµοσµένη  Πληροφορική  

 

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  λειτουργεί και εξελίσσεται µε βάση τρεις κύριους άξονες: 

(πηγή: Καθηγητής Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

στο: www.uom.gr)  

1. την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας σε κάθε τοµέα και κάθε δράση 

2. την ενίσχυση της έρευνας στη βάση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου και 

διεθνοποίηση του Πανεπιστηµίου 

3. την  ενίσχυση των υποδοµών του  

Συγκεκριµένα µε βάση το όραµα και την αποστολή του, το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας στοχεύει στις εξής ενέργειες (πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Μακεδονίας): 

 Να εφοδιάζει τους φοιτητές µε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 

προγράµµατα που καταλήγουν σε πτυχία υψηλής ποιότητας που απαιτούνται για 

εθνική ή διεθνή επαγγελµατική σταδιοδροµία στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 

τοµέα. Να αναβαθµίζει τα προγράµµατα σπουδών, να δηµιουργεί νέα προπτυχιακά 

και µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς αιχµής, που να καλύπτουν τις ανάγκες 

της οικονοµίας και της κοινωνίας, και να ενισχύει τις δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναµικού του. 

 Να προωθεί την άριστη διδασκαλία παρέχοντας έναν ισορροπηµένο 

συνδυασµό από θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρµογές, µέσω της χρήσης 

πολυµέσων, µελέτης περιπτώσεων, ειδικευµένων πακέτων λογισµικού και άλλων 

σύγχρονων τεχνικών.  

 Ενίσχυση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην εκτέλεση 

ερευνητικών προγραµµάτων, της συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και αύξηση των 

δηµοσιευµένων εργασιών σε υψηλού επιπέδου επιστηµονικά περιοδικά από το 

ακαδηµαϊκό προσωπικό του Ιδρύµατος.  
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 Να αυξήσει την παρουσία και την προβολή του τόσο στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και στον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.  

 Να µεγιστοποιήσει το όφελος της γεωγραφικής του θέσης 

αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσω των σχέσεων της χώρας µας 

µε την Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

 Να συνεργάζεται στενά µε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς 

της χώρας, καθώς και µε Πανεπιστήµια του εξωτερικού.  

 Να προβλέπει τις αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα 

και να εργάζεται στενά µε επιχειρηµατικούς, επαγγελµατικούς οργανισµούς και 

ερευνητικά κέντρα. 

 Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών µέσω 

συµβουλών και µελετών, ιδιαίτερα στον χώρο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας 

και των Βαλκανίων.  

   Να προωθήσει τη δια βίου εκπαίδευση. 

 

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο για τη ανώτατη παιδεία (Ν.1268/82 και Ν.2083/92), 

όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου είναι : η Σύγκλητος, το Πρυτανικό 

Συµβούλιο και ο Πρύτανης. Το τρέχον σχήµα της Πρυτανείας έχει ως εξής (πηγή:  

Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Μακεδονίας): 

 

Πρύτανης: Καθηγητής Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης 

Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού: 

Καθηγητής Στυλιανός ∆. Κατρανίδης, 

 
Αντιπρύτανης Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης: 

Καθηγητής Αθανάσιος Γ. Νούλας 

 
Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Επενδύσεων: 

Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ηµήτριος Ν. 

Σουµπενιώτης 
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 Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  

Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε) στεγάζεται στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας  και έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη 

ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και µεγέθους επιχειρήσεων του

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εµβέλειας, που 

δραστηριοποιούνται µέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα. 

Η επίτευξη της αποστολής θεµελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό 

επιχειρηµατικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη, εκλεπτυσµένη και συγχρόνως κριτική 

θεωρητική κατάρτιση (πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου Μακεδονίας)  

Τα µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) κάθε βαθµίδας, τα µέλη του 

Ειδικού ∆ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π), οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, και το 

∆ιοικητικό Προσωπικό του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, πέραν της 

ολοκληρωµένης συνεισφοράς των προς το κοινωνικό σύνολο, στοχεύουν (πηγή: Ιστοσελίδα 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας): 

 στην παροχή υψίστης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η διακεκριµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία των πτυχιούχων τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα  

 στην πραγµατοποίηση ερευνητικού έργου αιχµής ώστε να 

εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και συνεπώς να 

βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους  

 στην ανάπτυξη συνεργασιών µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη 

κοινών στόχων. Επιπλέον, µέσα από αυτές τις διαδικασίες το Τµήµα εξασφαλίζει 

θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους του στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα και 

αποκτά την πληροφόρηση που χρειάζεται για να προσαρµόζει και να εµπλουτίζει το 

πρόγραµµα σπουδών έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να ικανοποιεί τις πραγµατικές 

ανάγκες των επιχειρήσεων και των δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών.  

Τα µέλη του Τµήµατος έχουν αναπτύξει εκτενή δραστηριότητα στο τοµέα της 
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επιστηµονικής έρευνας. Ένας µεγάλος αριθµός επιστηµονικών άρθρων των µελών ∆ΕΠ του 

Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί σε πολλά έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ενώ, ένας 

µεγάλος αριθµός επιστηµονικών άρθρων των µελών ∆ΕΠ έχουν δηµοσιευθεί στα πρακτικά 

πολλών ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων, στις επιστηµονικές επετηρίδες 

ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων καθώς και σε τιµητικούς τόµους που έχουν εκδοθεί από 

ελληνικά πανεπιστήµια. 

Τα όργανα του Τµήµατος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος απαρτίζεται από (πηγή: Ιστοσελίδα Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας): 

 το σύνολο των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος 

 εκπροσώπους των φοιτητών (ίσους προς το 50% του αριθµού των µελών ∆ΕΠ)  

 εκπροσώπους των βοηθών, επιµελητών, επιστηµονικών συνεργατών και ΕΤΕΠ 

(ίσους προς το 15% του αριθµού των µελών ∆ΕΠ) 

 Στις αρµοδιότητες της Γ.Σ. µεταξύ άλλων εµπίπτουν θέµατα όπως: 

1. Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τµήµατος και της τήρησης των 

νόµων και του εσωτερικού κανονισµού.  

2. Καθορισµός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του 

Τµήµατος, προγραµµατισµός και στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του και

τακτικός απολογισµός των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των 

γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου.  

3. Προγραµµατισµός και προκήρυξη θέσεων µελών ∆.Ε.Π. καθώς και 

συγκρότηση των απαραίτητων για την κρίση των µελών ∆.Ε.Π. εκλεκτορικών 

σωµάτων.  

4. Πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και προκήρυξη θέσεων 

εντεταλµένων καθηγητών και ειδικών επιστηµόνων.  

5. Κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών και 
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διατύπωση γνώµης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου που απονέµει το 

Τµήµα.  

6. Σύνταξη εσωτερικού κανονισµού του Τµήµατος, ο οποίος δεν µπορεί 

να βρίσκεται σε αντίθεση µε τον κανονισµό λειτουργίας του Ιδρύµατος. 

7. Συγκέντρωση και διαβίβαση στη Σύγκλητο των ετησίων 

δραστηριοτήτων του Τµήµατος.  

Στις αρµοδιότητες του Προέδρου ανήκει η εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος, η 

εκπροσώπηση του Τµήµατος, ο καθορισµός της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. και άλλες 

ανάλογες δραστηριότητες. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή 

του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει. Σήµερα την θέση του Πρόεδρου του 

Τµήµατος βρίσκεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Καραγιώργος Θεοφάνης ενώ Αναπληρωτής 

Πρόεδρος είναι ο  Αναπληρωτής Καθηγητής Χατζηδηµητρίου Ιωάννης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [166] 

 

4.3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν πολλαπλός: 

 να περιγραφεί η παρούσα κατάσταση στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας από την άποψη των θεµάτων 

Ποιότητας και Αξιολόγησης 

 να παρουσιαστούν οι αντιλήψεις και το επίπεδο γνώσεων/ενηµέρωσης που έχουν 

άνθρωποι –«κλειδιά» µέσα από το Ίδρυµα σχετικά µε το θέµα   

 να εντοπιστούν διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των αποτελεσµάτων της έρευνας 

και των καταγεγραµµένων στοιχείων της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης   

 να αναλυθούν τα εµπόδια που εµφανίστηκαν κατά την διάρκεια των διαδικασιών 

και να συγκριθεί η οµοιότητα τους µε αυτά που αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες 

Εκθέσεις Εσωτερικών Αξιολογήσεων που µελετήθηκαν στο 3ο Κεφάλαιο 

 να προταθούν σηµεία βελτίωσης. 
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4.4 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για την εκπόνηση της µελέτης δηµιουργήθηκε κοινό ερωτηµατολόγιο (βλ. 

Παράρτηµα) για όλα τα µέλη της Ακαδηµαϊκής κοινότητας που θα έπαιρναν µέρος στην 

έρευνα. Οι ερωτήσεις προέκυψαν µελετώντας τα βασικά στοιχεία του θεωρητικού και 

νοµοθετικού πλαισίου που αναλύεται στο Μέρος Ι της παρούσης εργασίας και έπειτα 

συζητήθηκαν µε τον επιβλέποντα καθηγητή για τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις. Για 

την διευκόλυνση της έρευνας το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε τρία διακριτά µέρη το 

καθένα από τα οποία αναφέρεται σε ένα από τα εξής βασικά θέµατα: 

 Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου πραγµατεύεται θέµατα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας γενικότερα ώστε να ανιχνευτεί η σηµασία που δίνει αφενός το Ίδρυµα και 

αφετέρου το Τµήµα σε θέµατα ∆ιασφάλισης/Βελτίωσης Ποιότητας καθώς και το αν έχει 

καλλιεργηθεί αντίστοιχη κουλτούρα. 

Το δεύτερο µέρος αφόρα την Εσωτερική Αξιολόγηση του τµήµατος. Θέµατα που 

έχουν να κάνουν µε τις διαδικασίες αυτές προς αυτές, τις αντιδράσεις των ενδιαφεροµένων 

µελών προς τον θεσµό και τον ρόλο της Εσωτερικής Αξιολόγησης θα απαντηθούν σε αυτό 

το µέρος. 

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά την Εξωτερική Αξιολόγηση και 

χωρίζεται σε δυο σκέλη ανάλογα µε το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οπότε και 

συζητούνται τα αποτελέσµατα ή αν δεν έχει γίνει Εξωτερική Αξιολόγηση οπότε και 

συζητούνται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν τον Ιούλιο του 2009 µέσα από την διαδικασία 

συνεντεύξεων και υπήρξε συζήτηση, ανάλυση και επεξήγηση των ερωτηµάτων και των 

αντίστοιχων απαντήσεων µετά από προκαθορισµένα ραντεβού µε τα µέλη της 

Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. Η πλειοψηφία των µελών της Ακαδηµαϊκής κοινότητας που 

επιλέχθηκαν να λάβουν µέρος στην έρευνα κατέχουν θέσεις «κλειδιά» στην διαδικασία της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης και έχουν συµβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση της εποµένως 

έχουν γνώση  των ωφελειών αλλά και των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν. 
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4.5  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Τα παρακάτω στοιχεία συλλέχθηκαν από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 

εξεταζόµενου Τµήµατος και είναι άξια αναφοράς αφενός για να εισαγάγει στον 

αναγνώστη βασικές πληροφορίες περί του θέµατος και αφετέρου για να µπορέσει να γίνει  

στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου µια σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Η σύνθεση της ΟΜΕΑ για την επίτευξη του έργου Εσωτερικής Αξιέχει ως εξής: 

Συντονιστής: Μιχαήλ ∆ηµήτριος,  Καθηγητής 

Μέλη:  Αλεξανδράκης Αθανάσιος Αν. Καθηγητής 

                     Γεωργίου Ανδρέας , Αν. Καθηγητής 

                         ∆ηµητριάδη Ζωή,  Αν. Καθηγήτρια 

                         Καραγιώργος Θεοφάνης, Αν. Καθηγητής 

                         Νικολάου Άννα, Αν. Καθηγήτρια 

                         Χατζηδηµητρίου Ιωάννης, Αν. Καθηγητής 

Φοιτητής:          Τσελεπής Ιωάννης  

Η ΟΜΕΑ για την συγγραφή της Έκθεσης συνεργάσθηκε µε όλα τα µέλη ∆ΕΠ του 

Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε), συνεργάσθηκε µε τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος και µε τέσσερα µέλη ΕΤΕΠ του Τµήµατος τα οποία 

επεξεργάσθηκαν τους συγκεντρωτικούς πίνακες της Έκθεσης. Συγκεκριµένα, για τον  

αποτελεσµατικό συντονισµό και τη συγγραφή της Έκθεσης δηµιουργήθηκε περιστασιακή 

«Γραµµατεία ΟΜΕΑ» και για το λόγο αυτό προτείνεται το συγκεκριµένο σχήµα να 

διατηρηθεί και στο µέλλον. Η διαδικασία κρίθηκε αρκετά επιτυχηµένη επειδή ακριβώς η 

εκπόνηση της Έκθεσης έγινε υπόθεση όλου του Τµήµατος. 
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Για την άντληση πληροφοριών οι κύριες πηγές ήταν στατιστικά στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Ο∆Ε και τα απογραφικά δελτία των 

µελών ∆ΕΠ καθώς και αυτά των µαθηµάτων που διδάσκουν τα µέλη ∆ΕΠ στο οικείο 

Τµήµα αλλά και σ’ άλλα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Έµπειρο µέλος ΕΤΕΠ 

ορίσθηκε ως γραµµατεία των εργασιών της ΟΜΕΑ. Η γραµµατεία είχε αναλάβει τη 

συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων και τη σύνθεση τους συνεργαζόµενη µε όλα 

τα µέλη ∆ΕΠ και την Γραµµατεία του Τµήµατος.  

Για την ολοκλήρωση της Έκθεσης συνεργάσθηκαν όλα τα µέλη ∆ΕΠ, συµµετείχαν 

στη συγγραφή  της παρούσας έκθεσης και ήταν ενήµερα για κάθε φάση της. Η Έκθεση 

αυτή, λοιπόν, δεν συζητήθηκε απλώς από τα µέλη ∆ΕΠ, αλλά ουσιαστικά εκπονήθηκε από 

όλο το Τµήµα Ο∆Ε.  

Όσον αφορά τις δυσκολίες που εµφανίστηκαν πιθανών να αποτέλεσαν 

ανασταλτικούς παράγοντες και εµπόδια, αυτές είναι: 

 Ο τεράστιος όγκος δουλειάς που χρειαζόταν να γίνει σε σχετικά 

περιορισµένο χρονικό διάστηµα ειδικά από την στιγµή που δεν υπήρχαν βάσεις 

από κάποια προηγούµενη εσωτερική αξιολόγηση. 

 Ο πολύ µεγάλος αριθµός ανθρωποωρών από τα µέλη ∆ΕΠ που 

αφιερωθήκαν για την ολοκλήρωση του έργου, δεν ήταν διαθέσιµες και 

υποχρεωτικά αφαιρέθηκαν από άλλες εργασίες και υποχρεώσεις  που είτε δεν 

έγιναν ή µετατέθηκαν στο µέλλον. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιτεύχθηκε σε βάρος -µεταξύ των άλλων, του διδακτικού και ερευνητικού έργου.  

 Η έλλειψη εµπειρίας δεδοµένου ότι η διαδικασία γινόταν για πρώτη 

φορά και ήταν άγνωστη σε όλους. 

 Η αναγκαιότητα για ουσιαστική συνεργασία και υποστήριξη από τη 

Γραµµατεία του Τµήµατος που ήταν ήδη βεβαρυµµένη µε µεγάλο όγκο δουλειάς. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα στελέχη της Γραµµατείας, και κυρίως η Προϊσταµένη, 

να αναγκαστούν να εργαστούν πάρα πολλές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου 

τους.  
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 Ο όγκος των στατιστικών συγκεντρωτικών στοιχείων που έπρεπε να 

ενσωµατωθούν στους πίνακες της Έκθεσης. Συγκεκριµένο και σοβαρό πρόβληµα, 

που δεν έγινε δυνατό να επιλυθεί έγκαιρα κατέληξε σε αναξιόπιστα και 

αµφισβητούµενα αποτελέσµατα και τελικά δεν ενσωµατώθηκε στους 

συγκεντρωτικούς πίνακες της Έκθεσης. 

 Η έλλειψη εξειδικευµένων οδηγιών από την Α.∆Ι.Π. όπως για την  

συµπλήρωση του συγκεντρωτικού πίνακα 11-9 και για την έννοια της 

Βιβλιοκρισίας στον πίνακα Ι.3 του Ατοµικού Απογραφικού.  

 Tο ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους φοιτητές για την 

αξιολόγηση των µαθηµάτων και των διδασκόντων είχε εκτενές περιεχόµενο και 

µεγάλο πλήθος ερωτήσεων σε σχέση µε τις διεθνές πρακτικές, γεγονός που 

δυσχέραινε την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας ενώ από την άλλη κρίθηκε 

ότι έλλειπαν κάποια ουσιαστικά ερωτήµατα.   

 Στην αξιολόγηση παρατηρείται κάποιες φορές το φαινόµενο να 

συµµετέχουν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει σειρά µαθηµάτων του 

διδάσκοντος κι εποµένως δεν µπορούν να έχουν διαµορφώσει άποψη για το 

διδάσκοντα και το µάθηµα.   

Αντίστοιχα, τα στοιχεία της διαδικασίας που αντιλαµβάνονται οι συγγραφείς της 

Έκθεσης ως θετικά είναι:  

 Η Έκθεση έδωσε το εναρκτήριο λάκτισµα για την υιοθέτηση των 

διαδικασιών της αξιολόγησης του διδακτικό έργου,  της ερευνητικής προσπάθειας 

των µελών ∆ΕΠ και των λοιπών υπηρεσιών ως σύστηµα βελτίωσης των 

λειτουργιών και εποµένως της ποιότητας του Τµήµατος.  

 Η ύπαρξη του αναλυτικού οδηγού ερωτήσεων για κάθε ενότητα, 

από το έντυπο «Ανάλυση Κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών 

Μονάδων», που βοήθησε σηµαντικά στη µείωση της υποκειµενικότητας στη 

σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης και στην απάντηση των βασικών ερωτηµάτων 

της.  
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 Οι συγγραφείς της Έκθεσης ανέφεραν συγκεκριµένα µέτρα που η λήψη τους θα 

µπορούσε να βελτιώσει τις διαδικασίες Αξιολόγησης: 

 Η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίτερα για να υπάρχει 

περισσότερος διαθέσιµος χρόνος. Το Τµήµα θα πρέπει να ορίσει τα µέλη της 

ΟΜΕΑ και το αρµόδιο διοικητικό προσωπικό  στις αρχές του ακαδηµαϊκού έτους, 

έτσι ώστε να επικαιροποιούνται οι πίνακες και τα υπόλοιπα αντικειµενικά στοιχεία 

σε τακτά και προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Επίσης, τα µέλη ∆ΕΠ θα 

πρέπει να διατηρούν επικαιροποιηµένα τα ατοµικά τους απογραφικά στη διάρκεια 

του ακαδηµαϊκού έτους.  

 Προτείνεται η Α∆ΙΠ να δώσει νέες οδηγίες σχετικά µε τα ασαφή 

σηµεία ώστε να υπάρχει οµοιογένεια καταµέτρησης των δηµοσιεύσεων σε 

πανελλαδική κλίµακα.  

 Εναρµόνιση των ζητούµενων στοιχείων από την Α.∆Ι.Π και αυτών 

που χορηγούνται από φορείς όπως το Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης της 

Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας.  

 Καλύτερος σχεδιασµός της δοµής της Έκθεσης, αφού πολλά σηµεία 

αλληλοεπικαλύπτονταν από προηγούµενες ερωτήσεις  ή προέκυπταν µε αναγωγή 

σε απαντήσεις που είχαν δοθεί σε ερωτήµατα προγενέστερων ενοτήτων. 

 Προτείνεται στο ερωτηµατολόγιο των φοιτητών να 

συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές να αξιολογούν τις 

υποδοµές και τη διοικητική υποστήριξη. 
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4.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για την διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκαν δοµηµένες συνεντεύξεις µε δύο 

Ακαδηµαϊκά µέλη και ένα ∆ιοικητικό. Συγκεκριµένα οι ερωτούµενοι ήταν: 

 Ο  Πρόεδρος της  ΜΟ∆ΙΠ  

 Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων και µέλος της ΟΜΕΑ 

 Η Προϊσταµένη Γραµµατείας Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 

Έρευνας 

 

Πρόεδρος ΜΟ∆ΙΠ και Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων  

Την θέση του Πρόεδρος της ΜΟ∆ΙΠ, όπως έχει προαναφερθεί και στο θεωρητικό 

πλαίσιο, κατέχει συνήθως ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων. Στο Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας την θέση αυτή κατέχει ο κύριος Κατρανίδης Στυλιανός, Καθηγητής στο 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Ο κος Κατρανίδης λόγω της ιδιότητας του ως Πρόεδρος 

της ΜΟ∆ΙΠ έχει εικόνα της κατάστασης σε ολόκληρο το Ίδρυµα αλλά  έχει ασχοληθεί και 

µε τις διαδικασίες Αξιολόγησης του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστηµίου. 

Θέµατα Ποιότητας 

Στην παρούσα φάση το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας δεν έχει κάποια καταγεγραµµένη 

Πολιτική, ούτε γραπτούς Στόχους Ποιότητας και αυτό αποτελεί κατά την προσωπική 

άποψη του ερωτούµενου µια µη-απαραίτητη ενέργεια καθώς είναι ένα στοιχείο 

περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό και για τους ίδιους λόγους η ιδέα δηµιουργίας ενός 

Γραφείου Ποιότητας φαίνεται ανούσια.  

Ο όρος «Εσωτερικός Πελάτης» και οι «Περιγραφές Θέσεων Εργασίας» δεν 

υφίστανται.  
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Η βελτίωση των διαδικασιών και  των στόχων είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι και γι’ 

αυτό το Ίδρυµα βρίσκεται στο στάδιο δηµιουργίας δεικτών ώστε να γίνονται οι 

απαραίτητες µετρήσεις.  Παρ’ όλα αυτά δεν χρησιµοποιούνται εξειδικευµένα εργαλεία 

ποιότητας ενώ η τεχνική του «Benchmarking» εφαρµόζεται µόνο σε επίπεδο σύγκρισης 

των ερευνητικών επιδόσεων αφού παρακολουθείται η πορεία ξένων Πανεπιστηµιακών 

Ιδρυµάτων. 

 Οι αλλαγές που προκύπτουν ή επιτυγχάνονται από το Ίδρυµα παρακολουθούνται 

αλλά γνωστοποιούνται σε ελάχιστο βαθµό στα µέλη της Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος.  

Σε γενικές γραµµές το Ίδρυµα υιοθέτησε αµέσως τις οδηγίες της Α.∆Ι.Π και είναι 

στο ξεκίνηµα της προσπάθειας να ικανοποιήσει  τις απαιτήσεις του νοµοθετικού πλαισίου 

περί ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έχοντας πάρει το θέµα 

σοβαρά.   

Θέµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

Σύµφωνα µε τον κο. Κατρανίδη η σύνταξη της  Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 

ολοκληρώθηκε σε έξι µήνες. Για το νοµοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ενηµερώθηκαν 

µόνον τα µέλη της ΟΜΕΑ, τα οποία µετέπειτα  µοιράστηκαν τις γνώσεις τους και στα 

υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη της κοινότητας, χωρίς να υπάρξει όµως κάποιο είδος  

εκπαίδευσης. 

 Για την αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικά µε την κατανόηση του πλαισίου τα 

µέλη της ΟΜΕΑ απεύθυναν ερωτήµατα στην Α.∆Ι.Π, πραγµατοποιήθηκαν κοινές 

συνεδριάσεις µεταξύ των µελών ΟΜΕΑ, και σε κάποιες περιπτώσεις µεταξύ της ΟΜΕΑ 

και αντιπροσώπων της Α.∆Ι.Π, ενώ σε µία περίπτωση παραβρέθηκε και εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Παιδείας. Σε µικρή αναλογία υπήρχαν άτοµα που είχαν προηγούµενη 

εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης αλλά αυτό βοήθησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

σε µικρή µόνο κλίµακα.  

