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«Η Ολική Ποιότητα είναι  

...μια Φιλοσοφία,  μια Εμμονή για την Ποιότητα που...  

πρέπει να χαρακτηρίζει όλα τα Μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. 

«Η Ολική Ποιότητα.... ως η Νοοτροπία & η Πραγματοποίηση Ύψιστης 

Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας... πρέπει να γίνει 

Πρόκληση & Στρατηγική για τη Διοίκηση του Ιδρύματος».  

(Deming, ‘Out of crisis’, 1986) 

«Οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης...  

....Αυτή πρέπει να είναι η καθοδηγήτρια αρχή για την Παιδεία.... 

(Αμερικανός Δημοσιογράφος,Will McCarthy) 

«Το Ιδανικό Κράτος προσφέρει στους πολίτες του τα Εργαλεία για να πετύχουν 

αλλά και την Ελευθερία να αποτύχουν.....  

 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισσαβόνας: Μάρτιος 2000). 

....Αυτοί πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των Πολιτικών της Ένωσης» 

...Το μέσον, η αρχή κι όχι ο τελικός σκοπός».  

(S. Puirséil, Αντιπρόεδρος του Δικτύου ENQA, (2007) 

«Η Διασφάλιση της Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι.. 

...Το ταξίδι κι όχι ο προορισμός...  
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Περιληπτική Σύνοψη 

Η παρούσα Μελέτη διερευνά το ζήτημα της Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπό το πρίσμα της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Θεώρησης.  

Εξετάζοντας αφ’ ενός την πρόσφατη διεθνή και ελληνική αρθρογραφία κι αφ’ ετέρου 

τις επίσημες Πολιτικές και Αναφορές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γύρω από το 

μείζονος -για το ακαδημαϊκό περιβάλλον- θέμα της Διασφάλισης Ποιότητας, το 

παρόν πόνημα προσεγγίζει, σφαιρικά και δυναμικά, το ζήτημα από όλες τις πτυχές 

και σε όλες, συνολικά, τις διαστάσεις του.  

Η Διασφάλιση Ποιότητας ερμηνεύεται, καταρχήν, ως μια προσέγγιση κατοχύρωσης, 

διατήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της Ποιότητας, που, μεταβιβάζεται από τον 

χώρο της μεταποίησης και της παραγωγής στη Δημόσια Διοίκηση και, ειδικότερα, 

στον Πανεπιστημιακό Τομέα. Η ανασκόπηση της αρθρογραφίας μυεί τον 

αναγνώστη στην έννοια και διαχρονική εξέλιξη της Ποιότητας, ερμηνεύοντας αφ’ 

ενός τη μετάβαση στα σύγχρονα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας -κατά ISO- και 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και αφ’ ετέρου την ενσωμάτωση των δύο τελευταίων 

στο τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση αυτή εξετάζεται ως μέσο αναγκαίας ανταπόκρισης της 

Ευρώπης στις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και της νέας πραγματικότητας, που 

αυτή διαμορφώνει, για τα Πανεπιστήμια. Για το λόγο αυτό, στο παρόν πόνημα 

περιγράφεται εκτενώς η ‘απάντηση’ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις νέες αυτές 

απαιτήσεις, με Πολιτικές που εγκαθιστούν τον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης», σήμα κατατεθέν του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι η Ποιότητα.   

Από την αντίπερα όχθη, η Διασφάλιση Ποιότητας εξετάζεται, στην παρούσα Μελέτη,  

ως κομβικό σημείο για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος, καθώς ανάγεται σε Στρατηγικό Στόχο αυτού. Υπογραμμίζεται ότι η 

Ποιότητα πρέπει να διαχειριστεί από κάθε Πανεπιστήμιο, ξεχωριστά, στα πλαίσια της 

στρατηγικής ανάπλασης και ανάτασης του. Ως εκ τούτου, το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας σε ένα Ίδρυμα πρέπει να ενσωματώνεται, να συμμορφώνεται και να 

αλληλεπιδρά με το υφιστάμενο Σύστημα Διοίκησης και λειτουργιών αυτού.       
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Η βασική χρηστικότητα της εργασίας συνίσταται στο ότι αποσαφηνίζει και 

οριοθετεί τη Διασφάλιση Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, 

αντιπαραβάλλοντας το εννοιολογικό της υπόβαθρο έναντι άλλων σχετικών εννοιών 

Ποιότητας, που χρησιμοποιούνται άρδην ανά τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό κόσμο. 

Διαπιστώνεται ποιες προσεγγίσεις Ποιότητας πλαισιώνουν τη Διασφάλιση Ποιότητας 

ενός Ιδρύματος και ποια τα Συστήματα και Φιλοσοφίες Ποιότητας εναρμονίζονται  με 

τη λογική βάση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας.   