Ενδιαφέρον και συµµετοχή στην διαδικασία υπήρξε από όλους µε ορισµένες 

εξαιρέσεις. Για τα προβλήµατα και εµπόδια για τα οποία ρωτήθηκε ο Πρόεδρος τα 

αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [176] 

 

 

   Αντίδραση ακαδηµαϊκών/υπαλλήλων 

λόγω αύξησης στο φόρτο 

εργασίας/ευθυνών 

∆εν υπήρχε 

Αντιδράσεις γιατί υπάρχει έλεγχος - 

καχυποψία ότι αποτελεί µια µορφή 

προσωπικής  κρίσης  

Υπήρχαν 

Έλλειψη σχετικών γνώσεων και 

εµπειριών στον οργανισµό 

Υπήρχε αλλά δεν αποτέλεσε 

εµπόδιο 

Αντιδράσεις γιατί οι απαιτήσεις της 

διαδικασίες  δεν θεωρούνται ρεαλιστικές 

∆εν υπήρχαν  

Ελλιπής υποστήριξη από την  Πρυτανεία ∆εν υπήρχε 

Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των µελών 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας/Τµηµάτων 

Υπήρχε 

Αδιαφορία προς το σύστηµα  Υπήρχε 

Μη ύπαρξη µηχανοργάνωσης εξ’  αρχής 

– προβλήµατα στην συγκέντρωση 

δεδοµένων 

Υπήρχε 

Πληµµελής συµµετοχή των φοιτητών ή 

χαµηλή προσέλευση τους στα µαθήµατα   

Υπήρξε συµµέτοχη και δεν 

εµφανίστηκαν αντιδράσεις  

Χρονοβόρα µεταφορά των δεδοµένων 

από τα ερωτηµατολόγια σε ηλεκτρονική 

µορφή 

Υπήρξε αρχικά, όµως έπειτα 

αναπτύχθηκε σύστηµα ειδικά 

από το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας (ειδικό Scanner) 

και προσαρµοσµένο 

ερωτηµατολόγιο µε λιγότερες 

ερωτήσεις όπου βγαίνουν 

απευθείας δείκτες και 

στατιστικά στοιχεία. 
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Καθώς προχωρούσε η διαδικασία στα διάφορα στάδια της, όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη ενηµερωνόταν σχετικά µε την εξέλιξη  των γεγονότων. Τελικά, θεωρείται ότι η 

διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης επιτεύχθηκε σωστά, τουλάχιστον για πρώτη φορά, 

και τα αποτελέσµατα ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. τα συµπεράσµατα και οι 

µετρήσεις λαµβάνονται υπόψη από την διοίκηση (feedback), παρ’ όλα αυτά όµως πολλές 

από τις προτάσεις βελτίωσης που έγιναν µέσα από την Έκθεση Αξιολόγησης  είναι µη 

εφικτές αφού δεν εξαρτώνται από το ίδιο το Τµήµα, αλλά από την πολιτεία ή άλλους 

αρµόδιους φορείς. 

Θέµατα Εξωτερικής Αξιολόγησης  

Για το κοµµάτι της Εξωτερικής Αξιολόγησης, ο Πρόεδρος συµφωνεί ότι όντως θα 

βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και προβλέπει ότι 

οι εκτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων θα είναι αντικειµενικές και όχι ελλιπείς ή 

λανθασµένες λόγω της µικρής χρονικά επίσκεψης τους στο Τµήµα.  

Σύµφωνα µε το µέχρι τώρα κλίµα που επικρατεί εκτιµάται ότι το αίσθηµα ελέγχου ή 

τιµωρίας θα είναι αµυδρό.  

Η γενικότερη εντύπωση που επικρατεί είναι ότι το ζήτηµα των αξιολογήσεων θα 

έπρεπε να αντιµετωπίζεται ως µια περισσότερο σοβαρή διαδικασία και όχι ως ένα 

επιφανειακό ζήτηµα µε στήριξη πρώτα και πάνω απ’ όλα από τον κρατικό µηχανισµό προς 

την Α.∆Ι.Π. Για να καταπολεµηθεί η αδράνεια που παρατηρείται και το Σύστηµα 

Αξιολόγησης να αποτελέσει µια από τις κύριες δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στην 

βελτίωση των υπηρεσιών και την βιωσιµότητα των Τµηµάτων θα πρέπει να:   

 Αναπτυχθούν από την πολιτεία κατάλληλοι µηχανισµοί και θεσµοί. Τα 

αποτελέσµατα των  εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων να επηρεάζουν την εξέλιξη 

και ανάπτυξη του ακαδηµαϊκού/ διοικητικού προσωπικού. 

 Το αποτέλεσµα των αξιολογήσεων να είναι µια αξιολογική 

κατάταξη των οµοειδών τµηµάτων της χώρας. Η ύπαρξη των αξιολογήσεων ως µια 

«έκθεση ιδεών» δεν θα επιφέρει απολύτως κανένα αποτέλεσµα. 
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 Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων να αποτελέσουν κύριο άξονα 

για την χρηµατοδότηση ερευνών από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

Πρόεδρος Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων και Μέλος της 

ΟΜΕΑ 

Πρόεδρος του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων (από τον 

Οκτώβριο του 2008 έως σήµερα)  και Μέλος της ΟΜΕΑ είναι ο κύριος Θεοφάνης 

Καραγιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

Θέµατα Ποιότητας 

 Στο εξεταζόµενο Τµήµα υπάρχει γραπτή Πολιτική και Στόχοι Ποιότητας που 

δηµιουργήθηκαν αναγκαστικά µέσα από την διαδικασία της Αξιολόγησης.  

Η δηµιουργία ενός Γραφείου Ποιότητας σύµφωνα µε τον Κο. Καραγιωργο θεωρείται 

απαραίτητη ώστε να συντονίζει, να βελτιώνει και παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες. 

Έχουν ήδη γίνει ενέργειες όπως η υποβολή πρότασης αλλά ακόµα δεν έχει υπάρξει  

έγκριση. 

Πιο συγκεκριµένα, η Πρόταση επιδεικνύει τις βασικές αρχές του Γραφείου 

Ποιότητας  και τους βασικούς  στόχους και αρµοδιότητες του, οι οποίοι είναι (πηγή: 

παρεχόµενες σηµειώσεις από τον κο. Βούζα)  

 Η αποσαφήνιση και διάχυση του  οράµατος και της πολιτικής 

ποιότητας στον οργανισµό. 

 Ο σχεδιασµός και επικαιροποίηση του συστήµατος διαχείρισης 

ποιότητας . 

 Η εφαρµογή και παρακολούθηση συστήµατος διαχείρισης 

ποιότητας. 
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 Η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας. 

 Η ανάπτυξη δεικτών µέτρησης - διερεύνηση και καθορισµός 

ακαδηµαϊκών βέλτιστων πρακτικών. Συγκριτική αξιολόγηση  και θέσπιση στόχων. 

 Η έγκαιρη πληροφόρηση και παροχή στοιχείων όπου απαιτείται σε 

όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. 

 Η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης και 

αναπληροφόρηση στην ∆ιοίκηση και  σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

 Η προσαρµογή,  βελτίωση και εκσυγχρονισµός  του συστήµατος 

βάσει στοιχείων.  

 Η συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό µε στόχο την συνεχή βελτίωση. 

Κατά τον πρόεδρο του Τµήµατος ο όρος «εσωτερικός πελάτης» αποφεύγεται να 

χρησιµοποιείται στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, παρ’ όλα αυτά «είναι µια παρεξηγηµένη 

έννοια θεωρώντας ότι όντως παρέχονται υπηρεσίες και ότι φοιτητές και κοινό 

εξυπηρετούνται από το Πανεπιστήµιο εποµένως αποτελούν πελάτες του. Εποµένως καλό 

θα ήταν να ενταχθεί στο λεξιλόγιο». 

Καταγεγραµµένες Περιγραφές Θέσεων εργασίας δεν υπάρχουν ούτε για τα µέλη 

∆ΕΠ αλλά ούτε για τους διοικητικούς υπαλλήλους.  

Επίσης, στο τµήµα δεν χρησιµοποιείται κάποιο σύστηµα µέτρησης και δεικτών αλλά 

ούτε  τεχνικές Benchmarking και εργαλεία ποιότητας,  έτσι επαφίεται στο προσωπικό 

ενδιαφέρον του κάθε ακαδηµαϊκού υπαλλήλου να κατασκευάζει, να παρακολουθεί και να 

βελτιώνει τους δείκτες για την προσωπική του εργασία και αρµοδιότητες.  

Όσον αφορά τους  στόχους  του Τµήµατος, και την γνωστοποίηση των αλλαγών που 

παρακολουθούνται αυτές  γνωστοποιούνται, συζητούνται και αναλύονται ακόµα και στους 

φοιτητές µέσω της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης αξιοσηµείωτο είναι ότι στην αρχή κάθε 
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ακαδηµαϊκού έτους γίνεται ενηµέρωση στους νεοεισερχοµένους φοιτητές για τις 

δραστηριότητες και τους στόχους του Τµήµατος και διανέµεται υλικό.  

Θέµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

Στο δεύτερο µέρος της συνέντευξης αναλύθηκαν θέµατα σχετικά µε την Εσωτερική 

Αξιολόγηση του Τµήµατος. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Τµήµατος, χρειάστηκε ένα έτος 

για την υλοποίηση του έργου κι αυτό γιατί δεν υπήρχε προηγούµενη παρόµοια εµπειρία. 

Ενηµέρωση από την πολιτεία υπήρξε µόνο µέσω του  σχετικού Νόµου και των εντύπων 

της Α.∆Ι.Π τα οποία όµως επαρκούσαν για να υπάρχει γνώση του πλαισίου αξιολόγησης 

από όλους.  

Τα τυχόν κενά στην κατανόηση του πλαισίου αξιολόγησης καλύφθηκαν µε 

προσωπική µελέτη ενώ βοήθησαν και οι συναντήσεις που έγιναν. Πιο συγκεκριµένα, 

έγιναν συναντήσεις των αντιπροσώπων του Τµήµατος µε την ΜΟ∆ΙΠ του Ιδρύµατος 

(τουλάχιστον τρεις συναντήσεις) και µάλιστα σε µία από αυτές ήταν παρών και ένα 

υπεύθυνο όργανο- αντιπρόσωπος του Υ.ΠΕ.Π.Θ. Οι συναντήσεις αυτές συνέβαλαν ώστε 

να υπάρχει και διαρκής ενηµέρωση προς όλα τα µέρη για τα στάδια εξέλιξης της 

διαδικασίας. 

Σχετικά µε την λίστα πιθανών εµπόδιων και προβληµάτων που παρουσιάστηκε κατά 

την διάρκεια της συνέντευξης, ο Πρόεδρος επισήµανε ότι δεν εµφανίστηκε κανένα από τα 

προβλήµατα αυτά και ότι η µόνη δυσκολία ήταν να υπάρξει συντονισµός και οργάνωση 

της διαδικασίας µιας και συνέβαινε για πρώτη φορά στο Τµήµα, το οποίο όµως 

ξεπεράστηκε  µέσα στο πρώτο εξάµηνο και έπειτα τα πράγµατα κύλησαν οµαλά.  

Γενικά, η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης, θεωρείται ότι δεν αποτελεί µια 

τυπική διαδικασία αλλά ένα ουσιαστικό κοµµάτι που πράγµατι θα βελτιώσει την Ποιότητα 

των υπηρεσιών του Τµήµατος. Η διαδικασίες κρίνεται ότι έγιναν σωστά -αν και έγιναν για 

πρώτη φορά και εποµένως αναµένεται εξέλιξη και βελτίωση. Τα αποτελέσµατα που 

εξήχθησαν είναι ρεαλιστικά αλλά όχι εφαρµόσιµα εφόσον εµπλέκονται και άλλοι 

παράγοντες που δεν επιτρέπουν την εφαρµογή τους.  
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Η έννοια της ανατροφοδότησης δεν υπάρχει αλλά οι µετρήσεις και τα 

συµπεράσµατα λαµβάνονται υπόψη αφού, για παράδειγµα θα υπάρχει αξιολόγηση στα 

µαθήµατα των καθηγητών απ’ όπου θα φαίνονται οι βελτιώσεις ή οι διάφορες ελλείψεις. 

   ∆ιανοµή των ερωτηµατολογίων στους φοιτητές σε ηλεκτρονική µορφή δεν θα είχε 

επιτυχία, αφού θα υπήρχε µεγάλη απώλεια από φοιτητές που δεν θα είχαν το κίνητρο και 

την διάθεση να απαντήσουν ηλεκτρονικά. 

Θέµατα Εξωτερικής Αξιολόγησης  

Ο Πρόεδρος επισήµανε ότι η Εξωτερική Αξιολόγηση όντως θα βοηθήσει στην 

βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, παρ’ ότι κάποιες από τις 

εκτιµήσεις τους ενδέχεται να είναι λανθασµένες λόγω της µικρής  χρονικής διάρκειας της 

επίσκεψης τους. 

Για τις διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης που έπονται δεν υπάρχει κλίµα 

ελέγχου ή τιµωρίας στο Τµήµα. Οι συνέπειες ή τα οφέλη µη συµµόρφωσης του Τµήµατος 

στις διαδικασίες είναι ένα κοµµάτι όχι ιδιαίτερα ξεκάθαρο γι’ αυτό απλά οι προσπάθειες 

αρκούνται στην τήρηση των ηµεροµηνιών και στην διατήρηση της προβλεπόµενης µορφής 

των εντύπων. 

 

Προϊσταµένη Γραµµατείας Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)6  

Η συµµετοχή της κυρίας Αφροδίτης Παπασηµακοπουλού στην ερεύνα που διεξάγει 

για την συγγραφή της παρούσης εργασίας  ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική καθ’ ότι έχει βιώσει 

το θέµα αξιολόγησης από δύο πλευρές: 

 µέχρι και τις 13/10/2008 από την θέση της Προϊσταµένης Γραµµατείας του 

Τµήµατός Ο∆Ε  

                                                 

6 ( Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) 
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 από τις 14/10/2008 έως και σήµερα από την θέση της Προϊσταµένης 

Γραµµατείας  του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)  

Θέµατα Ποιότητας  

Σύµφωνα µε την κα Παπασηµακοπούλου δεν υπάρχει άλλη γραπτή Πολιτική του 

Ιδρύµατος πέραν του υπάρχοντος θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου7, σύµφωνα µε το 

οποίο ορίζεται η λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Γραφείο Ποιότητας δεν υπάρχει, για την ώρα.  Παρόλα αυτά  οι ίδιες οι εξελίξεις στο 

χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα οδηγήσουν, κατ’  εκτίµηση της ιδίας, τις κεντρικές 

διοικήσεις των Πανεπιστηµίων προς την κατεύθυνση της ίδρυσης Γραφείων Ποιότητας. 

Για παράδειγµα, η πρόσφατη ανοικτή πρόσκληση (αρ. πρωτ. 9868/24-6-2009) για 

Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «Εκπαίδευση και 

∆ια Βίου Μάθηση» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης 11.700.000€ και τελικούς δικαιούχους τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα της χώρας, αφορά ως δράση την ανάπτυξη και λειτουργία ενός εθνικού 

συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης το οποίο θα 

στηρίζεται σε συνολική και συστηµατική µελέτη των παραγόντων εκείνων που την 

επηρεάζουν άµεσα µε στόχο τη διαρκή της βελτίωσή. Η «εσωτερική» λογική της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς χρηµατοδότηση λαµβάνει ως δεδοµένο ότι ένα 

σύγχρονο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στηρίζεται, ως επί 

το πλείστον, στη συστηµατική συλλογή και επεξεργασία συγκεκριµένων στοιχείων 
                                                 

7  α) Νόµος 3374/2005 «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστηµα 

µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων –Παράρτηµα διπλώµατος» 

(ΦΕΚΑ΄189/02-08-2005 και β) ΦΕΚ 1215/01-09-2006 (ΥΑ Αριθµ. 86960/Β1). 

«Συγκρότηση της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής µε την επωνυµία «Αρχή ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας».  

 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [183] 

 

σχετικά µε την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις υποδοµές 

των, υπό αξιολόγηση, ιδρυµάτων. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι τα στοιχεία αυτά 

είναι απαραίτητα για την παραγωγή δεικτών (µετρικών) αξιολόγησης που περιστρέφονται 

γύρω από τους άξονες της  ποιότητας (α) του διδακτικού έργου, (β) του ερευνητικού 

έργου, (γ) των προγραµµάτων σπουδών (δ) των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών 

υπηρεσιών, φοιτητικής µέριµνας, υποδοµών ΤΠΕ, κ.λπ.). Κατά την εκτίµηση της 

Προϊσταµένης, µόνο η ίδρυση κατάλληλα στελεχωµένων Γραφείων Ποιότητας (µε 

εξειδικευµένο στελεχικό δυναµικό, επιστηµονικό, διοικητικό, τεχνικό κλπ) και απολύτως 

συµβατών µε τις λειτουργίες της Α.∆Ι.Π., της ΜΟ.∆Ι.Π. και των ΟΜ.Ε.Α., είναι σε θέση 

να διασφαλίσει τη συνεπή και αξιόπιστη συλλογή των παραπάνω ποσοτικών στοιχείων, 

την υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων αξιολόγησης ποιότητας, τη δηµιουργία 

αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης ανά Τµήµα και ΑΕΙ, τη µέτρηση αποτελεσµάτων 

πολιτικών διασφάλισης ποιότητας, την επίτευξη ορισµένων ελάχιστων κριτηρίων 

ποιότητας σχετικά µε τις αναλογίες διδασκόντων/διδασκοµένων, υποδοµών, ερευνητικής 

δραστηριότητας, δηµοσιεύσεων και, κυρίως,  την υπόδειξη σε επίπεδο Ιδρύµατος  

στοχευµένων πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία σε θέµατα εκπαιδευτικής 

και ερευνητικής πολιτικής, χρηµατοδότησης και διανοµής πόρων στα ιδρύµατα µε στόχο 

τη σύγκλιση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  

Όσον αφορά τον «Εσωτερικό Πελάτη» κατά τα λεγόµενα της κυρίας 

Παπασηµακοπούλου  ο όρος προέρχεται από συγκεκριµένο επιστηµονικό κλάδο και 

υπάρχει συγκεχυµένη αντίληψη της ορολογίας τoυ Μάνατζµεντ της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ακόµη και µεταξύ των σχετικά «µυηµένων» Προϊσταµένων. Κατ’ αναλογία µε 

τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της διοίκησης,  οι εργαζόµενοι αγνοούν εν συνόλω τη 

φιλοσοφία της ∆.Ο.Π. πόσο µάλλον ότι οι ίδιοι αποτελούν τους εσωτερικούς πελάτες του 

φορέα στον οποίο απασχολούνται και στον οποίο θεραπεύεται επιστηµονικά, µεταξύ 

άλλων αντικειµένων, και το σχετικό γνωστικό αντικείµενο. Υφίσταται δηλαδή µια τελείως 

εµπειρική αντίληψη και επιφανειακή κατανόηση των σχετικών εννοιών και σίγουρα, όχι 

µε τρόπο τέτοιο, ώστε η κατανόηση αυτή να αποτελεί ουσιαστικό κοµµάτι της 

οργανωτικής-διοικητικής κουλτούρας των εργαζοµένων.  
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Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας δεν υπάρχει καταγεγραµµένο “job description” όπως 

άλλωστε και στις περισσότερες υπηρεσίες του στενού αλλά και του ευρύτερου δηµοσίου 

τοµέα. Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στους συνεργάτες καθώς και η λειτουργική ροή των 

εργασιών προσδιορίζεται ιδίως, από το αναλογικό, κατά το δυνατόν, διαµοιρασµό ρόλων 

από τους Προϊσταµένους βάσει της προγενέστερης εµπειρίας που οι εργαζόµενοι 

«φέρουν», της αποκτηθείσας, στο µεταξύ, εξειδίκευσης τους σε περιοχές του συνήθους 

κύκλου εργασιών, των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. Η κατανοµή εργασιών 

προσδιορίζεται, ενίοτε, και από την εκάστοτε εργασιακή συγκυρία (π.χ. λόγοι που 

επιβάλλουν έκτακτο διοικητικό φόρτο, πέραν του συµβατικού ωραρίου και αντικειµένου). 

Υπάρχει µια διαρκής προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών, δεικτών και στόχων 

αλλά αυτό ισχύει (όχι δηλαδή επί τη βάσει θεσµοθετηµένης διαδικασίας είτε 

εξειδικευµένων κριτηρίων και δεικτών) αλλά µε τη µορφή επισήµανσης των 

προβληµάτων, καταγραφής των πασχόντων σηµείων των εργασιακών πρακτικών-ιδίως 

εκείνων που συνδέονται µε την ποιότητα των πάσης φύσης παρεχοµένων διοικητικών 

υπηρεσιών και των βελτιωτικών προτάσεων συνολικής λειτουργίας του  Τµήµατος.  Οι 

προτάσεις αυτές είτε - σπανιότερα - κατατίθενται προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη 

της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος για λήψη σχετικής απόφασης στα συλλογικά 

όργανα, είτε - συνηθέστερα - συζητούνται προφορικά χωρίς να προβλέπονται ή να 

πλαισιώνονται από κάποια, επίσηµα καταγεγραµµένη και σαφώς προσδιορισµένη,  

διοικητική διαδικασία.  

Αναφορικά µε την χρήση εργαλείων, τεχνικών και λοιπών µεθόδων βελτίωσης της 

ποιότητας δεν έχει ληφθεί πρόνοια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 

εργαζοµένων - σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης. Κατ’ επέκταση δεν τυγχάνουν 

εφαρµογής ούτε οι τεχνικές συγκριτικών αξιολογήσεων µε βάση γενικώς αναγνωρισµένες, 

εθνικές και διεθνείς, αντικειµενικές προδιαγραφές, εµπειρίες και πρακτικές 

(benchmarking). 

Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν, συνηθέστερα, στη νοµοθεσία και αυτό 

µεταφράζεται σε υποχρεωτική ενσωµάτωση τους στο υφιστάµενο πληροφοριακό σύστηµα 

διοίκησης και, ενίοτε, σε αλλαγές στην ίδια τη λειτουργική ροή των εργασιών. Αυτό 

επίσης προϋποθέτει αλλαγές/ανακατανοµές εργασιακών ρόλων και αρµοδιοτήτων και, 
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βέβαια, οµαδική προσπάθεια δεδοµένου ότι, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι γνώµες 

όλων των εµπλεκοµένων στον απαιτούµενο ανασχεδιασµό. Προαπαιτούµενο για όλα αυτά 

συνιστά ότι η όποια (νέα) γνώση διαχέεται σε όλα τα επίπεδα εφόσον κάθε συνεργάτης 

καθίσταται υπεύθυνος για την αποτελεσµατικότητα και τη βελτίωση των διαδικασιών που 

εµπίπτουν στη δική του περιοχή ευθύνης. Σηµειωτέο  είναι  ωστόσο το γεγονός, ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές αυτής της φύσης και δη, οι δοµικές αλλαγές που πρέπει να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αλλαγή διοικητικής κουλτούρας, προσκρούουν 

συνηθέστατα σε αντιδραστικές συµπεριφορές και σίγουρα δεν συνιστούν αυτόµατες 

διαδικασίες. Το προοδευτικό «χτίσιµο» νέας και λειτουργικής οργανωτικής κουλτούρας, 

υπό το βάρος των σύγχρονων εξελίξεων, αναδεικνύεται σε ένα από τα σοβαρότερα 

στοιχήµατα των επικεφαλής στα ανώτερα και ανώτατα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας. 

Θέµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

Το θέµα της αποδοχής της συµµετοχής ή µη του Τµήµατός στη διαδικασία 

Αξιολόγησης συζητήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης τον ∆εκέµβριο 

του 2006. Από τότε µέχρι και τις  13/10/2008 (ηµεροµηνία µετακίνησης της 

συνεντευξιαζόµενης στην θέση της Προϊσταµένης Γραµµατείας του Ε.Λ.Κ.Ε) είχε:  

 ολοκληρωθεί η Εσωτερική Αξιολόγηση  

 ολοκληρωθεί η σύνταξη της Εκθέσεως Εσωτερικής Αξιολόγησης της 

ακαδηµαϊκής µονάδας και η διαβίβαση της στην Α.∆Ι.Π. δια της υποβολής της στη 

ΜΟ.∆Ι.Π. του Ιδρύµατος.  

 διαβιβαστεί στην Α.∆Ι.Π  ονοµαστική λίστα προτεινοµένων ανεξαρτήτων 

εµπειρογνωµόνων συγγενούς ειδίκευσης µε το γνωστικό αντικείµενο της οικείας µονάδος 

που καταρτίστηκε επί τη βάσει των τεθέντων κριτηρίων για τη συγκρότηση της αρµοδίας 

Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Σεπτέµβριος 2008). 

Σε Ακαδηµαϊκό επίπεδο δεν υπήρξε προηγούµενη πρωτοβουλία Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του Τµήµατος ενώ σε διοικητικό αντίστοιχο, υπήρξαν (όπως 

προαναφέρθηκε)  σε τελείως άτυπο πλαίσιο, προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών προς φοιτητές, µέλη ∆ΕΠ και ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, αυτές οι 
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προσπάθειες ουδέποτε συστηµατοποιήθηκαν, τυποποιήθηκαν ή πλαισιώθηκαν από 

επίσηµες (υπηρεσιακές) διαδικασίες για τη ∆ιασφάλιση και τη Βελτίωση της Ποιότητας 

των ανωτέρω λειτουργιών. Να σηµειωθεί ότι στο ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (∆.Π.Μ.Σ.) υπήρξε προγενέστερη 

εµπειρία από εφαρµογή αυτοτελούς προγράµµατος αξιολόγησης επί σειρά ετών,- αν και 

όχι µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,- και εποµένως σχετική εµπειρία σε διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας. 

Όσον αφορά το αν υπήρχε επαρκή γνώση του γνώση του πλαισίου Αξιολόγησης, στο 

επίπεδο των εργαζοµένων στη διοίκηση- ακόµη και των υψηλά ισταµένων στη διοικητική 

ιεραρχία- δεν υπήρξε, αρχικά τουλάχιστον, ειδικότερη γνώση του όλου πλαισίου παρά 

µόνο σε ό,τι αφορούσε την ψήφιση του σχετικού νόµου και τη σταδιακή εφαρµογή του δια 

της απόφασης του Τµήµατός: α) να αποδεχτεί να µετάσχει στη διαδικασία εσωτερική 

αξιολόγησης και β) να προχωρήσει στον ορισµό και τη δήλωση, εν συνεχεία, προς το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., εκπροσώπου µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος ως αρµοδίου υπευθύνου των 

διαδικασιών προς την Α.∆Ι.Π. Μόνο µετά την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τµήµατος για τη συγκρότηση της ΟΜ.Ε.Α. η διαδικασία άρχισε να συστηµατοποιείται 

σε βαθµό που να επιτρέψει τη σταδιακή διάχυση της σχετικής γνώσης στους συνεργάτες 

στα εµπλεκόµενα στη διαδικασία, επίπεδα διοίκησης. Αυτό συνέβη διότι έγινε αντιληπτό 

ότι το εγχείρηµα της Εσωτερικής Αξιολόγησης απαιτούσε την καθολική συµµετοχή του 

συνόλου του διοικητικού-τεχνικού προσωπικού του Τµήµατος µε συνέπεια οι 

παρατηρήσεις και οι αναλύσεις της συγκεκριµένης πλευράς να πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη κατά το σχεδιασµό και την εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Η γνώση, εποµένως, του 

πλαισίου αξιολόγησης ξεκίνησε να αποκτάται παράλληλα µε τις διοικητικές ενέργειες στις 

οποίες προέβαινε, κάθε φορά, το Τµήµα. 

Γίνεται αντιληπτό εποµένως ότι τα κενά στην κατανόηση του πλαισίου υπήρξαν 

αρχικά πολλά. Συνεχώς ανέκυπταν απορίες τόσο ως προς τα µέσα που θα εξασφάλιζαν το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα όσο και ως προς και την ορθή διαδικασία εφαρµογής του 

νόµου.  

Σταθµό σταδιακής εξοµάλυνσης των δυσκολιών αποτέλεσε: 
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 η συγκρότηση της ΟΜ.ΕΑ σε επίπεδο Τµήµατός, 

 ο ορισµός περιστασιακής Γραµµατείας παρακολούθησης των εργασιών της 

ΟΜΕΑ, 

 η ανάληψη καθηκόντων συντονιστή των εργασιών της ΟΜ.Ε.Α. από µέλος 

∆ΕΠ του Τµήµατός που υπήρξε, εκ παραλλήλου, ορισµένο µέλος της ΜΟ.∆Ι.Π. του 

Ιδρύµατος (έχοντας προηγουµένως διασαφηνιστεί ζήτηµα πιθανής ασυµβατότητας 

αναφορικά µε τη σύµπτωση καθηκόντων µέλους ΜΟ.∆Ι.Π. Ιδρύµατος και συντονιστή 

εργασιών ΟΜ.Ε.Α. Τµήµατος στο ίδιο πρόσωπο)  σε ένα δεύτερο χρονικά επίπεδο. Το 

γεγονός ότι αυτή η «σύµπτωση» αρµοδιοτήτων χαιρετίστηκε από την Α.∆Ι.Π. ως θετική 

πρωτοβουλία πιθανώς να συνετέλεσε στην πραγµατικά εύρυθµη λειτουργία της 

διαδικασίας υπό την έννοια ότι η παράλληλη αυτή ανάθεση καθηκόντων διασφάλισε ότι 

ένα και το αυτό «contact person» καθίστατο αρµόδιο για την άµεση επικοινωνία από και 

προς την Α.∆Ι.Π. διευκολύνοντας και επιταχύνοντας έτσι περαιτέρω τις εξελίξεις προς 

όφελος του Τµήµατος.  

 

Σηµαντική βοήθεια παρείχαν επίσης: 

 τα µέλη ∆ΕΠ του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (∆.Π.Μ.Σ.) τα οποία αποτελούν σχεδόν στο σύνολο 

ακαδηµαϊκό προσωπικό του  Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος και 

όπως προαναφέρθηκε είχαν εµπειρίες στις διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης.  

 η έκδοση του εντύπου «Ανάλυση Κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Ακαδηµαϊκών Μονάδων», Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2007, Α.∆Ι.Π., Αθήνα» δια του οποίου 

δόθηκαν απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα. Η χρήση του προτεινοµένου ενιαίου προτύπου 

σχήµατος για τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης υπό την αίρεση της εξειδίκευσης των 

κριτηρίων και των δεικτών σε περιπτώσεις ιδιάζουσας φυσιογνωµίας των Τµηµάτων, 

υπήρξε κλειδί στη διαδικασία οµογενοποίησης και µείωσης του υποκειµενισµού των 

κρίσεων των σχετικών διαδικασιών µεταξύ των Τµηµάτων του Ιδρύµατος και των 

Τµηµάτων των ΑΕΙ σε πανελλαδική κλίµακα.  
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Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπήρξε ικανός αριθµός συναντήσεων µεταξύ 

των µελών της ΟΜ.Ε.Α. ο οποίος από ένα σηµείο και µετά απέκτησε µια κανονικότητα. Η 

ΟΜ.Ε.Α. που έφερε την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας στην οικεία µονάδα και είχε 

τον ρόλο του συντονιστή συνεργάσθηκε µε όλα ανεξαιρέτως τα µέλη ∆.Ε.Π. του 

Τµήµατος Ο∆Ε κατανέµοντας την αντίστοιχη εργασία για την ταχύτερη ολοκλήρωση των 

επιµέρους ενοτήτων της Έκθεσης. Συνεργάστηκε στενά µε την Προϊσταµένη και άλλους 

συνεργάτες της Γραµµατείας του Τµήµατος για τη συλλογή ιδίως των στατιστικών αλλά 

και όλων των απαιτουµένων ποσοτικών – διοικητικών στοιχείων, αλλά και µε τις 

Γραµµατείες των τριών ∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα 

οποία συµµετέχει το Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά και στην Έκθεση αυτή «..ουσιαστικά εκπονήθηκε από όλο το Τµήµα 

Ο∆Ε..» και όλα τα ενεχόµενα µέρη στη συγγραφή της Έκθεσης ήταν ενήµερα για κάθε 

φάση της.  

Σχετικά µε τις δυσκολίες και τα εµπόδια που συναντήθηκαν κατά την διάρκεια της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, αυτά έχουν ως εξής:  
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 Αντίδραση ακαδηµαϊκών/υπαλλήλων 

λόγω αύξησης στο φόρτο 

εργασίας/ευθυνών 

Υπήρχε  

Αντιδράσεις γιατί υπάρχει έλεγχος - 

καχυποψία ότι αποτελεί µια µορφή 

προσωπικής  κρίσης  

Υπήρχαν  

Έλλειψη σχετικών γνώσεων και 

εµπειριών στον οργανισµό 

Υπήρχε  

Αντιδράσεις γιατί οι απαιτήσεις της 

διαδικασίες  δεν θεωρούνται ρεαλιστικές 

∆εν υπήρχαν  

Ελλιπής υποστήριξη από την  Πρυτανεία ∆εν υπήρχε 

Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των µελών 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας/Τµηµάτων 

∆εν υπήρχε 

Αδιαφορία προς το σύστηµα  ∆εν υπήρχε 

Μη ύπαρξη µηχανοργάνωσης εξ’  αρχής 

– προβλήµατα στην συγκέντρωση 

δεδοµένων 

Υπήρχε  

Πληµµελής συµµετοχή των φοιτητών ή 

χαµηλή προσέλευση τους στα µαθήµατα   

Υπήρχε  

Χρονοβόρα µεταφορά των δεδοµένων 

από τα ερωτηµατολόγια σε ηλεκτρονική 

µορφή 

∆εν υπήρχε 

 

Πέραν των ανωτέρω προβληµατικών σηµείων που δυσχέραναν τη διαδικασία, 

δυσκολίες σηµειώθηκαν ιδίως κατά την αποδοχή ενάρξεως αυτής. Κατά τη σχετική 

συζήτηση για τη  λήψη απόφασης συµµετοχής ή µη του Τµήµατος στις σχετικές 

διαδικασίες, οµάδες φοιτητών εµφανίστηκαν απαιτώντας να αναβληθεί η συζήτηση του 

θέµατος και ο ορισµός αρµοδίου εκπροσώπου του Τµήµατος. Οι αντιδράσεις κάµφθηκαν 

κατόπιν των αναγκαίων εξηγήσεων από τον (τότε)  Πρόεδρο του Τµήµατος ότι πρόκειται 

για νόµο του κράτους η εφαρµογή του οποίου είναι υποχρεωτική, ότι η συστηµατοποίηση 
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των διαδικασιών θα συνέβαλε στην αναβάθµιση των υποδοµών, των προγραµµάτων 

σπουδών και των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους φοιτητές, ότι στη συγκρότηση της 

ΟΜ.ΕΑ. Προβλέπονταν η συµµετοχή εκπροσώπου των  φοιτητών ώστε να υπάρξει συν-

διαµόρφωση των εξελίξεων και κυρίως ότι για τα ιδρύµατα που δεν θα εφήρµοζαν 

αξιολόγηση θα υπήρχε πρόβληµα συµµετοχής σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων 

στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτουµένων και όχι µόνο, Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  

Το τελευταίο, ιδίως, επιχείρηµα, επαληθεύεται συχνά από την εµπειρία της 

συνεντευξιαζόµενης στη θέση της Γραµµατέως του ΕΛΚΕ: Όλες οι µέχρι στιγµής, 

προσκλήσεις της Ειδικής ∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» αλλά και άλλων ΕΠ, θέτουν ως προϋπόθεση 

υποβολής αίτησης τη «..Βεβαίωση από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του Ιδρύµατος α) σχετικά 

µε τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π) 

στο Ίδρυµα) β) σχετικά µε τη σύνταξη και την υποβολή στη ΜΟ.∆Ι.Π. της ετήσιας 

απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής Μονάδας (Τµήµα, Σχολή, Υπηρεσία) του 

Ιδρύµατος». Κατά την εκτίµηση της κυρίας Παπασηµακοπούλου, βασικό εµπόδιο υπήρξε 

η κακώς εννοούµενη πολιτικοποίηση του θέµατος που συνεπαγόταν α) παραπληροφόρηση 

σε όλα τα επίπεδα και β) χρονοκαθυστέρηση και όχι ουσιαστική παρεµπόδιση των 

διαδικασιών.  

Συνολικά, σύµφωνα µε την γνώµη της ερωτούµενης η  Εσωτερική Αξιολόγηση: 

 συνέβαλε πραγµατικά στη διαπίστωση και σε µια πρώτη 

καταγραφή/αποτίµηση όλων των υφισταµένων αδυναµιών και αποκλίσεων σε 

σχέση µε τη φυσιογνωµία και την αποστολή του Τµήµατος  

 ανέδειξε το οµαδικό και συνεργατικό πνεύµα των µελών της 

ακαδηµαϊκής µονάδας (µελών ∆ΕΠ, λοιπού επιστηµονικού-διοικητικού 

προσωπικού, εκπροσώπων φοιτητών) δεδοµένου ότι πράγµατι καταβλήθηκε 

προσπάθεια  αξιοποίησης κάθε δυνατής πηγής πληροφόρησης  

 αποκάλυψε δυνάµεις καθώς και αδυναµίες δεδοµένου του τεραστίου 

όγκου δουλειάς και των ανθρωποωρών που απαιτήθηκαν σε όλα τα επίπεδα όχι 

µόνο σε επίπεδο συλλογής στοιχείων αλλά και σύνθεσης αυτών σε ένα 
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ολοκληρωµένο πλαίσιο κριτικής ανάλυσης (σηµαντικό όγκο δεδοµένων προς 

επεξεργασία αποτέλεσαν τα ερωτηµατολόγια φοιτητών, οι βαθµολογίες, τα ειδικά 

απογραφικά δελτία των εξαµηνιαίων µαθηµάτων, τα συγκεντρωτικά στοιχεία 

διοικητικής και οικονοµικής φύσης, τα στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας των 

µελών ∆ΕΠ κτλ). 

 συνέβαλε δια της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων στη 

διαφάνεια του συστήµατος οργάνωσης των σπουδών και των εν γένει παρεχοµένων 

υπηρεσιών της ακαδηµαϊκής µονάδας.  

Σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό καταβλήθηκε, υπό τις συνθήκες, µια φιλότιµη και έντιµη 

προσπάθεια. Όπου δεν ήταν δυνατόν να δηλωθούν ακριβή ποσοτικά στοιχεία, αυτό 

επισηµάνθηκε  για να αντιµετωπιστεί η αδυναµία αυτή σε µια επόµενη αξιολόγηση ή και 

για να ληφθεί υπόψη για την καλύτερη -µελλοντικά- οργάνωση του, υπό αξιολόγηση, 

έργου (διδακτικού, ερευνητικού διοικητικού και άλλου) είτε την πιθανή αναθεώρηση 

σηµείων της διαδικασίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Ένα τέτοιο παράδειγµα 

αποτέλεσε ο τρόπος υπολογισµού των κατανοµών των µέσων όρων των βαθµολογιών των 

φοιτητών ο οποίος έδωσε αποτελέσµατα η αξιοπιστία των οποίων ελεγχόταν. Για το φόβο 

των αλλοιωµένων και ανακριβών αποτελεσµάτων αποφασίστηκε, τελικά, οι κατανοµές της 

βαθµολογίας να µην ενσωµατωθούν στους συγκεντρωτικούς πίνακες της Έκθεσης. 

Γενικά, τα ποσοτικά στοιχεία είναι πραγµατικά 100% (πχ η αναλογία φοιτητών ανά 

µέλος ∆ΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, η αναλογία φοιτητών ανά τ.µ. αιθουσών διδασκαλίας, το 

οριακό αριθµητικά διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Τµήµατος σε σχέση µε το 

σύνολο των ενεργών φοιτητών που εξυπηρετεί, οι ικανοποιητικές αριθµητικά επιδόσεις, εν 

συνόλω, στον τοµέα της παραγωγής ερευνητικού έργου και της διεθνούς του διάστασης 

των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατός κτλ). 

Το ζήτηµα εποµένως δεν είναι η «αλήθεια» των δεδοµένων που δεν αµφισβητείται 

αλλά  η «µετάφραση» των αποτελεσµάτων των ποσοτικών καταγραφών σε προβλήµατα 

απουσίας θεσµοθετηµένης ερευνητικής πολιτικής, ελλιπούς χρηµατοδότησης, ελλιπούς 

ανάπτυξης διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, σύγχρονων δοµών και 

υποδοµών. Ως κι η Αξιολόγηση µόλο τον νεωτερικό και διοικητικά, επιβαρυντικό της 
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χαρακτήρα «έτρεξε» µε την αξιοποίηση υφισταµένου προσωπικού και όχι µε 

υποστηρικτικό αντίστοιχο και µάλιστα ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό, όπως µάλιστα 

απαιτούσαν κάποια στάδια της διαδικασίας.  

Οι διαπιστώσεις και αναλύσεις εκτιµάται ότι θα ληφθούν υπόψη προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν οι όποιες αποκλίσεις από τους διατυπωµένους στόχους και την αποστολή 

της µονάδος. ∆ια της διαδικασίας δηλαδή έγινε µάλλον αντιληπτό ότι εγείρονται, µεταξύ 

άλλων, και ζητήµατα αναδιατύπωσης των στόχων αναφορικά µε την αποστολή, την 

παροχή ουσιαστικότερης εκπαίδευσης, την επικαιροποίηση του προγράµµατος σπουδών, 

τη διεξαγωγή έρευνας αιχµής, την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του τµήµατος µε την 

παραγωγή και την αγορά εργασίας, την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του 

διδακτικού προσωπικού. Όλα αυτά αναµένεται λογικά να επηρεάσουν το «mission 

statement» του Τµήµατος. 

 

Σχετικά µε την  βελτίωση των  «µελανών» σηµείων της διαδικασίας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης, τα θέµατα που προτείνεται αλλαγή/βελτίωση είναι τα εξής: 

 Απαιτείται περισσότερος χρόνος δεδοµένου του τεραστίου όγκου 

των συγκεντρωτικών στοιχείων που πρέπει να συλλεχθούν, εκτός κι αν η 

διαδικασία µεταβληθεί στο µέλλον. Το πρόβληµα των ασφυκτικών διοριών, 

εφόσον παραµείνει, θα µπορούσε να θεραπευτεί:  

i.   µε τη συγκέντρωση από καιρού εις καιρόν,  των  απαιτούµενων, 

από τη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης, στοιχείων (ποσοτικών-

διοικητικών-απογραφικών µελών ∆ΕΠ, ειδικών απογραφικών δελτίων 

6µηνιαίων µαθηµάτων) σε µια διακριτή βάση και µε την επικαιροποίηση 

τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να µην απαιτείται  η σχετική 

διαδικασία να «τρέχει» κάθε φορά, εξ υπαρχής 

ii.  µε την οργάνωση των πληροφοριακών συστηµάτων των επιµέρους 

Υπηρεσιών του Ιδρύµατος (πχ του Τµήµατος προσωπικού, των 
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Γραµµατειών, της Οικονοµικής Υπηρεσίας κτλ) µε τρόπο ώστε η άντληση 

διοικητικών στοιχείων να γίνεται αυτόµατα και πιο συντονισµένα  

iii.  µε τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του 

Υπουργείου που ζητούν σε διάφορους χρόνους τη χορήγηση αναλόγων 

στοιχείων µε αποτέλεσµα να διαπιστώνονται αλληλεπικαλύψεις και 

πολλαπλές προσπάθειες συλλογών και αποστολών «ελαφρώς» 

παραλλαγµένων στοιχείων. 

 Κρίνεται αναγκαία η επεξήγηση εξειδικευµένων οδηγιών από την 

Α.∆Ι.Π. σε σχέση µε τη συµπλήρωση συγκεντρωτικών πινάκων όπου υφίστατο το 

ενδεχόµενο πολλαπλών εγγράφων µιας δηµοσίευσης στην περίπτωση συν-

συγγραφής της από δυο ή περισσότερα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος. Γενικά κρίθηκε 

ότι απαιτούνταν οδηγίες για την οµοιογένεια της ακολουθούµενης διαδικασίας (πχ 

καταµέτρηση δηµοσιεύσεων) σε πανελλαδική κλίµακα.  

  Προτείνεται µείωση στην ήδη µεγάλη έκταση των 

ερωτηµατολογίων αξιολόγησης των µελών ∆ΕΠ από τους φοιτητές και η 

εισαγωγή ερωτήσεων σχετικά µε τη διοικητική υποστήριξη ή την αξιολόγηση των 

υποδοµών. Προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στο θέµα συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων από τους «κρίνοντες» φοιτητές δεδοµένης της συµπλήρωσης 

από  χωρίς ολοκληρωµένη άποψη για το µάθηµα ή τον διδάσκοντα λόγω 

πολλαπλών απουσιών κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, µε κίνδυνο  αλλοίωσης 

των πραγµατικών δεδοµένων. 

 

Θέµατα Εξωτερικής Αξιολόγησης  

∆εδοµένου ότι η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης δεν έχει ξεκινήσει ακόµα, 

ζητήθηκε η εκτίµηση της κυρίας Παπασηµακοπούλου για την συνεισφορά της Εξωτερικής 

Αξιολόγησης στην βελτίωση της Ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών του 

Τµήµατος. Η απάντηση ήταν η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών δύναται να 

αναβαθµιστεί υπό την προϋπόθεση να  
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 ακολουθηθεί κατά γράµµα ο νόµος για αυτή λειτουργία 

 ξεπεραστούν τα οικονοµικής, θεσµικής και γραφειοκρατικής φύσης, 

εµπόδια για την απρόσκοπτη πραγµατοποίηση του έργου των εξωτερικών αξιολογητών  

 ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη ∆ιοίκηση του Τµήµατος και του Ιδρύµατος 

οι προτάσεις, υποδείξεις και συστάσεις της επιτροπής,  

 εξασφαλιστεί ότι τα µέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι 

επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και µε διοικητική εµπειρία σε θέµατα Αξιολόγησης 

Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, η αξιόπιστη συλλογή των αιτουµένων στοιχείων και η επεξεργασία τους 

για την ορθή εξαγωγή συµπερασµάτων, είναι απαραίτητα συστατικά τόσο για την 

αποτελεσµατικότερη αυτοδιοίκηση των ιδρυµάτων και των ακαδηµαϊκών τους µονάδων 

όσο και για τη βιωσιµότητα του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση.  

Θεωρείται µάλλον θετικό το ότι ο νοµοθέτης προέβλεψε ότι οι εµπειρογνώµονες 

βάσει νόµου «δεν πρέπει να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή 

υπηρεσιακή σχέση µε το Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει η Ακαδηµαϊκή 

Μονάδα που αξιολογείται….». Ενίοτε, η γνώση εκ των «έσω» των αδυναµιών του 

εκπαιδευτικού συστήµατος δεν ευνοεί την καθαρή µατιά, οδηγεί σε παθητική 

αντιµετώπιση και πολλές φορές καταλήγει να αποτελεί και µέρος του προβλήµατος. Μια 

ολότελα ανεξάρτητη Επιτροπή, µε προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, µπορεί 

θεωρητικά να καταδείξει µε τις συστάσεις της και τις βελτιωτικές της προτάσεις ποιο είναι 

το υφιστάµενο επίπεδο ποιότητας και ποιο το επιθυµητό αντίστοιχο. Μπορεί ακόµη να 

ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για αυτοτελή δράση εντός του Τµήµατος και εντός του 

Ιδρύµατος. Το κυριότερο από όλα είναι ότι οι διαδικασίες ελέγχου της Ποιότητας των 

Τµηµάτων και των Πανεπιστηµίων  δια της Αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο που µπορεί να 

αναδείξει τις καλές αλλά και τις λιγότερο καλές πρακτικές και δυνάµεις –δια της 

δηµοσιοποίησης των τελικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης -να αυξήσει το 

ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού για τα τµήµατα που διαθέτουν «αξιοπρεπείς» 

αξιολογήσεις. 
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Σχετικά µε την ύπαρξη κάποιων στάνταρ Ποιότητας και τις συνέπειες συµµόρφωσης 

ή µη σ’ αυτά η ερωτούµενη δεν έχει γνώση περί τήρησης ελάχιστων κριτηρίων ώστε να 

κρίνεται ένας φορέας κατ’ ελάχιστον, λειτουργικά επαρκής. Ωστόσο, κατά τα λεγόµενα 

της, οι νόµοι δεν είναι ασύνδετοι µεταξύ τους. Για παράδειγµα, πολλές από τις 

καταγεγραµµένες αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση είναι εγγενείς και συνδέονται µε το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία των ΑΕΙ στη χώρα µας (υποχρηµατοδότηση, δύσκαµπτο σύστηµα εισαγωγής 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δυσανάλογα µεγάλος χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών, 

«λιµνάζουσα» φοίτηση» ακόµη και µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3549/2007, κτλ.). Η 

απαρέγκλιτη τήρηση των νόµων που προϋπάρχουν της αξιολόγησης είναι επίσης βήµα 

διαµόρφωσης ευνοϊκότερου περιβάλλοντος ώστε και να λειτουργήσει η αξιολόγηση και να 

αποτελέσει κλειδί στο να εξελιχθούν προοδευτικά τα δηµόσια ΑΕΙ σε ποιοτικότερα 

Ιδρύµατα τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον.  
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4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παρούσα κατάσταση  

Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

έχει προβεί σε µερικές αλλαγές σε θέµατα που αφορούν την βελτίωση της Ποιότητας µε 

αφορµή τις απαιτούµενες διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τέτοιες ενέργειες είναι: 

 η συγγραφή συγκεκριµένης Πολιτικής και στόχων Ποιότητας στο Τµήµα της 

Ο.∆.Ε 

 οι προσπάθειες για δηµιουργία ενός Γραφείου Ποιότητας  

 η συνειδητοποίηση των ωφελειών χρήσης -ολοένα και περισσότερο- εργαλείων 

µέτρησης και  παρακολούθησης των αλλαγών καθώς  και  τεχνικών Benchmarking.  

Η ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και εποµένως στα 

επιµέρους Τµήµατα δεν αποτελεί τυπικό κοµµάτι αλλά είναι ένας από τους κύριους 

στόχους, παρ’ όλα αυτά πιστεύεται ότι µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την χρήση εννοιών και 

τυπικών θεµάτων που προστάζει η Θεωρία της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 

2008 την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008. Για την 

διεξαγωγή της υπήρξε πλήρης συνεργασία και συµµετοχή όλων των µελών του Τµήµατος. 

Η Έκθεση έχει κατατεθεί µέσω της ΜΟ∆ΙΠ στην Α.∆Ι.Π και έτσι πλέον αναµένονται οι 

εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που θα αξιολογήσουν µε την σειρά τους το Τµήµα.  