Η προστιθέμενη αξία της παρούσης μελέτης προκύπτει από το σαφές τυπολογικό 

πλαίσιο, που παρέχει, για τους μηχανισμούς, κρίσιμες παραμέτρους, δραστηριότητες 

και διαδικασίες της Διασφάλισης Ποιότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τη Συνθήκη 

της Μπολώνα και τα Κριτήρια και Οδηγίες, όπως αυτά ορίζονται από το επίσημο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(ENQA), όσο και τις ‘καλές’ εμπειρίες και πρακτικές ευρωπαϊκών χωρών με έντονη 

δράση γύρω από το προκείμενο ζήτημα. 

Επισημαίνεται, εντούτοις, ένας σημαντικός περιορισμός, που χαρακτηρίζει το 

σχεδιασμό και ανάπτυξη του παρόντος πονήματος. Αν και διερευνάται η Διασφάλιση 

Ποιότητας σε όλες τις διαστάσεις της -Εσωτερική και Εξωτερική-, ωστόσο, η Μελέτη 

εστιάζει στο Σύστημα Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας. Οι λόγοι είναι δύο. 

Καταρχήν, η Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, αν και σε άμεση αλληλοσυσχέτιση, 

διάδραση και συμπληρωματικότητα με τις εξωτερικές προσεγγίσεις Ποιότητας, 

αποτελεί τον πυρήνα, τον ‘ακρογωνιαίο λίθο’, την ‘καρδιά’ της Διασφάλισης 

Ποιότητας (Ανακοινωθέν Βερολίνου, 2003). Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, η οποία, και χρονικά, ‘έπεται’ των εσωτερικών 

διεργασιών Ποιότητας.  

Κατά δεύτερον, η παρούσα μελέτη είναι ‘προσανατολισμένη’ στη δυνατότητα 

σχεδιασμού ενός αποτελεσματικού Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αξιοποιώντας τις διδαχές που μπορούν να 

αντληθούν είτε μέσα από τη βιβλιογραφία είτε μέσα από την ερευνητική διερεύνηση 

των Πολιτικών και των εθνικών πρακτικών ανά την Ευρώπη. Μελλοντική πρόκληση 

αποτελεί  η εφαρμογή, στην Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Συστημάτων που θα 

κάνουν, εν τέλει, ‘γεγονός’ και  ‘πράξη’ την ιδέα της Ποιότητας.  
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Abstract 

The present Study explores the issue of Quality Assurance in Higher Education in the 

light of contemporary European thinking. Assessing both the recent international and 

Greek bibliography, as well as the official Policies and Reports of the European 

Union about this singular - for the academic environment – issue of Quality 

Assurance, the present essay approaches comprehensively and vigorously the subject 

in all its details and dimensions. 

Quality Assurance is construed, initially, as an approach aimed at establishing, 

conserving, improving and upgrading Quality, which in essence is being transferred 

by the milieu of industry and production to the Public Administration and the 

University Sector in particular. The literature review introduces us to the concept and 

timely evolution of Quality, exploring first the transition to contemporary Quality 

Assurance Systems -in accordance with ISO- and Total Quality Management and then 

the integration of these two methodologies within Higher Education. 

Also, this integration is perceived within this present essay as a needed European 

response to the consequences of globalization and the new reality formed as a result 

for Higher Education. For this reason, the “answer” of the European Union to these 

new demands is described and analyzed as Policies that establish the “Integrated 

European Higher Education Space”, brand named, amongst other issues, for its 

insistence on Assurance and Improvement of Quality. 

On the other hand, Quality Assurance is explored in the present Study as a focal point 

for the further development course of Academic Institutions because it obtains the 

higher standing of a Strategic Objective. The Study emphasizes that Quality must be 

managed and perceived by each University within the framework of its own unique 

strategy of expansion and development. For this reason, the System of Quality 

Assurance in a University must be integrated, interacted and conformed to the 

specifications of its Management System. 
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The fundamental usefulness of this essay emanates by the clarification and 

delimitation of Quality Assurance in Higher Education, comparing its conceptual 

foundation with other, related concepts of Quality that are used extensively 

throughout the European academic world. Thus, it emerges which specific approaches 

of Quality frame the Quality Assurance of an Institution and which Systems and 

Philosophies of Quality are in harmony with the rationale underlying the 

contemporary European Framework for Quality Assurance. 

The added value of the present Study results from the coherent typology provided for 

the mechanisms, critical factors, activities and procedures of Quality Assurance, 

taking into account both the Bologna Process and the European Criteria and 

Guidelines as defined by the official European Network for Quality Assurance in 

Higher Education, as well as the best European experiences and practices in states 

with considerable contribution to this issue.    