Τα κύρια προβλήµατα που συνάντησε το Τµήµα κατά την διάρκεια των διαδικασιών 

ήταν κυρίως θέµατα τεχνικά και οργάνωσης, τα οποία στην πλειοψηφία τους λύθηκαν κι 

έτσι η Αξιολόγηση του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους θα είναι µια πιο ευχάριστη εµπειρία. 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα και τις προτάσεις προς βελτίωση ενώ είναι 

ρεαλιστικές και θα ενίσχυαν κατά πολύ την ποιότητα των υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχουν 

άλλου είδους εµπόδια (πχ κρατική χρηµατοδότηση) που τα κάνουν µη εφαρµόσιµα.  
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Αντιλήψεις και επίπεδο γνώσεων/ενηµέρωσης  

Φαίνεται ότι τα τρία ανώτερα στελέχη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στηρίζουν το 

έργο και συνεργάζονται οµαλά για την διεξαγωγή της Αξιολόγησης. Το θέµα «Βελτίωση 

Ποιότητας και Αξιολόγηση» αποτελεί πλέον προτεραιότητα του Ιδρύµατος και όχι µια 

υποχρέωση του Νόµου. Γι’ αυτό τον λόγο ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό 

αφιέρωσαν προσωπικό  χρόνο και επιπλέον εργασία µε σκοπό να εξαχθεί ένα αξιόλογο 

αποτέλεσµα.   

Το επίπεδο γνώσεων και ενηµέρωσης ήταν γενικά ικανοποιητικό αφού όλοι είχαν 

γνώση των αρχών της διαδικασίας και είχαν εντοπίσει τις προβληµατικές περιοχές αλλά 

και τα θετικά στοιχεία. Ειδικά για την κυρία Παπασηµακοπούλου, η θέση της ως 

Προϊσταµένη Γραµµατείας και των δύο τµηµάτων επιτρέπει την γνώση τεχνικών και 

πρακτικών θεµάτων και την συνεργασία µε όλα τα µέλη ∆ΕΠ και λοιπό διοικητικό 

προσωπικό, γεγονός που της επιτρέπει να εντοπίζει τις πραγµατικές δυσκολίες και εµπόδια 

σε µεγαλύτερο βαθµό από τα άλλα ερωτούµενα στελέχη. Από την άλλη, ο Πρόεδρος της 

ΜΟ∆ΙΠ, βίωσε εντονότερα τις εµπλοκές που υπήρχαν άµεσα από το κράτος προς την 

Α.∆Ι.Π και εποµένως στην ΜΟ∆ΙΠ και γι’ αυτό τα µέτρα που θεωρεί ότι πρέπει να 

ληφθούν αρχικά έχουν να κάνουν περισσότερο µε θέµατα νοµοθετικού περιεχοµένου και 

λιγότερο µε πρακτικά θέµατα που µπορούν να λυθούν µε την κατάλληλη οργάνωση από το 

ίδιο το Τµήµα ή Ίδρυµα. 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος της Ο.∆.Ε βίωσε λιγότερο δυσάρεστα την εµπειρία µιας 

και δε κατείχε την θέση του Προέδρου στο ξεκίνηµα της διαδικασίας όπου υπήρχαν οι 

αντιδράσεις και τα αρχικά προβλήµατα οργάνωσης και από την άλλη δεν χρειάστηκε να 

εµπλακεί σε τεχνικά θέµατα που προέκυπταν παρά µόνο ως µέλος της ΟΜΕΑ στις 

συναντήσεις που διεξήχθησαν. 
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∆ιαφορές και οµοιότητες «Αποτελεσµάτων έρευνας - Στοιχείων της 

Ε.Ε.Α»  

Κατά την σύγκριση στοιχείων που συλλέχθηκαν  από την έρευνα  και στοιχείων από 

την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης παρατηρείται σε αρκετά µεγάλο βαθµό σύγκλιση 

των δεδοµένων. Παρατηρείται ότι σχεδόν το σύνολο των στοιχειών που ανέφεραν οι 

συνεντευξιαζόµενοι, υπήρχε καταγεγραµµένο στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, 

γεγονός που είναι ιδιαίτερα θετικό αφενός γιατί φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες είναι γνώστες 

και ουσιαστικοί συµµετέχοντες στις διαδικασία και αφετέρου διότι τα στοιχεία της Ε.Ε.Α 

είναι αξιόπιστα και ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται 

και στους παρακάτω πίνακες Εµποδίων και Θετικών Στοιχείων υπάρχουν κάποιες 

διαφορές ανάµεσα στους ερωτηθέντες οι οποίες όµως θεωρούνται λογικές, κρίνοντας ότι ο 

καθένας τους βλέπει την διαδικασία µέσα από την δικιά του θέση εργασίας στο Ίδρυµα και 

υπό το πρίσµα της δικής του προσωπικής ανάµειξης στο έργο. 

Παρακάτω, γίνεται µια συνολική παράθεση των απαντήσεων για δύο πολύ 

σηµαντικά θέµατα που αφορούν την διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης κι αυτά είναι οι 

«Ανασταλτικοί Παράγοντες/ Εµπόδια/ ∆υσκολίες» που εµφανίστηκαν και τα «Θετικά 

Στοιχεία» που προέκυψαν από τη διαδικασία. Το µεν πρώτο κοµµάτι θεωρείται σηµαντικό 

γιατί µέσα από αυτό εντοπίζονται τα µελανά σηµεία και θέτονται ζητήµατα βελτίωσης ενώ 

το δεύτερο διότι βλέποντας τα θετικά σηµεία του αποτελέσµατος της διαδικασίας 

ενισχύεται το αίσθηµα ικανοποίησης, πείθονται και οι πιο «δυσκολόπιστοι» για τα 

αποτελέσµατα της Αξιολόγησης και εντείνονται οι προσπάθειες για βελτίωση της 

Ποιότητας των υπηρεσιών. 

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ 
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  � � 
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Αντιδράσεις γιατί υπάρχει 

έλεγχος - καχυποψία ότι 

αποτελεί µια µορφή 

προσωπικής  κρίσης  

�    

Έλλειψη σχετικών γνώσεων 

και εµπειριών στον οργανισµό  � � � 
Αντιδράσεις γιατί οι 

απαιτήσεις της διαδικασίας  

δεν θεωρούνται ρεαλιστικές 

    

Ελλιπής υποστήριξη από την  

Πρυτανεία     
Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ 

των µελών της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας/Τµηµάτων 

�    

Αδιαφορία προς το σύστηµα 

�    
Μη ύπαρξη µηχανοργάνωσης 

εξ’  αρχής – προβλήµατα στην 

συγκέντρωση δεδοµένων 

�  � � 

Πληµµελής συµµετοχή των 

φοιτητών ή χαµηλή 

προσέλευση τους στα 

µαθήµατα   

  � � 

Χρονοβόρα µεταφορά των 

δεδοµένων από τα 

ερωτηµατολόγια σε 

ηλεκτρονική µορφή 

�   � 

Πολιτικοποίηση του θέµατος 

και παραπληροφόρηση που 

οδήγησε στην µην αποδοχή 

της διαδικασίας από φοιτητές 

αρχικά 

  �  
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Ελλιπής στήριξη και διάθεση 

πόρων από την Πολιτεία �    
ΘΕΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόεδρος 
ΜΟ∆ΙΠ 

Πρόεδρος 
Ο∆Ε 

Προϊσταµένη 
ΕΛΚΕ 

Ε.Ε.Α 

∆όθηκε το εναρκτήριο 

λάκτισµα για την 

υιοθέτηση καλών 

πρακτικών (µετρήσεις, 

feedback κ.τ.λ) που θα 

συµβάλουν στην 

αναβάθµιση του 

Τµήµατος   

� � � � 

Η ύπαρξη του αναλυτικού 

οδηγού της Α∆ΙΠ βοηθά 

στη µείωση της 

υποκειµενικότητας και 

ίσως στην µετέπειτα 

δίκαιη κατάταξη των 

οµοειδών τιµηµάτων 

πανελληνίως  

  � � 

Αναπτύχθηκε οµαδικό και 

συνεργατικό κλίµα   � � � � 
Η Εξωτερική Αξιολόγηση 

θα βοηθήσει στην 

βελτίωση της ποιότητας 

των προσφερόµενων 

υπηρεσιών 

� � �  

Μέσα από την διαδικασία 

διαφάνηκε η ανάγκη για 

την ∆ηµιουργία 

«Γραφείου Ποιότητας» 

 � �  
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Η Εσωτερική Αξιολόγηση 

αποτελεί ουσιαστικό 

κοµµάτι της βελτίωσης 

Ποιότητας κι όχι µια 

τυπική διαδικασία ως 

πρόσταγµα του Νόµου. 

� � � � 

Οι διαδικασίες συµβάλουν  

στην διαφάνεια του 

συστήµατος οργάνωσης 

των σπουδών και των 

παρεχοµένων υπηρεσιών 

  �  
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4.8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και την Ο∆Ε: 

 Η γραπτή δήλωση της Πολιτικής του Ιδρύµατος, της δέσµης στόχων και του  

σχεδιασµού προς τους στόχους µε ανάλογο τρόπο που έγινε για το Τµήµα της Ο∆Ε. 

Κάνοντας ένα παραπάνω βήµα, η δηµόσια έκθεση της πολιτικής και των στόχων σε 

εµφανή σηµεία στις εγκαταστάσεις του ιδρύµατος θα ενισχύσει το οµαδικό πνεύµα, θα 

επιτρέψει την καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος  µέσα στο οποίο κινούνται οι 

υπάλληλοι όλων των επιπέδων και οι φοιτητές και τέλος, θα  βοηθήσει στην δηµιουργία 

ενός κοινού λεξιλογίου που θα πλαισιώνει τις ανάγκες για Ποιότητα. Η δηµιουργία ενός 

κοινού λεξιλογίου µπορεί να θεωρηθεί ως µια µαζική εκπαίδευση σε µια γλώσσα η οποία 

δίνει τη δυνατότητα στον υπάλληλο να αναπαριστά αυτό που κάνει σε ένα κοινό λεξιλόγιο 

(πηγή: Γούτσος Σ.)  και να το επικοινωνεί µε ανθρώπους από διαφορετικές επιστηµονικές 

κουλτούρες, όπως οι υφιστάµενοι στους µάνατζερ, τα Πανεπιστήµια στα µέσα 

ενηµέρωσης ή  τα Πανεπιστήµια στις επιχειρήσεις.  

 Η δηµιουργία ενός Γραφείου Ποιότητας που θα είναι αρµόδιο εκτός των άλλων για  

την  ανάπτυξη δεικτών µέτρησης, παρακολούθηση των αλλαγών, θέσπιση νέων στόχων 

καθώς και βέλτιστων πρακτικών από το διεθνές ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον το 

Γραφείο Ποιότητας θα διευκολύνει το έργο της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για 

την Ε.Ε.Α αφού θα διενεργεί συνεχής εσωτερικούς ελέγχους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα 

επιβαρύνεται το έργο των ακαδηµαϊκών και του λοιπού διοικητικού προσωπικού και ούτε 

θα χρειάζεται η έκτατη µεταφορά υπαλλήλων σε άλλο πόστο χωρίς µάλιστα να κατέχουν 

τις κατάλληλες εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα Ποιότητας και Αξιολόγησης.  

 Σε σύνδεση µε τα τελευταία κρίνεται απαραίτητη και η καταγραφή των 

«Περιγραφών θέσεων» κυρίως όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό. Ο ρόλος και οι 

αρµοδιότητες του καθένα θα πρέπει να ορίζονται ρητά. 

 Η ανάπτυξη κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων για όλες τις υπηρεσίες  του 

Ιδρύµατος ώστε από την µία πλευρά να διευκολύνεται το έργο των υπαλλήλων και από την 
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άλλη να υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των ποσοτικών 

δεδοµένων.  

 Μελέτη διεθνών πρακτικών και αλλοδαπών εκπαιδευτικών συστηµάτων καθώς και 

συζήτηση µε ειδικούς εµπειρογνώµονες- ακόµα και ως εξωτερικούς συµβούλους-  για την 

βελτιστοποίηση πρακτικών θεµάτων όπως για παράδειγµα το θέµα της µεγάλης έκτασης 

των ερωτηµατολογίων που προαναφέρθηκε. 

 

Για την βελτίωση του συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών της 

Αξιολόγησης σε Εθνικό επίπεδο κρίνεται αναγκαία: 

 Η ύπαρξη ελαχίστων κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι ακαδηµαϊκές 

µονάδες ώστε να αποκτούν χρηµατοδότηση για την έρευνα, ενίσχυση εξοπλισµού 

κ.α. Η µη τήρηση των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας για έναν συγκεκριµένο 

αριθµό ακαδηµαϊκών ετών θα πρέπει να οδηγεί στην παύση λειτουργίας του 

Τµήµατος ώστε να ενισχύονται τα υπόλοιπα καλύτερα. 

 Η κατάταξη των Ιδρυµάτων και των οµοειδών Τµηµάτων καταρχάς σε 

πανελλαδικό επίπεδο και έπειτα σε πανευρωπαϊκό. Τα κριτήρια θα είναι ίδια και θα 

έχουν  βάση µετρήσεις των Εσωτερικών και Εξωτερικών Αξιολογήσεων. Μέχρι 

τώρα δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη κατάταξη, αφού οι λίστες που βγαίνουν κατά 

καιρούς από διάφορους φορείς αξιοποιούν διαφορετικά κριτήρια, και ανάλογα 

κατατάσσουν τα ιδρύµατα.  Τα κριτήρια µπορούν να περιλαµβάνουν µεταξύ των 

άλλων (πηγή: Σοφούλης Κ.): 

o Αντίστοιχες αναλογίες δηµοσιεύσεων, µνηµονεύσεων και παραποµπών 

(citations & references) για επιστηµονικές δηµοσιεύσεις  

o Οµαλή στατιστική κατανοµή επίδοσης (βαθµολογίας) φοιτητών (λ.χ. 

κανονική καµπύλη στατιστικής κατανοµής µε ελαφρώς επιµηκυµένη τη δε-

ξιά κατάληξη, µε βάση ένα προϋποτιθέµενο οµογενοποιηµένο σύστηµα 

ακαδηµαϊκής αξιολόγησης) 
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o Προφίλ επαγγελµατικής σταδιοδροµίας αποφοίτων που θα προκύπτει από 

την τήρηση αξιόπιστων στοιχείων και ανακυκλούµενη ετήσια έρευνα. Με 

την προδιαγραφή σταδιοδροµίας δεν εννοείται απαραιτήτως η ταύτιση µε 

τη στενή επαγγελµατική αντιστοίχιση των πτυχίων αλλά µε τον συνολικό 

κύκλο σταδιοδροµίας. 

           Σηµαντικός παράγοντας θα ήταν αν η πολιτεία, µετά από έρευνα, συµπεριλάµβανε 

και τις απόψεις της Ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα επί µέρους κριτήρια 

αξιολόγησης και τη σηµαντικότητά τους στο σύνολο της διαδικασίας και επί πλέον 

διευκρίνιζε πλήρως, πότε ακριβώς η αξιολόγηση µιας ακαδηµαϊκής µονάδας είναι 

«καλή». 

 Η Εξωτερική Αξιολόγηση θα πρέπει να διαρκεί περισσότερες µέρες και ίσως να 

χρησιµοποιηθούν τεχνικές όπως «µυστικός πελάτης» προς εξέταση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, του χρόνου ολοκλήρωσης ενός αιτήµατος κ.α.  

  ∆ιαµόρφωση τουλάχιστον ενός «Κέντρου Αριστείας» διεθνούς εµβέλειας 

(κέντρου προχωρηµένων σπουδών ή πρωτοποριακού ερευνητικού κέντρου, 

βιβλιοθήκη κ.ο.κ.). Η διεθνής εµβέλεια µπορεί να διαπιστώνεται από τη συµµετοχή 

διεθνών εταίρων και από τη συνήθη αναγνώριση της Ποιότητας από τους συναφείς 

θεσµούς και οργανώσεις. Τα Κέντρα Αριστείας κάθε Πανεπιστηµίου µεταξύ άλλων 

αποτελούν και διαπιστευτήρια ταυτότητας τους στη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα 

(Σοφούλης Κ.) 

 Η πλήρης και αδιαµφισβήτητη στήριξη του έργου από την ίδια την πολιτεία µέσα 

από την εφαρµογή αυστηρών µέτρων και την σύσταση ειδικού χρηµατοδοτικού 

προγράµµατος που θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των διαδικασιών. Ένα 

από τα βασικότερα προβλήµατα που ανέκυψαν µέχρι τώρα ήταν «η επίµονη 

άρνηση της Πολιτείας να συστήσει Ειδικό Λογαριασµό για τη διαχείριση των 

πόρων της Α.∆Ι.Π. από το ΕΠΕΑΚ ΙΙ η οποία κατέστησε αδύνατη την 

απορρόφηση σηµαντικών κονδυλίων, ιδίως εκείνων που θα επέτρεπαν την έγκαιρη 

στελέχωση µε διοικητικό προσωπικό και την πρόσκληση και αποζηµίωση 

Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων µε τελικό αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών 
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ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους άνω των 2.000.000 ευρώ» (πηγή: Α∆ΙΠ, «Έκθεση 

για το 2008»). 

 Η εντονότερη παρουσία της Α∆ΙΠ στα Ιδρύµατα για υποστήριξη του έργου και   

επεξήγηση εξειδικευµένων οδηγιών και µέσω αυτού διατήρηση της 

αντικειµενικότητας των αποτελεσµάτων πανελλαδικά.  

 ∆ηµιουργία τέτοιας κουλτούρας που δεν προάγει τη ∆ιασφάλιση και Αξιολόγηση 

της Ποιότητας ως µηχανισµού τυποποίησης, δηλαδή ως µηχανισµού ελέγχου µέσα 

από την τυποποίηση (standardization). Το Πανεπιστήµιο εξ ορισµού είναι ένας 

χώρος που αντιτίθεται στην τυποποίηση.  ∆εν είναι λοιπόν η αλλαγή της φύσης του 

Πανεπιστήµιου ο τελικός στόχος αλλά η βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

µέσα από την συνεχή παρακολούθηση των δοµών και των αλλαγών ώστε να 

αποτελεί έναν ευέλικτο και εξελίξιµο οργανισµό. Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι 

η ευρεία ανάµειξη των συµµετεχόντων (µέλη ΕΠ, φοιτητές, ΕΤΠ, διοικητικό 

προσωπικό) κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης, µε στόχο αρχικά την 

κατανόηση από όλους των προβληµάτων που υπάρχουν και κατόπιν, η συµµετοχή 

όλων στη αναζήτηση λύσεων. Θα πρέπει το κάθε ίδρυµα, µέσα από συνεχή 

ενηµέρωση και ανάδειξη των θετικών στοιχείων της αξιολόγησης, να καλλιεργήσει 

την ανάλογη συνείδηση στο ∆ΕΠ και στο λοιπό προσωπικό του και να αναπτύξει 

«κουλτούρα αξιολόγησης», ώστε να στηρίζουν και να βοηθούν την αξιολόγηση 

στα τµήµατα τους. Προτείνεται να προστεθούν στη διαδικασία, οµιλίες και 

συζητήσεις τόσο µε τους φοιτητές (αλλά και τους άλλους συµµετέχοντες στη 

διαδικασία) σχετικά µε τους στόχους της αξιολόγησης, αλλά και την ανάλυση των 

ερωτηµατολογίων. Για να γίνει καθολική η συµµετοχή θα πρέπει κυρίως να 

πειστούν τα µέλη των Ιδρυµάτων για τους στόχους της αξιολόγησης εθνικά. Οι 

πραγµατικοί στόχοι της αξιολόγησης ακυρώνονται όταν η αξιολόγηση γίνεται 

υποχρεωτική για να µπορέσει το Τµήµα να αποκτήσει οφέλη.  

 

 ∆ηµιουργία µηχανισµών (πχ Γραφεία Ποιότητας) που θα αναλαµβάνουν την 

συνεχή καταγραφή όλων των υποδοµών, του  εκπαιδευτικού, διοικητικού και 

ερευνητικού έργου των τµηµάτων, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να είναι 

λιγότερο επίπονη. Επίσης, προτείνεται η σύνταξη ενός εγχειριδίου εσωτερικού 



Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση       

                 Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας       [206] 

 

ελέγχου στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι εκάστοτε ενέργειες, ο 

υπεύθυνος κάθε ενέργειας καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους ώστε να 

υπάρχουν καταγεγραµµένες εµπειρίες που θα βοηθήσουν την βελτίωση 

µελλοντικών εσωτερικών ελέγχων 

 

 Πρέπει να δοθεί έµφαση στην δηµιουργία ηλεκτρονικού µηχανογραφικού 

συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για να συστηµατοποιηθεί και να 

απλοποιηθεί η διαδικασία. Όπως αναφέρεται  σε δηµοσιευµένη Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης «Θα µπορούσε η Μηχανογραφική Υπηρεσία του 

Ιδρύµατος να δηµιουργήσει ένα σύστηµα, στη βάση άλλων συστηµάτων 

υποστήριξης που διαθέτει, το οποίο θα τυποποιεί τη διαδικασία για όλα τα 

Τµήµατα που εντάσσονται στην αξιολόγηση». Παρατηρήθηκε  ότι το έργο ήταν 

πολύ ευκολότερο για τα Τµήµατα που είχαν π.χ. σύστηµα µηχανογράφησης στην 

Γραµµατεία. 

 

 Οι υπηρεσίες του Τµήµατος θα πρέπει να είναι στελεχωµένες µε προσωπικό το 

οποίο είτε έχει εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης είτε είναι κατάλληλα 

εκπαιδευµένο και ενηµερωµένο. Η Ο.ΜΕ.Α έχει την ευθύνη της όλης διαδικασίας 

όχι όµως και την ευθύνη υλοποίησής της. Το κάθε µέλος του Τµήµατος πρέπει να 

κατανοήσει τον ρόλο του και να αναλάβει τις ανάλογες ευθύνες του προς την 

διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης.   

 

 Υιοθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης των ερωτηµατολογίων. Αν τα 

ερωτηµατολόγια είναι σε ηλεκτρονική µορφή, τα στοιχεία µπορούν να συλλέγονται 

και να επεξεργάζονται  πολύ πιο γρήγορα, µε λιγότερες δαπάνες και χωρίς λάθη.  
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν σηµαντικά 

θέµατα που αφορούν την Βελτίωση της Ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών από 

τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών 

∆ιαδικασιών ως µέσο επίτευξης της Βελτίωσης Ποιότητας. 

Οι ενέργειες που γίνονται από το ελληνικό κράτος πλαισιώνονται από την 

γενικότερη συνειδητοποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάγκη 

αναβάθµισης της ποιότητας των Τµηµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και µετατροπής 

τους σε ανταγωνιστικά, µε άρτια προγράµµατα σπουδών, ικανό ακαδηµαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό, σοβαρό ερευνητικό έργο διεθνούς εµβέλειας και προσφερόµενες 

υπηρεσίες «υψηλών προδιαγραφών».  

Η Αξιολόγηση και οι προσπάθειες για βελτίωση της Ποιότητας, ως ένα καινούριο 

δεδοµένο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, απαιτεί απόλυτη οργάνωση και 

υποστήριξη από τους κρατικούς µηχανισµούς. Επιπλέον, η Βελτίωση της Ποιότητας 

εµπεριέχει και το θέµα της κουλτούρας, το οποίο µπορεί να καλλιεργηθεί µέσα από την 

διαρκή ενηµέρωση, την αυτό-βελτίωση και προσφορά του καθενός και φυσικά την 

στήριξη της από το ίδιο το σύστηµα. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η έννοια 

της «Βελτίωσης Ποιότητας» από την έννοια της «Παραγωγής Εικόνας» η οποία προφανώς 

δεν αλλάζει την εσωτερική κατάσταση αλλά οδηγεί σε δράσεις όπως µετονοµασίες 

τµηµάτων που δηµιουργούν τη νέα εικόνα της προσαρµογής των Τµηµάτων  στις ανάγκες 

της αγοράς ή  ηµερίδες παρουσίασης τους στο ευρύτερο κοινό προωθώντας την εικόνα 

ανεξάρτητα από την πραγµατική παραγωγή (Αγγλία) (πηγή: Γούτσος Σ.) 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της Ποιότητας  και της εφαρµογής σχετικών εργαλείων 

µε στόχο την δηµιουργία ενός «Ενιαίου Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» είτε σε 

εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχαστεί ο ρόλος του 

Πανεπιστηµίου και η ανάγκη για διαφύλαξη της αυτονοµίας του.  Η νέα γνώση παράγεται 
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εκεί που υπάρχουν συνθήκες πνευµατικής ελευθερίας, διαλόγου και προβληµατισµού και 

όχι «δραστηριότητες τυποποίησης». 

Η έρευνα που έγινε στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε αφορµή την παρούσα εργασία, αποδεικνύει πως τα εµπόδια 

είναι αρκετά και η στήριξη  από το κράτος είναι ανεπαρκής. Παράλληλα όµως, 

διαφαίνεται η διάθεση των ακαδηµαϊκών/ διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών για 

στήριξη των διαδικασιών και συµβολή σε ένα έργο που θα βελτιώσει τις υπηρεσίες του 

Τµήµατος και εποµένως του Πανεπιστηµίου.  

Για περαιτέρω έρευνα προτείνεται το ζήτηµα Βελτίωσης της Ποιότητας στην 

ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  σε σύνδεση µε το επίκαιρο θέµα που αφορά την 

ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστηµίων. Η συνταγµατική επιταγή για δωρεάν Ανώτατη 

Εκπαίδευση (άρθρο 16) συνεπάγεται αναπόφευκτα κάποιο συµβιβασµό στην Ποιότητα. 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής δεδοµένα: 

 Η Ελλάδα κατέχει πολύ µεγάλο ποσοστό φοιτητών που σπουδάζει σε άλλο 

κράτος µέλος της Ε.Ε, γεγονός που οφείλεται στην µεγάλη ζήτηση που 

υπάρχει για πανεπιστηµιακές σχολές. (πηγή: Ρηγάτου Ν.) 

 Η Ελλάδα ξοδεύει περίπου το µισό ανά φοιτητή πανεπιστηµίου συγκριτικά 

µε τις λοιπές χώρες του OECD, µε βάση την ισοτιµία αγοραστικών 

δυνάµεων. (Γ. Ψαχαρόπουλος) 

 Η συνταγµατική απαγόρευση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων και 

το καθεστώς του δηµοσίου λειτουργού για τους καθηγητές έχουν συµβάλει 

στη µείωση της ποιότητας, εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισµού (π.χ. 

ελάχιστο κίνητρο για δηµοσιεύσεις, συγκριτικά χαµηλός µισθός για το 

ακαδηµαϊκό προσωπικό)  

 Η Ελλάδα υπολείπεται σε ακαδηµαϊκή έρευνα, καθώς ξοδεύει λιγότερο από 

το µισό των κονδυλίων συγκριτικά µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και σχεδόν επτά φορές λιγότερο από τη Γαλλία. (Πηγή: (1) OECD, 

Education at a Glance, 2001 (2)-(3), European Commission, Key Figures 

2001: Indicators for Benchmarking of National Research Policies.) 
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ÄéáóöÜëéóç ôçò ðïéüôçôáò óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç.
Óýóôçìá ìåôáöïñÜò êáé óõóóþñåõóçò ðéóôùôéêþí
ìïíÜäùí - ÐáñÜñôçìá äéðëþìáôïò.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:

ÊÅÖÁËÁÉÏ Á´
ÄÉÁÓÖÁËÉÓÇ ÔÇÓ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ
ÓÔÇÍ ÁÍÙÔÁÔÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

¢ñèñï 1
Áíôéêåßìåíï, ðåñéå÷üìåíï êáé óêïðüò ôçò áîéïëüãçóçò

1. Ôï äéäáêôéêü, åñåõíçôéêü êáé êÜèå Üëëï Ýñãï ôùí
éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò õðüêåéôáé óå äéáñêÞ
áîéïëüãçóç ìå óêïðü ôç äéáóöÜëéóç êáé âåëôßùóç ôçò
ðïéüôçôáò ôçò Ýñåõíáò êáé äéäáóêáëßáò, ôùí óðïõäþí êáé
ôùí ëïéðþí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü áõôÜ óôï
ðëáßóéï ôçò áðïóôïëÞò ôïõò.

2. Ç áîéïëüãçóç óõíßóôáôáé óôç óõóôçìáôéêÞ, ôåêìç-
ñéùìÝíç êáé ëåðôïìåñÞ áðïôßìçóç, áíÜäåéîç êáé êáôá-
ãñáöÞ ôïõ Ýñãïõ ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõ-
óçò, ìå ôç ÷ñÞóç áíôéêåéìåíéêþí êñéôçñßùí, êáé óôçí êñé-
ôéêÞ áíÜëõóç êáé äéáðßóôùóç ôõ÷üí õöéóôÜìåíùí
áäõíáìéþí êáé áðïêëßóåùí óå ó÷Ýóç ìå ôçí áêáäçìáúêÞ
öõóéïãíùìßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôçí áðïóôïëÞ ôïõò,
üðùò ðåñéãñÜöïíôáé åéäéêüôåñá óôéò äéáôÜîåéò ôçò éó÷ý-
ïõóáò íïìïèåóßáò. Ìå âÜóç ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áîéï-
ëüãçóçò ëáìâÜíïíôáé áðü ôá áêáäçìáúêÜ éäñýìáôá êáé
ôçí Ðïëéôåßá ôá áíáãêáßá ìÝôñá äéáóöÜëéóçò êáé âåëôßù-
óçò ôçò ðïéüôçôáò ôïõ Ýñãïõ ðïõ åðéôåëïýí ôá éäñýìáôá
áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óôï ðëáßóéï ôçò áðïóôïëÞò ôïõò
íá ðáñÝ÷ïõí áíþôáôç ðáéäåßá õøçëïý ðïéïôéêïý åðéðÝ-
äïõ. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áîéïëüãçóçò êáé ôá ìÝôñá
ðïõ ëáìâÜíïíôáé ãéá ôç äéáóöÜëéóç êáé âåëôßùóç ôçò
ðïéüôçôáò ôïõ åðéôåëïýìåíïõ Ýñãïõ äçìïóéïðïéïýíôáé
ìå ôïí ðëÝïí ðñüóöïñï ôñüðï, þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ç
åõñýôåñç äõíáôÞ äéáöÜíåéá ôïõ åèíéêïý óõóôÞìáôïò
áíþôáôçò ðáéäåßáò.

3. Óå áîéïëüãçóç õðüêåéíôáé ïé áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò
(Ó÷ïëÝò Þ ÔìÞìáôá), áðü ôéò ïðïßåò áðïôåëïýíôáé ôá
éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò êáé äéáìÝóïõ áõôþí
êÜèå ßäñõìá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óõíïëéêÜ. Ç áîéï-

ëüãçóç åßíáé äõíáôüí åðßóçò íá Ý÷åé ùò áõôïôåëÝò áíôé-
êåßìåíï ôá ðñïãñÜììáôá ðñïðôõ÷éáêþí Þ ìåôáðôõ÷éá-
êþí óðïõäþí Þ êáé ôéò ëïéðÝò õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé
áðü ôéò åðß ìÝñïõò áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò Þ ôá éäñýìáôá
áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óõíïëéêÜ óôï ðëáßóéï ôçò áðï-
óôïëÞò ôïõò. Ç áîéïëüãçóç êÜèå éäñýìáôïò áíþôáôçò
åêðáßäåõóçò ãßíåôáé ìå âÜóç ôçí áîéïëüãçóç ôùí åðß ìÝ-
ñïõò áêáäçìáúêþí ìïíÜäùí, áðü ôéò ïðïßåò áðïôåëåß-
ôáé, êáé ôçí áîéïëüãçóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ éäñýìáôïò
óõíïëéêÜ.

4. Ïé äéáäéêáóßåò áîéïëüãçóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý äåí ìðïñïýí
íá õðïêáôáóôáèïýí áðü Üëëåò ìïñöÝò äéáóöÜëéóçò êáé
âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò ðïõ äåí ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ.

¢ñèñï 2
Äéáäéêáóßá êáé üñãáíá ôçò áîéïëüãçóçò

1. Ç áîéïëüãçóç ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò
ðñáãìáôïðïéåßôáé óå äýï óôÜäéá: Ôï ðñþôï óôÜäéï áöï-
ñÜ óôçí áîéïëüãçóç ôïõ åðéôåëïýìåíïõ Ýñãïõ áðü ôéò
ßäéåò ôéò áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò
åêðáßäåõóçò óå ó÷Ýóç ìå ôç öõóéïãíùìßá, ôïõò óôü÷ïõò
êáé ôçí áðïóôïëÞ ôïõò (åóùôåñéêÞ áîéïëüãçóç). ¾óôåñá
áðü ôçí ïëïêëÞñùóç ôïõ ðñþôïõ óôáäßïõ áêïëïõèåß óå
äåýôåñï óôÜäéï ç áîéïëüãçóç ôïõ åðéôåëïýìåíïõ Ýñãïõ
áðü åðéôñïðÞ ðïõ áðïôåëåßôáé áðü áíåîÜñôçôïõò åìðåé-
ñïãíþìïíåò, ç ïðïßá ëáìâÜíåé õðüøç êáé ôá áðïôåëÝ-
óìáôá ôçò Ýêèåóçò åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ôçò áêáäç-
ìáúêÞò ìïíÜäáò (åîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç).

2. Ç äéáäéêáóßá ôçò åóùôåñéêÞò êáé åîùôåñéêÞò áîéïëü-
ãçóçò åðáíáëáìâÜíåôáé ôï áñãüôåñï êÜèå ôÝôáñôï Ýôïò
áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ðñïçãïýìåíçò áîéïëüãçóçò. ÊáôÜ
ôçí åðáíÜëçøç ôçò äéáäéêáóßáò áîéïëüãçóçò åîåôÜæåôáé
êáé ç õëïðïßçóç ôùí ðïñéóìÜôùí ôçò ðñïçãïýìåíçò
áîéïëüãçóçò, éäßùò ôùí ðñïôÜóåùí, õðïäåßîåùí êáé óõ-
óôÜóåùí ôçò åðéôñïðÞò åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò. Åéäé-
êüôåñá, åîåôÜæåôáé êáôÜ ðüóïí áíôéìåôùðßóôçêáí ïé
áäõíáìßåò êáé áðïêëßóåéò ðïõ åðéóçìÜíèçêáí êáôÜ ôçí
ðñïçãïýìåíç áîéïëüãçóç êáé ç ðïñåßá åöáñìïãÞò ôùí
ìÝôñùí ðïõ ëÞöèçêáí ãéá ôç äéáóöÜëéóç êáé âåëôßùóç
ôçò ðïéüôçôáò ôçò Ýñåõíáò êáé äéäáóêáëßáò, ôùí óðïõ-
äþí êáé ôùí ëïéðþí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôá
éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò.
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3. Óôçí áîéïëüãçóç ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõ-
óçò óõììåôÝ÷ïõí ïé öïéôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò óýìöùíá ìå
ôéò äéáäéêáóßåò êáé ôïí ôñüðï ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ áõôïý.

4. Ôéò äéáäéêáóßåò áîéïëüãçóçò ôùí éäñõìÜôùí áíþôá-
ôçò åêðáßäåõóçò óõíôïíßæåé êáé õðïóôçñßæåé óå åèíéêü åðß-
ðåäï ç áíåîÜñôçôç äéïéêçôéêÞ áñ÷Þ ìå ôçí åðùíõìßá «Áñ-
÷Þ ÄéáóöÜëéóçò ôçò Ðïéüôçôáò óôçí Áíþôáôç Åêðáßäåõ-
óç» (Á.ÄÉ.Ð.), ç ïðïßá óõíéóôÜôáé óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10.

Óå êÜèå ßäñõìá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óõãêñïôåßôáé ìå
áðüöáóç ôïõ ïéêåßïõ áíþôáôïõ óõëëïãéêïý ïñãÜíïõ
«ÌïíÜäá ÄéáóöÜëéóçò Ðïéüôçôáò» (ÌÏ.ÄÉ.Ð.) ãéá ôï óõ-
íôïíéóìü êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôùí äéáäéêáóéþí áîéïëüãç-
óçò ôïõ éäñýìáôïò. Ç ÌÏ.ÄÉ.Ð. óõíåäñéÜæåé õðü ôçí ðñï-
åäñßá ôïõ Áíôéðñýôáíç Þ ÁíôéðñïÝäñïõ Áêáäçìáúêþí
ÕðïèÝóåùí ôïõ ïéêåßïõ éäñýìáôïò êáé óôç óýíèåóÞ ôçò
ìåôÝ÷ïõí ôñßá ìÝëç ôïõ Äéäáêôéêïý-Åñåõíçôéêïý Ðñïóù-
ðéêïý (Ä.Å.Ð.) Þ ôïõ Åêðáéäåõôéêïý Ðñïóùðéêïý (Å.Ð.),
Ýíáò êïéíüò åêðñüóùðïò ôïõ ëïéðïý åðéóôçìïíéêïý êáé
äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý, Ýíáò åêðñüóùðïò ôùí ðñïðôõ-
÷éáêþí öïéôçôþí Þ óðïõäáóôþí êáé Ýíáò åêðñüóùðïò
ôùí ìåôáðôõ÷éáêþí öïéôçôþí, ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôïõò
áíôßóôïé÷ïõò öïñåßò. Ç ïñãÜíùóç, ç ëåéôïõñãßá êáé ïé áñ-
ìïäéüôçôåò ôçò ÌÏ.ÄÉ.Ð. êáèïñßæïíôáé ìå ôçí áðüöáóç
ôïõ ïéêåßïõ áíþôáôïõ óõëëïãéêïý ïñãÜíïõ êÜèå éäñýìá-
ôïò.

5. Ïé áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò êÜèå éäñýìáôïò áíþôáôçò
åêðáßäåõóçò õðïâÜëëïõí êáô' Ýôïò óôç ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôïõ
éäñýìáôïò ìéá åóùôåñéêÞ Ýêèåóç ðïõ ðåñéëáìâÜíåé óõ-
ãêåíôñùôéêÜ óôïé÷åßá ìå ðïóïôéêÜ äåäïìÝíá ãéá ôïõò
öïéôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò, ôá ìÝëç Ä.Å.Ð. Þ Å.Ð., ôï ëïéðü
åðéóôçìïíéêü ðñïóùðéêü, ôï äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü, ôï
ðñüãñáììá óðïõäþí, ôç öïéôçôéêÞ ìÝñéìíá, ôéò äéïéêç-
ôéêÝò õðçñåóßåò, ôçí õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ êáé êÜèå Üë-
ëï èÝìá ðïõ áöïñÜ ôç ëåéôïõñãßá ôçò áêáäçìáúêÞò ìï-
íÜäáò. Ìå âÜóç ôéò åóùôåñéêÝò åêèÝóåéò ôùí åðß ìÝñïõò
áêáäçìáúêþí ìïíÜäùí, áðü ôéò ïðïßåò áðïôåëåßôáé êÜèå
ßäñõìá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò, ç ÌÏ.ÄÉ.Ð. óõíôÜóóåé
êÜèå äéåôßá ôçí áíôßóôïé÷ç åóùôåñéêÞ Ýêèåóç ôïõ ïéêåß-
ïõ éäñýìáôïò. Ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí åóùôåñéêþí åêèÝóå-
ùí ðïõ õðïâÜëëïõí ïé áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò Þ óõíôÜó-
óïõí ïé ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò
ìðïñåß íá åîåéäéêåýåôáé ðåñáéôÝñù êáé íá ôõðïðïéåßôáé
ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü ðñüôáóç ôçò
Á.ÄÉ.Ð.

¢ñèñï 3
ÊñéôÞñéá êáé äåßêôåò ôçò áîéïëüãçóçò

1. Ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôçò ðïéüôçôáò êáé áðïôåëåóìáôé-
êüôçôáò ôçò Ýñåõíáò êáé äéäáóêáëßáò, ôùí óðïõäþí êáé
ôùí ëïéðþí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôá éäñýìáôá
áíþôáôçò åêðáßäåõóçò, ôç äéáðßóôùóç ôõ÷üí áäõíáìéþí
êáé áðïêëßóåùí óå ó÷Ýóç ìå ôçí áêáäçìáúêÞ öõóéïãíù-
ìßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôçí áðïóôïëÞ ôïõò êáé ôç óõãêñé-
óéìüôçôá ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò áîéïëüãçóçò óå ó÷Ýóç
ìå ôïõò óôü÷ïõò ôïõ åèíéêïý óõóôÞìáôïò áíþôáôçò ðáé-
äåßáò êáé ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöÝò, åìðåéñßåò êáé ðñá-
êôéêÝò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãåíéêþò áíáãíùñéóìÝíá êáé
áíôéêåéìåíéêÜ êñéôÞñéá, ôá ïðïßá åêöñÜæïíôáé ìå áíôß-
óôïé÷ïõò ðïóïôéêïýò êáé ðïéïôéêïýò äåßêôåò. Ôá êñéôÞñéá
êáé ïé äåßêôåò áîéïëüãçóçò åßíáé éäßùò:

á) Ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá ôïõ äéäáêôéêïý Ýñãïõ: ç áðï-
ôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý, ç ðïéüôçôá
ôçò äéäáêôéêÞò äéáäéêáóßáò, ç ïñãÜíùóç êáé ç åöáñìïãÞ
ôïõ äéäáêôéêïý Ýñãïõ, ôá åêðáéäåõôéêÜ âïçèÞìáôá, ôá ìÝ-
óá êáé ïé õðïäïìÝò, ç áîéïðïßçóç ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí,
ç áíáëïãßá êáé ç óõíåñãáóßá ìåôáîý äéäáóêüíôùí êáé äé-
äáóêïìÝíùí, ôï åðßðåäï êáé ç åðéêáéñüôçôá ôùí ðáñå÷ü-
ìåíùí ãíþóåùí, ç óýíäåóç ôçò Ýñåõíáò ìå ôç äéäáóêá-
ëßá, ç êéíçôéêüôçôá ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý êáé ôùí
öïéôçôþí Þ óðïõäáóôþí.

â) Ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá ôïõ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ: ç ðñï-
áãùãÞ ôçò Ýñåõíáò óôï ðëáßóéï ôçò áêáäçìáúêÞò ìïíÜ-
äáò, ïé åðéóôçìïíéêÝò äçìïóéåýóåéò, ïé åñåõíçôéêÝò õðï-
äïìÝò, ôá åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá, ç áðïôåëåóìáôéêü-
ôçôá ôïõ åñåõíçôéêïý Ýñãïõ, ç ðñùôïôõðßá ôçò Ýñåõíáò,
ç áíáãíùñéóéìüôçôá ôçò Ýñåõíáò áðü ôñßôïõò, ïé åñåõíç-
ôéêÝò óõíåñãáóßåò, ïé äéáêñßóåéò êáé ç åðéâñÜâåõóç ôçò
Ýñåõíáò, ç óõììåôï÷Þ ôùí öïéôçôþí Þ óðïõäáóôþí óôçí
Ýñåõíá.

ã) Ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá ôùí ðñïãñáììÜôùí óðïõ-
äþí: ï âáèìüò áíôáðüêñéóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò
óðïõäþí óôïõò óôü÷ïõò ôçò áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò
êáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò êïéíùíßáò, ç óõíåêôéêüôçôá êáé
ç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí, ï óõ-
íôïíéóìüò ôçò ýëçò ôùí ìáèçìÜôùí, ç ïñèïëïãéêÞ ïñ-
ãÜíùóç ôùí åêðáéäåõôéêþí èåóìþí, ôï åîåôáóôéêü óý-
óôçìá, ç õðïóôÞñéîç áðü äéáèÝóéìåò åêðáéäåõôéêÝò
õðïäïìÝò.

ä) Ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá ôùí ëïéðþí õðçñåóéþí: ç áðï-
ôåëåóìáôéêüôçôá ôùí äéïéêçôéêþí õðçñåóéþí, ïé õðçñå-
óßåò öïéôçôéêÞò ìÝñéìíáò, ïé ðÜóçò öýóåùò õðïäïìÝò, ç
áîéïðïßçóç ôùí íÝùí ôå÷íïëïãéþí, ç äéáöÜíåéá êáé ç áðï-
ôåëåóìáôéêüôçôá óôç äéá÷åßñéóç ôùí ïéêïíïìéêþí ðüñùí
êáé óôç ÷ñÞóç ôùí õðïäïìþí êáé ôïõ åîïðëéóìïý, ïé óõ-
íåñãáóßåò ìå Üëëá åêðáéäåõôéêÜ Þ åñåõíçôéêÜ éäñýìáôá
ôïõ åóùôåñéêïý êáé ôïõ åîùôåñéêïý, êáèþò êáé ìå ôï êïé-
íùíéêü óýíïëï.

2. ÊáôÜ ôçí áîéïëüãçóç ëáìâÜíïíôáé õðüøç ç óõ-
ìðëçñùìáôéêÞ ëåéôïõñãßá êáé ïé äéáêñéôÝò öõóéïãíù-
ìßåò, ñüëïé, óêïðüò êáé áðïóôïëÞ ôùí äýï ðáñÜëëç-
ëùí ôïìÝùí ôçò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò, üðùò äéáöï-
ñïðïéïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ðáíåðéóôçìéáêü ôïìÝá êáé ãéá ôïí ôå÷íïëïãéêü
ôïìÝá.

3. Ôá êñéôÞñéá êáé ïé äåßêôåò ôçò áîéïëüãçóçò ôõðïðïé-
ïýíôáé, óõìðëçñþíïíôáé êáé åîåéäéêåýïíôáé ðåñáéôÝñù ìå
âÜóç ôéò êáôåõèýíóåéò êáé ôá ðñüôõðá ðïõ åêäßäåé ç
Á.ÄÉ.Ð., ôï áñãüôåñï ìÝóá óå Ýíá Ýôïò áðü ôç óõãêñüôç-
óÞ ôçò, áíÜëïãá ìå ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï êÜèå áêáäç-
ìáúêÞò ìïíÜäáò. Ôá êñéôÞñéá êáé ïé äåßêôåò áîéïëüãçóçò
áíáèåùñïýíôáé êÜèå öïñÜ ìå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá, åöü-
óïí áõôü êñßíåôáé áðáñáßôçôï.

¢ñèñï 4
ÅóùôåñéêÞ áîéïëüãçóç

1. Ç åóùôåñéêÞ áîéïëüãçóç áðïôåëåß ôï ðñþôï óôÜäéï
ôçò áîéïëüãçóçò êáé óõíßóôáôáé óôç óõóôçìáôéêÞ áðïôß-
ìçóç êáé êáôáãñáöÞ ôïõ äéäáêôéêïý, åñåõíçôéêïý Þ Üë-
ëïõ Ýñãïõ áðü ôéò ßäéåò ôéò áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò ôùí
éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óå ó÷Ýóç ìå ôç öõóéï-
ãíùìßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôçí áðïóôïëÞ ôïõò.

2. Ç åóùôåñéêÞ áîéïëüãçóç åßíáé ìéá ðåñéïäéêÜ åðá-
íáëáìâáíüìåíç äéáäéêáóßá, óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí
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ôá ìÝëç ôïõ äéäáêôéêïý-åñåõíçôéêïý Þ åêðáéäåõôéêïý
êáé ôïõ ëïéðïý åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý êáé ïé öïé-
ôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò êÜèå áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò ìå
áðáíôÞóåéò åñùôçìáôïëïãßùí, óõíåíôåýîåéò, ïìáäé-
êÝò óõæçôÞóåéò êáé êÜèå Üëëç ðñüóöïñç ðçãÞ ðëçñï-
öüñçóçò, ç ïðïßá ïëïêëçñþíåôáé ìå ôç óýíôáîç ôçò
Ýêèåóçò åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ôçò áêáäçìáúêÞò
ìïíÜäáò.

3. Ç åóùôåñéêÞ áîéïëüãçóç óôçñßæåôáé óôçí áíÜëõóç
ôùí óõãêåíôñùôéêþí óôïé÷åßùí, ôá ïðïßá ðåñéëáìâÜíï-
íôáé óôçí ôåëåõôáßá åôÞóéá åóùôåñéêÞ Ýêèåóç êÜèå
áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñÜãñá-
öï 5 ôïõ Üñèñïõ 2 êáé óôá áðïôåëÝóìáôá ôùí äéáäéêá-
óéþí ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ. Ç åóùôåñéêÞ
áîéïëüãçóç ëáìâÜíåôáé õðüøç ãéá ôçí åîùôåñéêÞ áîéï-
ëüãçóç ôïõ äéäáêôéêïý, åñåõíçôéêïý Þ Üëëïõ Ýñãïõ
ôçò áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò áðü áíåîÜñôçôïõò åìðåéñï-
ãíþìïíåò.

¢ñèñï 5
Äéáäéêáóßá åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò

1. Ç åóùôåñéêÞ áîéïëüãçóç ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå åõèý-
íç êÜèå áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò ðïõ õðüêåéôáé óå áîéïëü-
ãçóç, óå óõíåñãáóßá ìå ôç ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôïõ éäñýìáôïò áíþ-
ôáôçò åêðáßäåõóçò óôï ïðïßï áíÞêåé, êáé ðñÝðåé íá áíôá-
ðïêñßíåôáé óôá êñéôÞñéá êáé ôïõò äåßêôåò áîéïëüãçóçò
ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3, üðùò áõôÜ óõìðëçñþ-
íïíôáé êáé åîåéäéêåýïíôáé ìå âÜóç ôéò êáôåõèýíóåéò êáé ôá
ðñüôõðá ðïõ åêäßäåé åêÜóôïôå ç Á.ÄÉ.Ð.