However, an important constraint is acknowledged in the research design and analytic 

content of this essay. Even though all the dimensions – Internal and External - of 

Quality Assurance are studied, the Study focuses on the System for Internal Quality 

Assurance for the following two reasons: 

Firstly, Internal Quality Assurance, despite its direct interrelationship, interaction and 

complementarity with external approaches to Quality, forms the core, cornerstone and 

heart of Quality Assurance. It is a fundamental prerequisite for the External Quality 

Assurance, which, chronologically, follows the internal Quality processes. 

Secondly, the present Study is oriented towards the likelihood of planning an effective 

Quality Assurance System for the Hellenic Higher Education System and, in 

particular, for the University of Macedonia, utilizing lessons drawn by, either, the 

bibliographical survey, or, through the investigatory review of European Policies and 

of distinct national practices throughout Europe. Future challenge constitutes the 

application by the Hellenic Academic Community of Systems that will make finally 

factual and operational the idea of Quality. 
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Εισαγωγή 

Ι. Αντικείμενο- Σκοπός Μελέτης 

Το Αντικείμενο του παρόντος πονήματος αποτελεί η Διασφάλιση Ποιότητας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ επεκτείνεται στα επιμέρους στοιχεία, φιλοσοφίες και 

αρχές Ποιότητας, που η έννοια αυτή προϋποθέτει και συνεπάγεται υπό το φως των 

νέων εξελίξεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διαμόρφωση του 

«Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης». Το Αντικείμενο, ειδικότερα, 

εστιάζει στην καταγραφή, ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση Πρακτικών και 

Πολιτικών Ποιότητας, που πλαισιώνουν και προάγουν την “Ευρωπαϊκή Διάσταση” 

της Διασφάλισης Ποιότητας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.  

Ο Βασικός Σκοπός της Εργασίας έχει διττό χαρακτήρα, καθώς συνίσταται αφ’ ενός 

στη διερεύνηση του εν λόγω ζητήματος σε θεωρητικό επίπεδο κι αφ’ ετέρου στην 

ερευνητική επισκόπηση των επικρατέστερων εφαρμογών και πρακτικών Διασφάλισης 

Ποιότητας εντός των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με κέντρο του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος την περιοχή της Ευρώπης. Η βιβλιογραφική και η ερευνητική 

επισκόπηση αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομείται η πρόταση ανάπτυξης και 

σχεδιασμού ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για εφαρμογή στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Η πρόταση αυτή για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ολοκληρώνει την κύρια 

σκοπιμότητα εκπόνησης της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας.   



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

20 

ΙΙ. Στόχοι Μελέτης- Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Απώτερος Στόχος της Μελέτης αυτής είναι να αποσαφηνίσει την πολυδιάστατη και 

συγκεχυμένη έννοια της Διασφάλισης Ποιότητας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, 

όπως αυτή προκύπτει εν όψει της σύγχρονης ακαδημαϊκής πραγματικότητας που 

διαμορφώνουν οι Στόχοι και Πολιτικές της Ευρώπης. Αποσκοπώντας σε μια 

ολοκληρωμένη και εις βάθος διερεύνηση της Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και της εφαρμογής αυτής στα διαφορετικά ευρωπαϊκά 

ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, Ειδικότεροι Στόχοι του παρόντος πονήματος είναι αφ’ 

ενός η γνωστοποίηση, η «μετάδοση» και η «διασπορά» των καλών εμπειριών και 

πρακτικών των Ευρωπαϊκών Χωρών επί του προκείμενου ζητήματος κι αφ’ ετέρου η 

«διάχυση» της ευρύτερης φιλοσοφίας της Ποιότητας σε όλο το πλέγμα του 

Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

Ήδη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με τη Διαδικασία της Μπολώνια και τη Στρατηγική 

της Λισσαβόνας, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για περαιτέρω «θεωρητικολογίες» και 

«ανοικτούς διάλογους» γύρω από την αναγκαιότητα ή μη της Ακαδημαϊκής 

Διασφάλισης Ποιότητας. Αντίθετα, επιτάσσει ως αναγκαιότητα, πλέον, την άμεση 

δράση και κινητοποίηση των Πανεπιστημίων της Ευρώπης προς την κατεύθυνση της 

Διαχείρισης και Βελτίωσης της Ποιότητας τους.  