2. Ïé áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò ðïõ õðïâÜëëïíôáé óå áîéï-
ëüãçóç (Ó÷ïëÝò Þ ÔìÞìáôá) ïñßæïõí ìå áðïöÜóåéò ôùí
Ãåíéêþí Óõíåëåýóåþí ôïõò ÏìÜäåò ÅóùôåñéêÞò Áîéïëü-
ãçóçò (ÏÌ.Å.Á.), ïé ïðïßåò óõãêñïôïýíôáé áðü ìÝëç
Ä.Å.Ð. Þ Å.Ð. ôùí âáèìßäùí ôïõ ÊáèçãçôÞ êáé ôïõ Áíá-
ðëçñùôÞ ÊáèçãçôÞ ìå äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíï åðéóôç-
ìïíéêü Ýñãï êáé, êáôÜ ðñïôßìçóç, ìå åìðåéñßá óå äéáäé-
êáóßåò äéáóöÜëéóçò ôçò ðïéüôçôáò. Óôçí ÏÌ.Å.Á. óõì-
ìåôÝ÷åé åðßóçò Ýíáò åêðñüóùðïò ôùí öïéôçôþí Þ
óðïõäáóôþí, ðïõ õðïäåéêíýåé ï áñìüäéïò öïñÝáò åê-
ðñïóþðçóÞò ôïõò. Ç ÏÌ.Å.Á. Ý÷åé ôçí åõèýíç äéåîáãù-
ãÞò ôçò äéáäéêáóßáò áîéïëüãçóçò óôçí ïéêåßá áêáäçìáú-
êÞ ìïíÜäá, ðáñáêïëïõèåß ôç óõìðëÞñùóç ôùí åñùôç-
ìáôïëïãßùí, åíçìåñþíåé ôá üñãáíá êáé ôá ìÝëç ôçò
áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò ãéá ôéò áðáíôÞóåéò êáé ôá áðïôå-
ëÝóìáôá ôïõ äéáëüãïõ ìå ôïõò äéäÜóêïíôåò êáé ôïõò
öïéôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò, óõãêåíôñþíåé üëá ôá áðáñáß-
ôçôá ó÷åôéêÜ óôïé÷åßá êáé, ìå âÜóç áõôÜ, óõíôÜóóåé ôçí
Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ôçò áêáäçìáúêÞò ìï-
íÜäáò, ôçí ïðïßá äéáâéâÜæåé óôç ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôïõ éäñýìá-
ôïò êáé ìÝóù áõôÞò óôçí Á.ÄÉ.Ð.

3. Áí áîéïëïãïýíôáé áõôïôåëþò ôá ðñïãñÜììáôá ðñï-
ðôõ÷éáêþí Þ ìåôáðôõ÷éáêþí óðïõäþí Þ ïé ëïéðÝò õðçñå-
óßåò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôéò áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò Þ ôá
éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óôï ðëáßóéï ôçò áðï-
óôïëÞò ôïõò, óõãêñïôïýíôáé ÅéäéêÝò ÏìÜäåò Áîéïëüãç-
óçò (Å.Ï.Á.), óôéò ïðïßåò óõììåôÝ÷ïõí, åêôüò áðü ôá ìÝ-
ëç Ä.Å.Ð. Þ Å.Ð. êáé ôïí åêðñüóùðï ôùí öïéôçôþí Þ óðïõ-
äáóôþí, êáé Ýíáò êïéíüò åêðñüóùðïò ôïõ ëïéðïý
åðéóôçìïíéêïý êáé äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý ôçò ìïíÜäáò
Þ ôïõ éäñýìáôïò.

4. Ôçí åõèýíç êáé ôéò áñìïäéüôçôåò áîéïëüãçóçò ôçò
ëåéôïõñãßáò êÜèå éäñýìáôïò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óõ-
íïëéêÜ Ý÷åé ç ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôïõ ïéêåßïõ éäñýìáôïò, ç ïðïßá ëåé-

ôïõñãåß ùò ÏìÜäá ÅóùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò (ÏÌ.Å.Á.)
ôïõ éäñýìáôïò.

5. Ôá åñùôçìáôïëüãéá, óôá ïðïßá áðáíôïýí ãñáðôþò ïé
äéäÜóêïíôåò êáé ïé öïéôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò, áöïñïýí êõ-
ñßùò ôçí ðïéüôçôá êáé ôá ìÝóá ôçò Ýñåõíáò êáé äéäáóêá-
ëßáò, ôç äïìÞ êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí óðïõäþí, ôç öïéôç-
ôéêÞ ìÝñéìíá, ôéò äéïéêçôéêÝò õðçñåóßåò êáé ôçí õëéêïôå-
÷íéêÞ õðïäïìÞ ôçò ìïíÜäáò Þ ôïõ éäñýìáôïò êáé ìðïñïýí
íá åßíáé ôõðïðïéçìÝíá ìå äéáöïñïðïéÞóåéò óå ó÷Ýóç ìå
ôéò éäéáéôåñüôçôåò êÜèå áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò. Ïé áðá-
íôÞóåéò ðïõ äßíïíôáé óôá åñùôçìáôïëüãéá áðü ôïõò öïé-
ôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò åêöñÜæïõí ôéò áðüøåéò ôùí åñùôù-
ìÝíùí ãéá ôçí ðïéüôçôá ôçò äéäáóêáëßáò, ôçí êáëýôåñç
ïñãÜíùóç ôùí ìáèçìÜôùí, ôç óõíåñãáóßá ìå ôïõò äéäÜ-
óêïíôåò êáé ôéò ðñïóäïêßåò ôïõò áðü ôéò óðïõäÝò. Ôá
åñùôçìáôïëüãéá óõìðëçñþíïíôáé áðü ôïõò öïéôçôÝò Þ
óðïõäáóôÝò åèåëïíôéêÜ, áíþíõìá êáé ÷ùñßò ðñïåéäïðïß-
çóç óôï ðëáßóéï ôùí õðï÷ñåùôéêþí ìáèçìÜôùí ðïõ ðá-
ñÝ÷ïíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ åîáìÞíïõ êáé õðü ôçí ðá-
ñáêïëïýèçóç ôçò ÏÌ.Å.Á., ìå ôç óõíåñãáóßá ôùí äéäá-
óêüíôùí.

6. Ç äéáäéêáóßá ôçò åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò äéáñêåß
äýï óõíå÷üìåíá äéäáêôéêÜ åîÜìçíá.

¢ñèñï 6
¸êèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò

1. Ç Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ôçò áêáäçìáúêÞò
ìïíÜäáò óõíèÝôåé üëá ôá ðáñáðÜíù óôïé÷åßá, óå óõíÜñ-
ôçóç ìå ôç öõóéïãíùìßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôçí áðïóôïëÞ
ôçò ìïíÜäáò.

2. Ç Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ðåñéÝ÷åé åéäéêüôå-
ñá ìéá êñéôéêÞ-áîéïëïãéêÞ áíÜëõóç ôçò ðïñåßáò åöáñìï-
ãÞò ôùí óôü÷ùí ôïõ õðü áîéïëüãçóç Ýñãïõ ôçò áêáäç-
ìáúêÞò ìïíÜäáò, ôá èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ óçìåßá ðïõ áíá-
äåß÷èçêáí êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò áîéïëüãçóçò, ôá ìÝôñá
ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèïýí ãéá íá åðéôåõ÷èïýí ïé óôü÷ïé ðïõ
Ý÷åé èÝóåé ç ßäéá ç ìïíÜäá, íá ïñãáíùèïýí êáëýôåñá ïé
õðü áîéïëüãçóç äñáóôçñéüôçôåò, íá áíáâáèìéóôïýí ïé
÷ïñçãïýìåíïé ôßôëïé óðïõäþí êáé ç åðéóôçìïíéêÞ äñá-
óôçñéüôçôá, êáèþò êáé êÜèå Üëëï ìÝôñï äéáóöÜëéóçò êáé
âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò ôïõ äéäáêôéêïý, åñåõíçôéêïý Þ
Üëëïõ Ýñãïõ ðïõ ðáñÝ÷åôáé áðü ôçí áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá.

3. Ç Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò óõíôÜóóåôáé áðü
ôçí ÏÌ.Å.Á. ôçò ïéêåßáò áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò óýìöùíá
ìå ôá êñéôÞñéá êáé ôïõò äåßêôåò áîéïëüãçóçò ôçò ðáñá-
ãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 3, üðùò áõôÜ óõìðëçñþíïíôáé êáé
åîåéäéêåýïíôáé ìå âÜóç ôéò êáôåõèýíóåéò êáé ôá ðñüôõðá
ðïõ åêäßäåé åêÜóôïôå ç Á.ÄÉ.Ð. Óôéò ðåñéðôþóåéò ôùí ðá-
ñáãñÜöùí 3 êáé 4 ôïõ ðñïçãïýìåíïõ Üñèñïõ ç Ýêèåóç
óõíôÜóóåôáé áðü ôçí áíôßóôïé÷ç Å.Ï.Á. Þ ôç ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôïõ
éäñýìáôïò.

4. Ç Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò óõíåêôéìÜôáé êá-
ôÜ ôç ëÞøç áðïöÜóåùí áðü ôá áñìüäéá üñãáíá óå üëá ôá
åðßðåäá ëåéôïõñãßáò ôçò áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò Þ ôïõ
éäñýìáôïò.

¢ñèñï 7
ÅîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç

1. Ç åîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç áðïôåëåß ôï äåýôåñï óôÜäéï
ôçò áîéïëüãçóçò êáé óõíßóôáôáé óôçí êñéôéêÞ - áíáëõôéêÞ
åîÝôáóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò åóùôåñéêÞò áîéïëüãç-
óçò áðü åðéôñïðÞ áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí (Åðé-
ôñïðÞ ÅîùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò).
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2. Ç åîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç åßíáé ìéá ðåñéïäéêÜ åðáíá-
ëáìâáíüìåíç äéáäéêáóßá, êáôÜ ôçí ïðïßá ôá óôïé÷åßá ôçò
Ýêèåóçò åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ìåëåôþíôáé óå âÜèïò
áðü åðéôñïðÞ áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí ýóôåñá
áðü åðéôüðéá åðßóêåøç óôçí õðü áîéïëüãçóç áêáäçìáúêÞ
ìïíÜäá êáé óõæçôÞóåéò êáé åðáöÝò ìå ìÝëç ôïõ äéäáêôé-
êïý - åñåõíçôéêïý, åêðáéäåõôéêïý êáé ôïõ ëïéðïý åðéóôç-
ìïíéêïý ðñïóùðéêïý, ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý êáé
ôïõò öïéôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò.

3. Ç åîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç ëáìâÜíåé õðüøç ôçí áíÜëõ-
óç ôùí óôïé÷åßùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí ôåëåõôáßá
Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò êÜèå áêáäçìáúêÞò ìï-
íÜäáò êáé ôá óõìðëçñùìáôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ ðñïÝêõøáí
áðü ôéò óõæçôÞóåéò êáé åðáöÝò ìå ôá ìÝëç ôçò ïéêåßáò ìï-
íÜäáò. Ç åîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç ïëïêëçñþíåôáé ìå ôç óý-
íôáîç ôçò Ýêèåóçò åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ôçò áêáäç-
ìáúêÞò ìïíÜäáò, ç ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé áíáëýóåéò, äéáðé-
óôþóåéò, óõóôÜóåéò êáé õðïäåßîåéò ôùí áíåîÜñôçôùí
åìðåéñïãíùìüíùí ãéá ôá ìÝôñá ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèïýí
ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéùèåß áêüìç ðåñéóóüôåñï ç ðïéüôç-
ôá ôïõ äéäáêôéêïý, åñåõíçôéêïý Þ Üëëïõ Ýñãïõ Þ íá áíôé-
ìåôùðéóôïýí ôõ÷üí áäõíáìßåò êáé áðïêëßóåéò ðïõ åíôïðß-
óôçêáí óå ó÷Ýóç ìå ôç öõóéïãíùìßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé
ôçí áðïóôïëÞ êÜèå áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò.

¢ñèñï 8
ÅðéôñïðÞ ÅîùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò

1. Ç ÅðéôñïðÞ ÅîùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò (Å.Å.Á.) óõ-
ãêñïôåßôáé ìÝóá óå Ýíá ìÞíá áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò Ýêèå-
óçò åóùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò ôçò áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò
êáé åíçìåñþíåôáé ãéá ôï ðåñéå÷üìåíü ôçò ôï áñãüôåñï
ìÝóá óå Ýíá ìÞíá ýóôåñá áðü ôç óõãêñüôçóÞ ôçò. Ç
Å.Å.Á. ëáìâÜíåé õðüøç ôçí Ýêèåóç åóùôåñéêÞò áîéïëüãç-
óçò êáé åðéóêÝðôåôáé åðéôïðßùò ôçí õðü áîéïëüãçóç áêá-
äçìáúêÞ ìïíÜäá, ç ïðïßá ïöåßëåé íá ðáñÝ÷åé êÜèå äõíáôÞ
äéåõêüëõíóç óôï Ýñãï ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá óõìðëçñùìáôé-
êÞ åíçìÝñùóç, óõæÞôçóç êáé åðáöÞ ìå ôá ìÝëç ôçò áêá-
äçìáúêÞò ìïíÜäáò.

2. Ç ÅðéôñïðÞ ÅîùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò (Å.Å.Á.) áðïôå-
ëåßôáé áðü ðÝíôå ìÝëç, ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôï ìç-
ôñþï áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí ðïõ ôçñåß ç Á.ÄÉ.Ð.
Ôï ìçôñþï áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí óõíôÜóóåôáé
ýóôåñá áðü õðïäåßîåéò ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáß-
äåõóçò êáé ôçò Á.ÄÉ.Ð. êáé áíáíåþíåôáé êÜèå ôÝóóåñá
÷ñüíéá. Äåí åðéôñÝðåôáé ç ðáñáìïíÞ åìðåéñïãíþìïíá
óôï ìçôñþï ãéá ðåñéóóüôåñåò áðü äýï ôåôñáåôåßò èçôåß-
åò, äéáäï÷éêÝò Þ ìç.

3. ̧ íá áðü ôá ìÝëç ôçò Å.Å.Á. ìðïñåß íá õðïäåéêíýåôáé
áðü ôçí õðü áîéïëüãçóç áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá ìåôáîý ôùí
áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé
óôï ìçôñþï ðïõ ôçñåß ç Á.ÄÉ.Ð. Ï ïñéóìüò ôùí õðüëïéðùí
ìåëþí ãßíåôáé ìå êëÞñùóç áðü ôçí Á.ÄÉ.Ð.

ÌÝëç ôçò Á.ÄÉ.Ð., êáèþò åðßóçò êáé ôï åéäéêü åðéóôçìï-
íéêü ðñïóùðéêü, ðïõ áðáó÷ïëåßôáé óå áõôÞ ìå ïðïéáäÞ-
ðïôå ó÷Ýóç, äåí ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ìçôñþï
áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí êáé íá óõììåôÝ÷ïõí ùò
åîùôåñéêïß áîéïëïãçôÝò óå ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò äéáäé-
êáóßá áîéïëüãçóçò.

4. Ôá ìÝëç ôçò Å.Å.Á. äåí ðñÝðåé íá áíÞêïõí Þ íá Ý÷ïõí
ïðïéáäÞðïôå åêðáéäåõôéêÞ, åñåõíçôéêÞ Þ õðçñåóéáêÞ
ó÷Ýóç ìå ôï ßäñõìá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò, óôï ïðïßï
áíÞêåé ç áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá ðïõ áîéïëïãåßôáé, Þ íá åß÷áí
êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá ìéá ôÝôïéá ó÷Ýóç.

5. Ôá ìÝëç ôçò Å.Å.Á.:
á) ÐñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò ðáñáêÜôù ðñïûðïèÝóåéò:
(i) ç åéäßêåõóç ôùí áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíùìüíùí íá

åßíáé óõããåíÞò ìå ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò õðü áîéï-
ëüãçóç áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò,

(ii) íá åßíáé åðéóôÞìïíåò áíáãíùñéóìÝíïõ êýñïõò êáôÜ
ðñïôßìçóç ìå åìðåéñßá óå èÝìáôá áîéïëüãçóçò éäñõìÜ-
ôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò êáé íá óõãêåíôñþíïõí ôá
å÷Ýããõá áìåñüëçðôçò êñßóçò.

â) Åðßóçò, åßíáé åðéèõìçôÞ:
(i) ç óõììåôï÷Þ ôïõëÜ÷éóôïí åíüò áëëïäáðïý åìðåéñï-

ãíþìïíá Þ åéäéêïý ðïõ êáôÝ÷åé èÝóç êáèçãçôÞ ðñþôçò
âáèìßäáò Þ äéáêåêñéìÝíïõ åñåõíçôÞ óå áíôßóôïé÷á áíþ-
ôáôá åêðáéäåõôéêÜ Þ åñåõíçôéêÜ éäñýìáôá ôïõ åîùôåñé-
êïý êáôÜ ðñïôßìçóç ìå åìðåéñßá óå èÝìáôá áîéïëüãçóçò
éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò,

(ii) ç äéïéêçôéêÞ åìðåéñßá ôùí áíåîÜñôçôùí åìðåéñïãíù-
ìüíùí óå áêáäçìáúêÝò ìïíÜäåò éäñõìÜôùí áíþôáôçò åê-
ðáßäåõóçò,

(iii) ç óõììåôï÷Þ åíüò åêðñïóþðïõ åðáããåëìáôéêÞò Þ
Üëëçò åðéóôçìïíéêÞò ïñãÜíùóçò, áíôßóôïé÷çò ìå ôï ãíù-
óôéêü áíôéêåßìåíï ôçò õðü áîéïëüãçóç áêáäçìáúêÞò ìï-
íÜäáò, ï ïðïßïò íá åßíáé óå èÝóç íá åêôéìÞóåé ôç óõìâïëÞ
ôùí óðïõäþí óôçí Üóêçóç ôïõ åðáããÝëìáôïò.

6. Áí óõììåôÝ÷åé áëëïäáðüò åìðåéñïãíþìïíáò Þ åéäé-
êüò, ç áîéïëüãçóç ìðïñåß íá ãßíåôáé êáé óôçí áããëéêÞ, ãáë-
ëéêÞ Þ ãåñìáíéêÞ ãëþóóá.

7. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò
êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ïñß-
æåôáé ç áðïæçìßùóç ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôá ìÝëç ôçò
Å.Å.Á.

¢ñèñï 9
¸êèåóç åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò

1. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò óõ-
íïøßæïíôáé óôçí Ýêèåóç áîéïëüãçóçò ôùí áíåîÜñôçôùí
åìðåéñïãíùìüíùí (Ýêèåóç åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò), ç
ïðïßá ðåñéëáìâÜíåé êõñßùò ôéò áíáëýóåéò, äéáðéóôþ-
óåéò, óõóôÜóåéò êáé õðïäåßîåéò ôïõò êáé ôá ìÝôñá ðïõ
ðñÝðåé íá ëçöèïýí ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéùèåß áêüìç ðå-
ñéóóüôåñï ç ðïéüôçôá ôïõ äéäáêôéêïý, åñåõíçôéêïý Þ Üë-
ëïõ Ýñãïõ Þ íá áíôéìåôùðéóôïýí ôõ÷üí áäõíáìßåò êáé
áðïêëßóåéò ðïõ åíôïðßóôçêáí óå ó÷Ýóç ìå ôç öõóéïãíù-
ìßá, ôïõò óôü÷ïõò êáé ôçí áðïóôïëÞ êÜèå áêáäçìáúêÞò
ìïíÜäáò.

2. Ôï ó÷Ýäéï ôçò Ýêèåóçò åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò óõ-
íôÜóóåôáé áðü ôçí Å.Å.Á. ìå ôç ãñáììáôåéáêÞ êáé äéïéêç-
ôéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò Á.ÄÉ.Ð. êáé êïéíïðïéåßôáé óôçí õðü
áîéïëüãçóç áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá, ç ïðïßá õðïâÜëëåé ôéò
ðáñáôçñÞóåéò ôçò ìÝóá óå ðñïèåóìßá äåêáðÝíôå çìå-
ñþí áðü ôçí êïéíïðïßçóç ôïõ ó÷åäßïõ óå áõôÞí. Áí äåí
õðïâëçèïýí ðáñáôçñÞóåéò åíôüò ôçò áíùôÝñù ðñïèå-
óìßáò, ôï ó÷Ýäéï ôçò Ýêèåóçò èåùñåßôáé üôé Ý÷åé ãßíåé áðï-
äåêôü áðü ôçí áêáäçìáúêÞ ìïíÜäá. Ç ôåëéêÞ Ýêèåóç åîù-
ôåñéêÞò áîéïëüãçóçò äéáâéâÜæåôáé óôç ÌÏ.ÄÉ.Ð. ôïõ
éäñýìáôïò êáé ìÝóù áõôÞò óôçí ïéêåßá áêáäçìáúêÞ ìïíÜ-
äá êáé óôçí Á.ÄÉ.Ð., ç ïðïßá öñïíôßæåé ãéá ôç äçìïóéïðïß-
çóÞ ôçò.

3. Ç åîùôåñéêÞ áîéïëüãçóç ïëïêëçñþíåôáé ìÝóá óå
ôÝóóåñéò ìÞíåò áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò Ýêèåóçò åóùôåñé-
êÞò áîéïëüãçóçò. Åíôüò ôçò ðñïèåóìßáò áõôÞò ðñÝðåé íá
Ý÷åé óõíôá÷èåß ç Ýêèåóç åîùôåñéêÞò áîéïëüãçóçò.
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¢ñèñï 10
Áñ÷Þ ÄéáóöÜëéóçò ôçò Ðïéüôçôáò 

óôçí Áíþôáôç Åêðáßäåõóç

1. ÓõíéóôÜôáé áíåîÜñôçôç äéïéêçôéêÞ áñ÷Þ ìå ôçí åðù-

íõìßá «Áñ÷Þ ÄéáóöÜëéóçò ôçò Ðïéüôçôáò óôçí Áíþôáôç

Åêðáßäåõóç» (Á.ÄÉ.Ð.) êáé Ýäñá ôçí ÁèÞíá. Ç Á.ÄÉ.Ð. Ý÷åé

äéïéêçôéêÞ áõôïôÝëåéá êáé åðïðôåýåôáé áðü ôïí Õðïõñãü

ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ãéá ôïí Ýëåã÷ï íïìé-

ìüôçôáò ôùí ðñÜîåþí ôçò.

Ôá ìÝëç ôçò Á.ÄÉ.Ð. åßíáé áíþôáôïé äçìüóéïé ëåéôïõñãïß

êáé áðïëáìâÜíïõí êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí

ôïõò ðñïóùðéêÞò êáé ëåéôïõñãéêÞò áíåîáñôçóßáò.

Ïé ðéóôþóåéò ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò Á.ÄÉ.Ð. åããñÜöïíôáé

õðü ßäéï öïñÝá óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Õðïõñãåßïõ

ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Ôïí ðñïûðïëïãé-

óìü åéóçãåßôáé óôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-

êþí ï Ðñüåäñïò ôçò Á.ÄÉ.Ð., ï ïðïßïò åßíáé êáé äéáôÜêôçò

ôùí äáðáíþí ôçò.
2. Ç Á.ÄÉ.Ð. åããõÜôáé ôç äéáöÜíåéá ôùí äéáäéêáóéþí

áîéïëüãçóçò êáé Ý÷åé ùò áðïóôïëÞ ôçí õðïóôÞñéîç ôùí

éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óôçí ðñáãìáôïðïßç-

óç ôùí äéáäéêáóéþí ðïõ óôï÷åýïõí óôç äéáóöÜëéóç êáé

âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç, ôçí

åíçìÝñùóç ôçò Ðïëéôåßáò êáé ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò

åêðáßäåõóçò ãéá ôéò óýã÷ñïíåò äéåèíåßò åîåëßîåéò êáé ôÜ-

óåéò óôá óõíáöÞ æçôÞìáôá êáé ôçí ðñïáãùãÞ ôçò Ýñåõ-

íáò óôïí ôïìÝá áõôüí. Åéäéêüôåñá ç Á.ÄÉ.Ð. áóêåß ôéò áêü-

ëïõèåò áñìïäéüôçôåò:

á) Ðñïãñáììáôßæåé, óõíôïíßæåé êáé õðïóôçñßæåé ôéò äéá-

äéêáóßåò áîéïëüãçóçò ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáß-

äåõóçò.
â) Ôõðïðïéåß, åîåéäéêåýåé êáé áíáèåùñåß ìå êáôåõ-

èýíóåéò êáé ðñüôõðá ôç ìïñöÞ ôùí åêèÝóåùí áîéïëü-

ãçóçò ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò, êáèþò

êáé ôá êñéôÞñéá êáé ôïõò äåßêôåò áîéïëüãçóçò óýìöù-

íá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 3, ãéá ôï õðïêåß-

ìåíï óå áîéïëüãçóç Ýñãï ôùí áêáäçìáúêþí ìïíÜäùí,

ôùí ðñïãñáììÜôùí óðïõäþí êáé ôùí ëïéðþí õðçñå-

óéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôá éäñýìáôá áíþôáôçò åê-

ðáßäåõóçò.

ã) ÓõíôÜóóåé, ôçñåß êáé áíáíåþíåé ôï ìçôñþï áíåîÜñôç-

ôùí åìðåéñïãíùìüíùí êáé åéäéêþí óôïí ôïìÝá ôçò äéá-

óöÜëéóçò êáé âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò óôçí áíþôáôç åê-

ðáßäåõóç áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü, óôï ïðïßï

Ý÷ïõí äõíáôüôçôá ðñüóâáóçò üëá ôá åëëçíéêÜ éäñýìáôá
áíþôáôçò åêðáßäåõóçò.

ä) Óõãêåíôñþíåé ðëçñïöïñßåò êáé ôçñåß âÜóç äåäïìÝ-

íùí ìå ôá óôïé÷åßá ôùí åêèÝóåùí áîéïëüãçóçò üëùí ôùí

åëëçíéêþí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò.

å) Åíçìåñþíåé ôá áñìüäéá üñãáíá ôçò Ðïëéôåßáò êáé ôá

åëëçíéêÜ éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò ó÷åôéêÜ ìå

ôá õöéóôÜìåíá äåäïìÝíá óôçí ÅëëÜäá êáé ôéò óýã÷ñï-

íåò äéåèíåßò ôÜóåéò êáé åîåëßîåéò óôïí ôïìÝá ôçò äéá-

óöÜëéóçò êáé âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò óôçí áíþôáôç

åêðáßäåõóç.

óô) Äéáôçñåß áìößäñïìç óõíåñãáóßá ìå áíôßóôïé÷ïõò

ïñãáíéóìïýò ôïõ åîùôåñéêïý.

æ) Åêðïíåß ìåëÝôåò êáé äéåîÜãåé Ýñåõíåò ìå óôü÷ï ôçí

áíÜðôõîç ôçò ìåèïäïëïãßáò, ôùí ôå÷íéêþí êáé ôùí åöáñ-

ìïãþí äéáóöÜëéóçò êáé âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò óôçí

áíþôáôç åêðáßäåõóç.

ç) Äçìïóéïðïéåß ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò áîéïëüãçóçò êáé
ôá ìÝôñá ðïõ ëáìâÜíïíôáé ãéá ôç äéáóöÜëéóç êáé âåëôßù-
óç ôçò ðïéüôçôáò óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç.

è) Åêðñïóùðåß ôç ÷þñá óôá èåóìéêÜ üñãáíá êáé ïñ-
ãáíéóìïýò ðïõ áðïôåëïýíôáé áðü áíôßóôïé÷ïõò åèíé-
êïýò öïñåßò ôùí êñáôþí - ìåëþí ôçò Å.Å. Þ êáé ôñßôùí
÷ùñþí.

é) Äéáôõðþíåé ðñïôÜóåéò ãéá ôç ëÞøç ìÝôñùí êáé ôçí õé-
ïèÝôçóç ðñáêôéêþí äéáóöÜëéóçò êáé âåëôßùóçò ôçò ðïéü-
ôçôáò óå ó÷Ýóç ìå ôïõò óôü÷ïõò ôïõ åèíéêïý óõóôÞìáôïò
áíþôáôçò ðáéäåßáò êáé ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöÝò, åìðåé-
ñßåò êáé ðñáêôéêÝò.

3. Ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ýóôåñá áðü
ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñçóêåõ-
ìÜôùí, Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, êõñþíåôáé ï
åóùôåñéêüò êáíïíéóìüò ôçò Á.ÄÉ.Ð., ï ïðïßïò êáôáñôßæå-
ôáé áðü ôçí ßäéá ìÝóá óå Ýîé ìÞíåò áðü ôç óõãêñüôçóÞ
ôçò êáé ñõèìßæåé ôá èÝìáôá åóùôåñéêÞò ëåéôïõñãßáò ôçò
áñ÷Þò.

4. Ïé ðëçñïöïñßåò êáé ôá óôïé÷åßá ðïõ óõãêåíôñþíï-
íôáé óôï ðëáßóéï ôùí äéáäéêáóéþí áîéïëüãçóçò, åöüóïí
áöïñïýí óå äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, õðüêåé-
íôáé óå åðåîåñãáóßá ìüíï óôï âáèìü ðïõ åßíáé áðáñáßôç-
ôïò ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óêïðïý ôçò áîéïëüãçóçò, ôç-
ñïõìÝíùí ôùí áðáéôÞóåùí ôçò áñ÷Þò ôçò áíáëïãéêüôç-
ôáò êáé ôùí äéáôÜîåùí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí äåäïìÝíùí
ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá. Äåí åðéôñÝðåôáé ðåñáéôÝñù åðå-
îåñãáóßá äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ãéá Üëëïõò
óêïðïýò.

5. Ç Á.ÄÉ.Ð. ìðïñåß íá áîéïëïãåß, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜ-
îåéò ôïõ åóùôåñéêïý êáíïíéóìïý, ôç ëåéôïõñãßá êáé ôï Ýñ-
ãï ôçò, áíáèÝôïíôáò ôçí åõèýíç åîùôåñéêÞò áîéïëüãç-
óçò óå Ýãêõñïõò êáé äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíïõò áîéïëï-
ãçôÝò Þ ïñãáíéóìïýò Þ ëïéðïýò öïñåßò ðïõ áíáðôýóóïõí
óõíáöÞ äñáóôçñéüôçôá äéåèíþò.

¢ñèñï 11
Óõãêñüôçóç êáé ìÝëç ôçò Á.ÄÉ.Ð.

1. Ç Á.ÄÉ.Ð. óõãêñïôåßôáé áðü äåêáðÝíôå ìÝëç, ôá ïðïßá
äéïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò
êáé ÈñçóêåõìÜôùí.

Ç Á.ÄÉ.Ð. áðïôåëåßôáé áðü:
á) ̧ íáí åðéóôÞìïíá ìå äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíï êýñïò

êáé óçìáíôéêü åñåõíçôéêü Ýñãï, êáôÜ ðñïôßìçóç ìå
åìðåéñßá óå èÝìáôá äéáóöÜëéóçò êáé âåëôßùóçò ôçò ðïé-
üôçôáò óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç, ï ïðïßïò ïñßæåôáé ùò
Ðñüåäñïò ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò
êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ýóôåñá áðü ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò
Ìïñöùôéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò, ðïõ ëáìâÜíåôáé
êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ðïõ ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí Êáíïíéóìü
ôçò ÂïõëÞò.

â) ̧ îé åí åíåñãåßá êáèçãçôÝò éäñõìÜôùí ôïõ ðáíåðéóôç-
ìéáêïý ôïìÝá ôçò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò ìå áíôßóôïé÷ç
åîåéäßêåõóç óôïõò åðéóôçìïíéêïýò êëÜäïõò: i) ôùí áíèñù-
ðéóôéêþí åðéóôçìþí, ii) ôùí íïìéêþí, ðïëéôéêþí êáé êïéíùíé-
êþí åðéóôçìþí, iii) ôùí åðéóôçìþí õãåßáò, iv) ôùí ïéêïíïìé-
êþí åðéóôçìþí êáé äéïßêçóçò åðé÷åéñÞóåùí, v) ôùí åðéóôç-
ìþí ìç÷áíéêþí êáé ãåùôå÷íéêþí êáé vi) ôùí èåôéêþí
åðéóôçìþí êáé ðëçñïöïñéêÞò, ïé ïðïßïé ðñïôåßíïíôáé áðü
ôïõò ÐñõôÜíåéò üëùí ôùí Ðáíåðéóôçìßùí.

ã) ÔÝóóåñéò åí åíåñãåßá êáèçãçôÝò éäñõìÜôùí ôïõ ôå-
÷íïëïãéêïý ôïìÝá ôçò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò ìå áíôß-
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óôïé÷ç åîåéäßêåõóç óôïõò êëÜäïõò: i) äéïßêçóçò êáé ïéêï-
íïìßáò, ii) åðáããåëìÜôùí õãåßáò êáé ðñüíïéáò, iii) ôå÷íï-
ëïãéêþí åðéóôçìþí ìç÷áíéêþí êáé iv) ôå÷íïëïãéêþí ãåù-
ôå÷íéêþí åðéóôçìþí êáé ôñïößìùí, ïé ïðïßïé ðñïôåßíïíôáé
áðü ôïõò ÐñïÝäñïõò üëùí ôùí Ôå÷íïëïãéêþí Åêðáéäåõ-
ôéêþí ÉäñõìÜôùí.

ä) ̧ íáí åêðñüóùðï ôùí öïéôçôþí, ï ïðïßïò ïñßæåôáé ìå
áðüöáóç ôçò ÅèíéêÞò ÖïéôçôéêÞò ¸íùóçò ÅëëÜäáò
(Å.Ö.Å.Å.).

å) ¸íáí åêðñüóùðï ôùí óðïõäáóôþí, ï ïðïßïò ïñßæå-
ôáé ìå áðüöáóç ôçò ÅèíéêÞò ÓðïõäáóôéêÞò ¸íùóçò Åë-
ëÜäáò (Å.Ó.Å.Å.).

óô) ¸íáí åñåõíçôÞ ðñþôçò âáèìßäáò ìç áêáäçìáúêþí
åñåõíçôéêþí éäñõìÜôùí, ï ïðïßïò ïñßæåôáé ìå êïéíÞ áðü-
öáóç ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜ-
ôùí êáé ÁíÜðôõîçò.

æ) ̧ íáí åêðñüóùðï ôçò ÊåíôñéêÞò ̧ íùóçò Åðéìåëçôç-
ñßùí.

Ïé êáèçãçôÝò ðïõ ðñïôåßíïíôáé ùò ìÝëç ôçò Á.ÄÉ.Ð.
ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí áðïäåäåéãìÝíá åðéóôçìïíéêü Ýñãï
ìå äéåèíÞ áíáãíþñéóç êáé êáôÜ ðñïôßìçóç ìå åìðåéñßá óå
èÝìáôá äéáóöÜëéóçò êáé âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò óôçí
áíþôáôç åêðáßäåõóç.

Ç Á.ÄÉ.Ð. óõíÝñ÷åôáé óå ðñþôç óõíåäñßáóç ìÝóá óå
Ýíáí ìÞíá áðü ôç äçìïóßåõóç óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò ôçò áðüöáóçò äéïñéóìïý ôùí ìåëþí ôçò.

2. Ï Ðñüåäñïò ôçò Á.ÄÉ.Ð. Ý÷åé ôçí åõèýíç ëåéôïõñãßáò
ôçò. Åéäéêüôåñá:

á) Åêðñïóùðåß ôçí Á.ÄÉ.Ð. äéêáóôéêþò êáé åîùäßêùò.
â) Óõíôïíßæåé êáé êáôåõèýíåé ôéò õðçñåóßåò ôçò.
ã) Óõãêáëåß êáé äéåõèýíåé ôéò óõíåäñéÜóåéò, êáôáñôßæåé

ôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç êáé ðáñáêïëïõèåß ôçí åêôÝëåóç
ôùí áðïöÜóåùí, êáôåõèýíóåùí êáé ïðïéùíäÞðïôå Üëëùí
ðñÜîåùí ôçò áñ÷Þò.

ä) Åßíáé ï äéïéêçôéêüò ðñïúóôÜìåíïò ôïõ äéïéêçôéêïý
ðñïóùðéêïý êáé ôïõ åéäéêïý åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý
ôçò êáé áóêåß ôçí åð' áõôïý ðåéèáñ÷éêÞ åîïõóßá. Ï Ðñüå-
äñïò ôçò Á.ÄÉ.Ð. ìðïñåß ìå áðüöáóÞ ôïõ íá åîïõóéïäïôåß
ìÝëç Þ Üëëá üñãáíÜ ôçò íá õðïãñÜöïõí «ìå åíôïëÞ Ðñï-
Ýäñïõ» Ýããñáöá Þ Üëëåò ðñÜîåéò ôçò.

3. Ç èçôåßá ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð. åß-
íáé ôåôñáåôÞò. Äåí åðéôñÝðåôáé ï äéïñéóìüò ôùí ìåëþí
ôçò Á.ÄÉ.Ð. ãéá ðåñéóóüôåñï áðü äýï èçôåßåò, äéáäï÷é-
êÝò Þ ìç. Ïé åêðñüóùðïé ôùí öïéôçôþí êáé óðïõäáóôþí
ðñÝðåé íá äéáíýïõí ôá äýï ôåëåõôáßá Ýôç ôùí óðïõäþí
ôïõò êáé äéïñßæïíôáé ãéá ìßá ìüíï èçôåßá äýï åôþí. Ç èç-
ôåßá ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð. áíáíåþíå-
ôáé ìå ôñüðï ðïõ äéáóöáëßæåé ôç óõíÝ÷åéá ôçò ëåéôïõñ-
ãßáò ôçò áñ÷Þò. Ãéá ôï ëüãï áõôüí ôá ìéóÜ áðü ôá ìÝëç
ôçò Á.ÄÉ.Ð., ôá ïðïßá ðñïôåßíïíôáé áíôßóôïé÷á áðü ôç Óý-
íïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôùí Ðáíåðéóôçìßùí êáé ôç Óýíïäï
ôùí ÐñïÝäñùí ôùí Ôå÷íïëïãéêþí Åêðáéäåõôéêþí Éäñõ-
ìÜôùí, äéïñßæïíôáé áñ÷éêÜ ãéá èçôåßá äýï åôþí ýóôåñá
áðü êëÞñùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé áìÝóùò ìåôÜ ôç ëÞ-
øç ôçò áðüöáóçò äéïñéóìïý ôïõò êáé ôá Üëëá ìéóÜ áðü
ôá ìÝëç áõôÜ ãéá èçôåßá ôåóóÜñùí åôþí. Ï Ðñüåäñïò
êáé ôá õðüëïéðá ìÝëç ôçò Á.ÄÉ.Ð. äéïñßæïíôáé áñ÷éêÜ åðß-
óçò ãéá èçôåßá ôåóóÜñùí åôþí êáé ïé åêðñüóùðïé ôùí
öïéôçôþí êáé óðïõäáóôþí ãéá èçôåßá äýï åôþí. Ïé åðü-
ìåíïé äéïñéóìïß êáé áíáíåþóåéò ôçò èçôåßáò ôïõ ÐñïÝ-
äñïõ êáé ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð. ãßíïíôáé êáíïíéêÜ ãéá
ðëÞñç èçôåßá. Ï Ðñüåäñïò ôçò Á.ÄÉ.Ð. ãíùóôïðïéåß êÜ-
èå öïñÜ åããñÜöùò óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé

ÈñçóêåõìÜôùí ôá ïíüìáôá ôùí ìåëþí ôçò, ôùí ïðïßùí
ç èçôåßá ëÞãåé. Ç ãíùóôïðïßçóç ãßíåôáé äýï ìÞíåò ðñéí
áðü ôç ëÞîç ôçò èçôåßáò áõôþí. Óå ðåñßðôùóç èáíÜôïõ,
ðáñáßôçóçò Þ Ýêðôùóçò ìÝëïõò ôçò Á.ÄÉ.Ð. äéïñßæåôáé
íÝï ìÝëïò ãéá ôï õðüëïéðï ôçò èçôåßáò. Ç èçôåßá ôïõ
ÐñïÝäñïõ êáé ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð. ðáñáôåßíåôáé áõôï-
äéêáßùò ìÝ÷ñé ôï äéïñéóìü íÝùí êáé ðÜíôùò ü÷é ãéá ìåãá-
ëýôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôùí ôñéþí ìçíþí ìåôÜ ôç ëÞîç
ôçò èçôåßáò ôïõò.

4. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èçôåßáò ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð.
áíáóôÝëëåôáé ç Üóêçóç ïðïéïõäÞðïôå äçìüóéïõ ëåé-
ôïõñãÞìáôïò, êáèþò êáé ç Üóêçóç êáèçêüíôùí óå ïðïé-
áäÞðïôå èÝóç óôï Äçìüóéï, óå Í.Ð.Ä.Ä. êáé óå íïìéêÜ
ðñüóùðá ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá. Óôá ìÝëç ôçò
Á.ÄÉ.Ð., åêôüò ôïõ Ðñüåäñïõ ôçò ðïõ åßíáé óå êÜèå ðåñß-
ðôùóç ðëÞñïõò êáé áðïêëåéóôéêÞò áðáó÷üëçóçò, åðéôñÝ-
ðåôáé ç Üóêçóç êáèçêüíôùí ìÝëïõò Ä.Å.Ð. Þ Å.Ð. ìå êá-
èåóôþò ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò.

Ïé áðïäï÷Ýò ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð. êáèïñßæïíôáé ìå êïé-
íÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí êáé Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ýóôåñá áðü
ãíþìç ôçò áñ÷Þò. Ãéá ôïí êáèïñéóìü ôïõò ëáìâÜíåôáé
õðüøç ç ôõ÷üí ðëÞñçò êáé áðïêëåéóôéêÞ áðáó÷üëçóÞ
ôïõò.

Ôï áóöáëéóôéêü êáèåóôþò ôùí ìåëþí ôçò Á.ÄÉ.Ð. ñõèìß-
æåôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ í. 2703/
1999.

5. Ç êáôáäßêç ãéá áäéêÞìáôá êáôÜ ôçò éäéïêôçóßáò Þ êá-
ôÜ ðåñéïõóéáêþí äéêáéùìÜôùí Þ ãéá áäéêÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå
ôá õðïìíÞìáôá Þ ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðçñåóßá Þ ãéá áäéêÞìá-
ôá êáôÜ ôùí çèþí, êáèþò êáé ç êáôáäßêç ãéá ïðïéïäÞðïôå
êáêïýñãçìá áðïôåëåß êþëõìá äéïñéóìïý óå èÝóç ìÝëïõò
ôçò Á.ÄÉ.Ð. Óå ðåñßðôùóç ôåëåóßäéêçò êáôáäéêáóôéêÞò
áðüöáóçò ãéá Ýíá áðü ôá áäéêÞìáôá áõôÜ ôá ìÝëç ôçò
Á.ÄÉ.Ð. åêðßðôïõí áðü ôï áîßùìÜ ôïõò. Ç áðïäï÷Þ ôçò ðá-
ñáßôçóçò, êáèþò êáé ç ÝêðôùóÞ ôïõò óõíåðåßá ôåëåóßäé-
êçò êáôáäßêçò ãßíåôáé ìå äéáðéóôùôéêÞ áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí ìÝóá óå
ðñïèåóìßá äåêáðÝíôå çìåñþí áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò ðá-
ñáßôçóçò Þ ôçí êïéíïðïßçóç óå áõôüí ôçò ôåëåóßäéêçò êá-
ôáäéêáóôéêÞò áðüöáóçò. Ç ðåéèáñ÷éêÞ åõèýíç ôùí ìåëþí
ôçò Á.ÄÉ.Ð. ñõèìßæåôáé áðü ôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü ôçò
áñ÷Þò.

6. Ïé áðïöÜóåéò ôçò Á.ÄÉ.Ð. êïéíïðïéïýíôáé ìå ìÝñéìíÜ
ôçò óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí,
åíþ óôï ôÝëïò êÜèå Ýôïõò õðïâÜëëåôáé Ýêèåóç ðïéüôç-
ôáò ôçò áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óôïí Ðñüåäñï ôçò Âïõ-
ëÞò êáé óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñçóêåõ-
ìÜôùí.

¢ñèñï 12
ÄéïéêçôéêÞ êáé åðéóôçìïíéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò Á.ÄÉ.Ð.

1. Ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò ç Á.ÄÉ.Ð. õðïóôçñßæåôáé áðü ìßá
Ãñáììáôåßá åðéðÝäïõ Äéåýèõíóçò, ç ïðïßá áðïôåëåßôáé
áðü ôñßá ÔìÞìáôá:

á) ÔìÞìá Äéïßêçóçò êáé Ïéêïíïìéêþí
â) ÔìÞìá ÄéáóöÜëéóçò Ðïéüôçôáò
ã) ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò êáé Åñåõíþí.
Ïé áñìïäéüôçôåò êÜèå ÔìÞìáôïò êáé ôïõ ÐñïúóôáìÝíïõ

Äéåýèõíóçò êáèïñßæïíôáé óôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü ôçò
Á.ÄÉ.Ð.

2. Ãéá ôç äéïéêçôéêÞ êáé åðéóôçìïíéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò
Á.ÄÉ.Ð. óõíéóôþíôáé äåêáðÝíôå èÝóåéò åéäéêïý åðéóôçìï-
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íéêïý ðñïóùðéêïý êáé äÝêá èÝóåéò ìüíéìïõ äéïéêçôéêïý
ðñïóùðéêïý. Ïé èÝóåéò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý
êáëýðôïõí ôïõò åîÞò êëÜäïõò: áíèñùðéóôéêÝò åðéóôÞ-
ìåò, íïìéêÝò - ðïëéôéêÝò - êïéíùíéêÝò åðéóôÞìåò, èåïëï-
ãßá, öéëïóïößá, ïéêïíïìéêÝò åðéóôÞìåò-äéïßêçóç åðé÷åé-
ñÞóåùí, èåôéêÝò åðéóôÞìåò, åðéóôÞìåò õãåßáò, åðéóôÞ-
ìåò ìç÷áíéêïý, ãåùôå÷íéêÝò åðéóôÞìåò êáé êáëÝò ôÝ÷íåò.
Ç êáôáíïìÞ ôùí áíùôÝñù èÝóåùí óôá ÔìÞìáôá, êáôÜ
êëÜäïõò êáé åéäéêüôçôåò, êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ ëåðôï-
ìÝñåéá ñõèìßæïíôáé áðü ôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü ôçò
Á.ÄÉ.Ð.

3. Ïé èÝóåéò ôïõ åðéóôçìïíéêïý êáé äéïéêçôéêïý ðñïóù-
ðéêïý ìðïñïýí íá ðëçñùèïýí êáé ìå ìåôáôÜîåéò Þ áðï-
óðÜóåéò ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý áðü Õðïõñãåßá Þ Üëëåò
äçìüóéåò õðçñåóßåò Þ Í.Ð.Ä.Ä. Þ ìå ìåôáôÜîåéò åêðáé-
äåõôéêþí ôçò ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáß-
äåõóçò.

4. Ôï åéäéêü åðéóôçìïíéêü ðñïóùðéêü ðñïóëáìâÜíåôáé
ìå óýìâáóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ÷ñü-
íïõ. Ôá ðñïóüíôá êáé ïé äéáäéêáóßåò ðëÞñùóçò ôùí èÝóå-
ùí áõôþí êáèïñßæïíôáé áðü ôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü ôçò
Á.ÄÉ.Ð. óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ
í.2190/1994.

5. Ïé áðïäï÷Ýò ôïõ åéäéêïý åðéóôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý
êáèïñßæïíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 3205/
2003. Óôï áíùôÝñù ðñïóùðéêü êáôáâÜëëåôáé åðßóçò åé-
äéêÞ ðñüóèåôç áìïéâÞ, ôçò ïðïßáò ôï ýøïò êáé ïé ðñïû-
ðïèÝóåéò êáèïñßæïíôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí
ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé Ïéêïíïìßáò êáé
Ïéêïíïìéêþí.

¢ñèñï 13
ÌåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò

1. Ïé äéáäéêáóßåò åóùôåñéêÞò êáé åîùôåñéêÞò áîéïëüãç-
óçò ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò åöáñìüæï-
íôáé ìå ôç óýíôáîç ôùí ðñþôùí åóùôåñéêþí åêèÝóåùí êÜ-
èå áêáäçìáúêÞò ìïíÜäáò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜ-
ãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ 2.

2. Ïé äéáäéêáóßåò áîéïëüãçóçò íåïúäñõèåéóþí áêáäç-
ìáúêþí ìïíÜäùí ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò
åöáñìüæïíôáé ìåôÜ ðáñÝëåõóç Ýîé åôþí áðü ôçí Ýíáñîç
ëåéôïõñãßáò ôïõò. Ç ðñïèåóìßá áõôÞ ìðïñåß íá ðáñáôá-
èåß ãéá Ýíá áêüìç Ýôïò Þ êáé íá óõíôïìåõèåß ýóôåñá áðü
ôåêìçñéùìÝíç ðñüôáóç ôïõ ïéêåßïõ éäñýìáôïò áíþôáôçò
åêðáßäåõóçò ðñïò ôçí Á.ÄÉ.Ð.

ÊÅÖÁËÁÉÏ Â´
ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅÔÁÖÏÑÁÓ ÊÁÉ ÓÕÓÓÙÑÅÕÓÇÓ

ÐÉÓÔÙÔÉÊÙÍ ÌÏÍÁÄÙÍ 
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÄÉÐËÙÌÁÔÏÓ

¢ñèñï 14
Óýóôçìá ìåôáöïñÜò êáé óõóóþñåõóçò 

ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí

1. Ôá ðñïãñÜììáôá ðñïðôõ÷éáêþí êáé ìåôáðôõ÷éáêþí
óðïõäþí ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò ïñãá-
íþíïíôáé ìå âÜóç ôï óýóôçìá ìåôáöïñÜò êáé óõóóþñåõ-
óçò ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí.

2. Ôï óýóôçìá ìåôáöïñÜò êáé óõóóþñåõóçò ðéóôù-
ôéêþí ìïíÜäùí åßíáé Ýíá óýóôçìá ðåñéãñáöÞò ôùí
ðñïãñáììÜôùí óðïõäþí ôùí éäñõìÜôùí áíþôáôçò åê-
ðáßäåõóçò ìå ôçí áðüäïóç ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí óôá
óôïé÷åßá ðïõ ôá óõíèÝôïõí. Ïé ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò åê-

öñÜæïõí ôï öüñôï åñãáóßáò ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí
ïëïêëÞñùóç ôùí óôü÷ùí åíüò áêáäçìáúêïý ðñïãñÜì-
ìáôïò áðü êÜèå öïéôçôÞ Þ óðïõäáóôÞ.

3. Ï öüñôïò åñãáóßáò ðåñéëáìâÜíåé ôï ÷ñüíï ðïõ áðáé-
ôåßôáé ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç üëùí ôùí ðñïãñáììáôéóìÝ-
íùí äñáóôçñéïôÞôùí ìÜèçóçò, óôï ðëáßóéï åíüò áêáäç-
ìáúêïý ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí, üðùò ç ðáñáêïëïýèç-
óç ðáñáäüóåùí, óåìéíáñßùí, ç áíåîÜñôçôç ìåëÝôç, ç
ðñïåôïéìáóßá åñãáóéþí, ç ðñáêôéêÞ Üóêçóç, ç óõììåôï-
÷Þ óôéò åîåôÜóåéò, ç åêðüíçóç ôçò äéðëùìáôéêÞò åñãá-
óßáò.

4. Ï öüñôïò åñãáóßáò ãéá êÜèå öïéôçôÞ Þ óðïõäáóôÞ
ðëÞñïõò öïßôçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá åíüò áêáäçìáúêïý
Ýôïõò áðïôéìÜôáé óå åîÞíôá ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò. Ï öüñ-
ôïò åñãáóßáò áðïôéìÜôáé áíÜ åîÜìçíï óå ôñéÜíôá ðéóôù-
ôéêÝò ìïíÜäåò êáé áíÜ ôñßìçíï óå åßêïóé ðéóôùôéêÝò ìïíÜ-
äåò. Áñìüäéá ãéá ôçí áíôéóôïß÷éóç ôïõ öüñôïõ åñãáóßáò
áíÜ ìÜèçìá åßíáé ôá óõëëïãéêÜ üñãáíá äéïßêçóçò ôùí
éäñõìÜôùí áíþôáôçò åêðáßäåõóçò óýìöùíá ìå ôéò éó÷ý-
ïõóåò äéáôÜîåéò.

5. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ äåí èßãïõí ôéò
éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôéò äéäáêôéêÝò ìïíÜäåò ôùí ìá-
èçìÜôùí êáé ôïí åëÜ÷éóôï áñéèìü äéäáêôéêþí ìïíÜäùí
ðïõ áðáéôåßôáé óýìöùíá ìå ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ãéá
ôç ëÞøç ôïõ ðôõ÷ßïõ.

6. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí ñõèìßæïíôáé æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óôçí
åöáñìïãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ìåôáöïñÜò êáé óõóóþñåõ-
óçò ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí.

¢ñèñï 15
ÐáñÜñôçìá äéðëþìáôïò

1. Ôï ðáñÜñôçìá äéðëþìáôïò åßíáé Ýíá åðåîçãçìá-
ôéêü Ýããñáöï, ôï ïðïßï äåí õðïêáèéóôÜ ôïí åðßóçìï
ôßôëï óðïõäþí Þ ôçí áíáëõôéêÞ âáèìïëïãßá ôùí ìá-
èçìÜôùí ðïõ ÷ïñçãïýí ôá éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáß-
äåõóçò.

Ôï ðáñÜñôçìá åðéóõíÜðôåôáé óôïõò ôßôëïõò óðïõäþí
ðïõ ÷ïñçãïýí ôá éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáßäåõóçò êáé
ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç öýóç, ôï åðßðåäï, ôï
ãåíéêüôåñï ðëáßóéï åêðáßäåõóçò, ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôï
êáèåóôþò ôùí óðïõäþí, ïé ïðïßåò ïëïêëçñþèçêáí ìå
åðéôõ÷ßá áðü ôï Üôïìï ðïõ áíáãñÜöåôáé ïíïìáóôéêÜ óôï
ðñùôüôõðï ôïõ ôßôëïõ óôïí ïðïßï åðéóõíÜðôåôáé ôï ðá-
ñÜñôçìá.

Óôï ðáñÜñôçìá äåí ãßíïíôáé áîéïëïãéêÝò êñßóåéò êáé
äåí õðÜñ÷ïõí äçëþóåéò éóïôéìßáò Þ áíôéóôïé÷ßáò Þ ðñï-
ôÜóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáãíþñéóç ôïõ ôßôëïõ óôï åîù-
ôåñéêü.

2. Ôï ðáñÜñôçìá äéðëþìáôïò åêäßäåôáé áõôïìÜôùò êáé
÷ùñßò êáìßá ïéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç óôçí åëëçíéêÞ êáé
óôçí áããëéêÞ ãëþóóá.

Ôï ðñùôüôõðï ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ðñÝðåé íá ðëçñïß ôéò
ðñïûðïèÝóåéò ãíçóéüôçôáò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôï ÷ïñç-
ãïýìåíï ôßôëï óðïõäþí.

Ç çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôïõ ðáñáñôÞìáôïò äåí óõìðß-
ðôåé õðï÷ñåùôéêÜ ìå ôçí çìåñïìçíßá ÷ïñÞãçóçò ôïõ ôßô-
ëïõ óðïõäþí, áëëÜ äåí ìðïñåß ðïôÝ íá åßíáé ðñïãåíÝóôå-
ñç áðü áõôÞ.

3. Ôï âáóéêü ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðáñáñôÞìáôïò äéðëþìá-
ôïò åßíáé åíéáßï ãéá üëá ôá éäñýìáôá áíþôáôçò åêðáßäåõ-
óçò êáé ôõðþíåôáé óå åéäéêü ïìïéüìïñöï ÷áñôß (ìåìâñÜ-
íç) óýìöùíá ìå ôï õðüäåéãìá, ôïí ôýðï êáé ôéò äéáóôÜóåéò

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3063



ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò

Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Ìå ôçí ßäéá áðüöáóç êáèï-

ñßæïíôáé ïé ôïìåßò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ðáñÜñôçìá

êáé ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ áíáãñÜöïíôáé óå áõôïýò.

¢ñèñï 16

ÌåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò

Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ åöáñìüæïíôáé

áðü ôç äçìïóßåõóç óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò

ôùí õðïõñãéêþí áðïöÜóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò

äéáôÜîåéò ôïõ êáé ðÜíôùò áðü ôçí Ýíáñîç ôïõ áêáäçìáú-

êïý Ýôïõò 2005-2006.

ÊÅÖÁËÁÉÏ Ã´

Áêñïôåëåýôéá äéÜôáîç

¢ñèñï 17

¸íáñîç éó÷ýïò

Ï ðáñþí íüìïò éó÷ýåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ óôçí

Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, åêôüò áí ïñßæåôáé äéáöï-

ñåôéêÜ óôéò åðß ìÝñïõò äéáôÜîåéò ôïõ.

ÐáñáããÝëëïìå ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò óôçí Åöç-

ìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ôçí åêôÝëåóÞ ôïõ ùò íüìïõ

ôïõ ÊñÜôïõò.

ÁèÞíá, 29 Éïõëßïõ 2005

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÁÑÏËÏÓ ÃÑ. ÐÁÐÏÕËÉÁÓ

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

Ð. ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ

ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

Ä. ÓÉÏÕÖÁÓ Ì. ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ

ÈåùñÞèçêå êáé ôÝèçêå ç ÌåãÜëç Óöñáãßäá ôïõ ÊñÜôïõò.

ÁèÞíá, 1 Áõãïýóôïõ 2005

Ï ÅÐÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ

A. ÐÁÐÁËÇÃÏÕÑÁÓ

3064 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

(Oliveira-Brochado Ana, Rui Cunha Marques, 2009) 

 

SERVQUAL - Προσδοκίες για την Απόδοση (επτάβαθµη κλίµακα Likert) 

(1) Ο οργανισµός πρέπει να έχει  ενηµερωµένο εξοπλισµό 

(2) οι φυσικές εγκαταστάσεις των πανεπιστηµίων πρέπει να είναι οπτικά 

ελκυστικές 

(3) οι υπάλληλοι των πανεπιστηµίων πρέπει να ντύνονται καλά και να 

εµφανίζονται τακτοποιηµένοι 

(4) η εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων των πανεπιστηµίων πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τον τύπο των  παρεχόµενων υπηρεσιών 

(5) όταν τα πανεπιστήµια υπόσχονται να κάνουν κάτι µέχρι έναν ορισµένο χρόνο, 

πρέπει να κάνουν έτσι 

(6) όταν οι σπουδαστές έχουν προβλήµατα, τα πανεπιστήµια πρέπει να είναι 

συµπονετικά και να καθησυχάζουν  

(7) τα πανεπιστήµια πρέπει να είναι αξιόπιστα 

(8) τα πανεπιστήµια πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τότε που υπόσχονται 

να το  κάνουν 

(9) τα πανεπιστήµια πρέπει να διατηρούν τα αρχεία τους επακριβώς 

(10) οι  οργανισµοί  δεν πρέπει να ανακοινώνουν στους σπουδαστές τους πότε  

ακριβώς οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν  

(11) ∆εν είναι ρεαλιστικό για τους σπουδαστές να αναµείνουν την γρήγορη 

εξυπηρέτηση από  τους υπαλλήλους  

(12) οι υπάλληλοι δεν πρέπει να είναι πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν  τους 

σπουδαστές 

(13) είναι εντάξει εάν είναι πάρα πολύ πολυάσχολοι ώστε  να αποκριθούν σε όλα 

τα αιτήµατα  

(14) οι  σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση να εµπιστευθούν τους υπαλλήλους 

των πανεπιστηµίων 



(15) οι  σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση να αισθανθούν ασφαλής στις 

συναλλαγές τους µε υπαλλήλους  

(16) οι υπάλληλοι πρέπει να είναι ευγενικοί 

(17) οι υπάλληλοί τους πρέπει να έχουν την επαρκή υποστήριξη από τα 

πανεπιστήµια για να κάνουν την δουλεία τους σωστά  

(18) δεν  αναµένεται τα πανεπιστήµια να δίνουν στους σπουδαστές  µεµονωµένη 

προσοχή 

(19) δεν αναµένεται οι υπάλληλοι των πανεπιστηµίων να δίνουν στους σπουδαστές  

προσωπική προσοχή  

(20) είναι µη ρεαλιστικό να αναµένεται ότι οι υπάλληλοι ξέρουν τις ανάγκες των 

σπουδαστών τους 

(21) Είναι µη ρεαλιστικό να αναµένονται τα πανεπιστήµια να νοιάζονται για τα 

συµφέροντα των σπουδαστών  

(22) ∆εν αναµένεται η λειτουργία σε τέτοιες ώρες ώστε να βολεύει όλους  τους 

σπουδαστές. 

 

SERVPERF και SERVQUAL - Αντιλήψεις για την Απόδοση (επτάβαθµη 

κλίµακα Likert) 

(1) Ο οργανισµός/Τµήµα έχει σύγχρονο  ενηµερωµένο εξοπλισµό 

(2) οι φυσικές εγκαταστάσεις του  οργανισµού/Τµήµατος είναι οπτικά ελκυστικές 

(3) οι υπάλληλοι του οργάνου είναι καλά ντυµένοι και εµφανίζονται 

τακτοποιηµένοι 

(4) η εµφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων του οργανισµού συµφωνούν µε τον 

τύπο υπηρεσίας που παρέχεται  

(5)  αν ο οργανισµός/Τµήµα υποσχεθεί   να κάνει κάτι µέχρι ορισµένο χρόνο, το 

κάνει  

(6) όταν υπάρχει  πρόβληµα, ο οργανισµός/Τµήµα είναι φιλικό  και  µε 

καθησυχάζει  

(7) Ο οργανισµός/Τµήµα είναι αξιόπιστος 

(8) Ο οργανισµός παρέχει τις υπηρεσίες του τότε που υπόσχεται να κάνει έτσι 



(9) Ο οργανισµός διατηρεί τα αρχεία του µε ακριβή τρόπο 

(10) Ο οργανισµός δεν λέει στους σπουδαστές του ακριβώς πότε οι υπηρεσίες θα 

εκτελεσθούν 

(11) ∆εν λαµβάνετε γρήγορη εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους του  οργανισµού 

(12) οι υπάλληλοι δεν είναι πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν τους σπουδαστές 

(13) οι υπάλληλοι είναι πάρα πολύ πολυάσχολοι ώστε να ανταποκριθούν στα 

αιτήµατα σπουδαστών αµέσως 

(14) Μπορώ να εµπιστευτώ τους υπαλλήλους  

(15) µπορώ να αισθάνοµαι ασφαλής στις συναλλαγές µε τους υπαλλήλους  

(16) οι υπάλληλοι  είναι ευγενικοί 

(17) οι υπάλληλοι παίρνουν την επαρκή υποστήριξη από τον οργανισµό ώστε  για 

να κάνουν τις εργασίες τους καλά  

(18) Ο οργανισµός δεν µου δίνει τη µεµονωµένη προσοχή 

(19) υπάλληλοι του οργάνου δεν µου δίνουν προσωπική προσοχή 

(20)  οι υπάλληλοι δεν ξέρουν τις  ανάγκες µου  

(21) Ο οργανισµός δεν νοιάζεται για τα  συµφέροντά µου  

(22) Ο οργανισµός δεν λειτούργει  τις κατάλληλες ώρες για όλους τους πελάτες  

 

Σταθµισµένο SERVQUAL and Σταθµισµένο SERVPERF (κατανοµή 100 

µονάδων) 

(1) εµφάνιση των εγκαταστάσεων, των υλικών, του εξοπλισµού, του προσωπικού 

και των τεχνολογιών επικοινωνίας 

(2) η δυνατότητα  του οργανισµού να εκτελεί  την υποσχόµενη  υπηρεσία 

αξιόπιστα και ακριβώς 

(3) η προθυµία του οργανισµού να βοηθάει τους σπουδαστές και να παρέχει 

γρήγορη εξυπηρέτηση  

(4) οι γνώσεις  των υπαλλήλων του οργανισµού και η ικανότητα να εµπνέουν 

εµπιστοσύνη και αξιοπιστία 

(5) η φροντίδα και η εξατοµικευµένη προσοχή που ο οργανισµός παρέχει στους 

σπουδαστές του 



HEdPERF (επτάβαθµη κλίµακα Likert) 

(1) το  ακαδηµαϊκό προσωπικό έχει τη γνώση για να απαντήσει στις ερωτήσεις 

µου σχετικά µε το περιεχόµενο µαθηµάτων 

(2) το ακαδηµαϊκό προσωπικό µου φέρεται µε φροντίδα και τρόπο ευγενικό 

(3) το ακαδηµαϊκό προσωπικό δεν είναι ποτέ πάρα πολύ πολυάσχολο ώστε  

ανταποκριθεί στο αίτηµά µου για  βοήθεια 

(4) όταν έχω ένα πρόβληµα, το ακαδηµαϊκό προσωπικό δείχνει ειλικρινές 

ενδιαφέρον για την επίλυση του 

(5) το ακαδηµαϊκό προσωπικό δείχνει θετική στάση απέναντι στους φοιτητές 

(6) το ακαδηµαϊκό προσωπικό επικοινωνεί καλά στην τάξη 

(7) το ακαδηµαϊκό προσωπικό παρέχει ανατροφοδότηση  για την πρόοδό µου 

(8) το ακαδηµαϊκό προσωπικό διαθέτει  αρκετό και κατάλληλο χρόνο για 

συµβουλευτική 

(9) ο οργανισµός/ τµήµα έχει µια επαγγελµατική εικόνα  

(10) οι εστίες και ο εξοπλισµός είναι επαρκείς και απαραίτητες  

(11) οι ακαδηµαϊκές εγκαταστάσεις είναι επαρκείς και απαραίτητες 

(12) ο οργανισµός τρέχει άριστα ποιοτικά προγράµµατα 

(13) ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις είναι επαρκείς και απαραίτητες 

(14) οι φοιτητές ανά τάξη τηρούνται το ελάχιστο για να επιτρέψουν την προσωπική 

προσοχή 

(15) ο οργανισµός/τµηµα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα προγραµµάτων µε  διάφορες 

ειδικεύσεις  

(16) ο οργανισµός προσφέρει τα προγράµµατα µε την ευέλικτη διδακτέα ύλη και 

δοµή  

(17) ο οργανισµός έχει µια ιδανική θέση µε το άριστο σχεδιασµό και  εµφάνιση της 

πανεπιστηµιούπολης  

(18) ο οργανισµός προσφέρει τα ιδιαίτερα ακουστά  προγράµµατα 

(19) ακαδηµαϊκό προσωπικό έχουν υψηλή µόρφωση και εµπειρία στον αντίστοιχο 

τοµέα τους  

(20) οι πτυχιούχοι του οργάνου είναι εύκολα απασχολησιµοι σε εργασία 

(21) όταν έχω ένα πρόβληµα, το διοικητικό προσωπικό δείχνει  ένα ειλικρινές 

ενδιαφέρον για την επίλυση του  



(22) το  διοικητικό προσωπικό παρέχει τη φροντίδα και τη µεµονωµένη προσοχή 

(23) αναζήτηση πληροφορίας /παράπονα εξετάζονται αποτελεσµατικά και αµέσως 

(24) το διοικητικό προσωπικό δεν είναι ποτέ πάρα πολύ πολυάσχολο για να 

ανταποκριθεί σε ένα αίτηµα για βοήθεια  

(25) τα  γραφεία διοίκησης  διατηρούν  ακριβή και ανακτήσιµα αρχεία 

(26) όταν το προσωπικό υπόσχεται να κάνει κάτι µέχρι έναν ορισµένο χρόνο, το 

κάνει  

(27) οι ώρες έναρξης των διοικητικών γραφείων µε εξυπηρετούν   

(28) το  διοικητικό προσωπικό παρουσιάζει  θετική στάση εργασίας απέναντι 

στους σπουδαστές  

(29) το  διοικητικό προσωπικό επικοινωνεί καλά µε τους σπουδαστές 

(30) το  διοικητικό προσωπικό έχει καλή γνώση των συστηµάτων/ διαδικασιών 

(31) αισθάνοµαι ασφαλής και βέβαιος στις συναλλαγές µου µε αυτό τον  

οργανισµός/ τµήµα  

(32) ο οργανισµός παρέχει τις υπηρεσίες µέσα σε λογικά/αναµενόµενα χρονικά 

πλαίσια  

(33) όλοι οι σπουδαστές αντιµετωπίζονται όµοια και µε σεβασµό από το 

προσωπικό 

(34) στους σπουδαστές δίνεται δίκαιο µέρος ελευθερίας 

(35) το  προσωπικό  σέβεται  την εµπιστοσύνη µου όταν αποκαλύπτω  προσωπικές 

µου πληροφορίες  

(36) το προσωπικό εξασφαλίζει ότι εύκολα έρχονται σε επαφή τηλεφωνικώς 

(37) ο οργανισµός διεκπεραιώνει  άριστες συµβουλευτικές υπηρεσίες 

(38) υγειονοµικές υπηρεσίες είναι επαρκείς και απαραίτητες 

(39) το όργανο ενθαρρύνει και προωθεί την καθιέρωση του συλλόγου σπουδαστών  

(40) ο οργανισµός αξιολογεί τις ανατροφοδοτήσεις  από τους σπουδαστές για να 

βελτιώσουν την απόδοση υπηρεσιών  

(41) το όργανο έχει τυποποιηµένες και απλές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ∆ιαδικασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Άννα Μαρία Τσολάκη, ΜΒΑ, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

ΜΕΡΟΣ Ι : ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(1) Υπάρχει Γραπτή Πολιτική και στόχοι Ποιότητας; 

(2) Υπάρχει Γραφείο Ποιότητας; Αν όχι, υπάρχει προοπτική δηµιουργίας του; 

(3) Χρησιµοποιείτε τον όρο  «εσωτερικός πελάτης» στις εργασίες σας; 

(4) Υπάρχουν καταγεγραµµένες  Περιγραφές Θέσεων Εργασίας; Εφαρµόζονται; 

(5) Προσπαθείτε να βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες, τους δείκτες και τους στόχους του 

Τµήµατος; 

(6) Χρησιµοποιείτε εργαλεία ποιότητας -και ποια-  προκειµένου να βελτιωθούν οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες; Εφαρµόζετε benchmarking; 

(7) Παρακολουθείτε τις αλλαγές; Τις κάνετε γνωστές στο υπόλοιπο προσωπικό του 

οργανισµού; 

 

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(1) Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται το Τµήµα; Αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, 

πόσος χρόνος χρειάστηκε από την έναρξη των εργασιών; 

(2) Υπήρξε προηγούµενη Εσωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος από δική σας πρωτοβουλία 

για την βελτίωση της ποιότητας ή για κάποιον άλλο λόγο; 

(3) Υπάρχει γνώση του πλαισίου Αξιολόγησης από όλους; Υπήρξε επαρκής 

ενηµέρωση/εκπαίδευση (πχ έντυπα Α∆ΙΠ) για το πώς θα πραγµατοποιηθεί η διαδικασία; 

(4) Με ποιον τρόπο καλύφθηκαν τα «κενά» στην κατανόηση τους πλαισίου Αξιολόγησης;  

(πχ. βοήθεια από εξωτερικό σύµβουλο, µελέτη εκθέσεων  εσωτερικών αξιολογήσεων  από 

άλλα τµήµατα, υπήρξε άτοµο στην οµάδα που είχε προηγούµενη εµπειρία) 

(5) Υπήρχε ενδιαφέρον και συµµετοχή από όλους; Τι συναντήσεις έγιναν και πόσες 

χρειάστηκαν? 

(6) Ποιο ήταν το δυσκολότερο κοµµάτι στην διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης; Ποια 

άλλα προβλήµατα παρουσιαστήκαν; Ενδεικτικά: 

 Αντίδραση ακαδηµαϊκών/υπαλλήλων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας/ευθυνών 

 Αντιδράσεις γιατί υπάρχει έλεγχος - καχυποψία ότι αποτελεί µια µορφή προσωπικής  κρίσης  

 Έλλειψη σχετικών γνώσεων και εµπειριών στον οργανισµό 

 Αντιδράσεις γιατί οι απαιτήσεις της διαδικασίες  δεν θεωρούνται ρεαλιστικές 

 Ελλιπής υποστήριξη από την  Πρυτανεία 

 Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας/Τµηµάτων 

 Αδιαφορία προς το σύστηµα  

 Μη ύπαρξη µηχανοργάνωσης εξ’  αρχής – προβλήµατα στην συγκέντρωση δεδοµένων 

 Πληµµελής συµµετοχή των φοιτητών ή χαµηλή προσέλευση τους στα µαθήµατα   
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 Χρονοβόρα µεταφορά των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια σε ηλεκτρονική µορφή 

(7) Υπήρξε ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µερών για το πώς προχωρεί η διαδικασία 

σε κάθε στάδιο της; 

(8) Ποιος ο ρόλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τµήµα; Αποτελεί απλά µια τυπική 

διαδικασία ή όντως συµβάλλει στην βελτίωση των υπηρεσιών του Τµήµατος; 

(9) Η Εσωτερική Αξιολόγηση έγινε «σωστά»; Τα αποτελέσµατα είναι ρεαλιστικά; Οι 

προτάσεις για βελτίωση που γίνονται µε βάση τα αποτελέσµατα  είναι εφικτές; 

(10) Υπάρχει ανατροφοδότηση;  Οι µετρήσεις και τα συµπεράσµατα λαµβάνονται υπόψη; 

(11) Ποιες αλλαγές απαιτούνται για να βελτιωθούν τα «µελανά» σηµεία της διαδικασίας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης; 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Έχει γίνει η Εξωτερική Αξιολόγηση στο Τµήµα; 

 

Αν ΝΑΙ:  

(1) Βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών του 

Τµήµατος; Αν ναι, µε ποιον τρόπο; 

(2) Υπήρχαν αντιδράσεις για την διαδικασία; Αν ναι, Από ποια µέρη και για ποιους 

λόγους; 

(3) Πιστεύετε ότι µπορεί να µην έγινε αντικειµενική αξιολόγηση από την στιγµή που οι 

εµπειρογνώµονες παρακολουθούν το Τµήµα µόνο 2-3 µέρες  και δεν γνωρίζουν τα 

πραγµατικά θετικά ή αρνητικά στοιχεία του και βασίζονται κυρίως στην Έκθεση 

Εσωτερικής  Αξιολόγησης; 

(4) Έχουν δοθεί από το υπουργείο κάποια στάνταρ Ποιότητας; Γνωρίζετε τις συνέπειες 

µη συµµόρφωσης  σε αυτά ή αντίστοιχα τα οφέλη? Υπάρχει η αίσθηση του ελέγχου / 

τιµωρίας; 

(5) Τι θα προτείνατε για την βελτίωση της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης; 

 

Αν ΟΧΙ,  

(1) Νοµίζετε πως θα βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων 

υπηρεσιών του Τµήµατος; 

(2) Νοµίζετε πως οι εµπειρογνώµονες επειδή δεν γνωρίζουν τα «έσω» του τµήµατος θα 

κάνουν λανθασµένες εκτιµήσεις; 
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(3) Έχουν δοθεί από το υπουργείο κάποια στάνταρ Ποιότητας; Γνωρίζετε τις συνέπειες 

µη συµµόρφωσης  σε αυτά ή αντίστοιχα τα οφέλη? Υπάρχει η αίσθηση του ελέγχου / 

τιµωρίας; 

 