Η παρούσα, λοιπόν, εργασία, υπαγορευόμενη υπό το πρίσμα των τελευταίων 

ευρωπαϊκών εξελίξεων, δεν επιχειρεί μόνο να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα για τον 

εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή για τη στρατηγική αναδιάρθρωση 

των δομών και λειτουργιών των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Ούτε επιδιώκει, απλώς, 

να συνηγορήσει υπέρ της εφαρμογής Συστημάτων και Στρατηγικών Πρακτικών στα 

Τριτοβάθμια Ιδρύματα που θα διασφαλίσουν και θα αναβαθμίσουν την Ποιότητα των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Η Μελέτη αυτή δεν απαντά στο «αν ή γιατί» χρήζουν εφαρμογής στα Ελληνικά 

Ανώτατα Ιδρύματα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, αλλά, λαμβάνοντας αυτό ως 

σταθερά και δεδομένο και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, θέτει και πλαισιώνει το 

θεμελιώδες ερευνητικό ερώτημα «τι πρέπει να γίνει» εντός του Ακαδημαϊκού 

Περιβάλλοντος προκειμένου να αποκτήσει, ουσιαστικά, πρακτική υπόσταση η έννοια 

της Ποιότητας. 
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Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία η συγκεκριμένη Μελέτη 

προτίθεται να απαντήσει, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Τι προϋποθέτει και τι συνεπάγεται η έννοια της «Διασφάλισης Ποιότητας» για 

την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ποια τα στοιχεία που την πλαισιώνουν; Ποιες 

οι διαφορές αυτής από άλλους σχετικούς με την Ποιότητα όρους;   

 Ποια τα Συστήματα, Μοντέλα, Τεχνικές Διασφάλισης Ποιότητας γενικά και 

κατά πόσο αυτά βρίσκουν εφαρμογή στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης; 

 Ποιοι λόγοι επιτάσσουν την αξιολόγηση και επανεξέταση του υφιστάμενου 

Εκπαιδευτικού Συστήματος σε ο, τι αφορά τη δομή, λειτουργία και τη μορφή 

ανάπτυξης και επέκτασης του; Ποια η σκοπιμότητα και οι στόχοι της στροφής 

της Ευρώπης στην εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;  

 Ποιες κατευθύνσεις επικρατούν ως προς την εσωτερική διαφοροποίηση των 

Εκπαιδευτικών Συστημάτων µε την δημιουργία διαφορετικών Εσωτερικών 

Συστημάτων Διασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας για κάθε Πανεπιστήμιο;  

 Ποιες οι επικρατέστερες ευρωπαϊκές πρακτικές γύρω από την εφαρμογή 

Συστημάτων και Πρακτικών Ποιότητας; Ποιες οι ευρωπαϊκές χώρες που 

παρουσιάζουν σημαντικότερη δράση γύρω από το προκείμενο ζήτημα;  

 Ποιο το προτεινόμενο Μοντέλο Διασφάλισης Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας; Τι προϋποθέτει και τι συνεπάγεται; Τι μετρά και τι ελέγχει; 

 Πως επιτυγχάνεται τελικά η διασφάλιση (Quality Assurance) και η συνεχής 

βελτίωση της Ποιότητας (Quality Enhancement/ Improvement) είτε πρόκειται 

για το επίπεδο των γνώσεων που αποκομίζουν οι απόφοιτοι, είτε για το επίπεδο 

του επιτελούμενου ερευνητικού έργου, είτε για την ποιότητα των παρεχόμενων 

διοικητικών υπηρεσιών (Τσαούσης, 1990:121-124) 
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Απαντώντας στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, η παρούσα Μελέτη διερευνά 

σφαιρικά και διεξοδικά το ζήτημα της Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια 

τοποθετώντας το σε δύο βασικούς Άξονες, που τέμνονται και 

«αλληλοσυμπληρώνονται». Ο πρώτος εστιάζει στη Διασφάλιση Ποιότητας των 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ως «Μέσο Ποιοτικής Αναβάθμισης και Σύγκλισης της 

Εγχώριας παρεχόμενης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αυτής των Ευρωπαϊκών 

Χωρών», ενώ ο δεύτερος Άξονας αντιμετωπίζει το εν λόγω ζήτημα ως «Στρατηγική 

Πρακτική για την Αναδόμηση και Αναδιάρθρωση των Δομών, Λειτουργιών και 

εσωτερικών Συστημάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων».  

Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης Μελέτης έγκειται, ακριβώς, στο γεγονός ότι 

τοποθετεί τις Διαστάσεις της Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας των 

Ιδρυμάτων σε αυτό το δίπτυχο «σώμα». Η εφαρμογή Πολιτικών Ποιότητας στα 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ασφαλώς, θα δώσουν μια νέα θεμιτή διάσταση στην 

Ευρώπη, καθιστώντας αυτήν «την ανταγωνιστικότερη και ισχυρότερη Οικονομία της 

Γνώσης». Και, ασφαλώς, σε ένα τέτοιο πλαίσιο η υιοθέτηση μηχανισμών 

Διασφάλισης Ποιότητας υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός 

Πανευρωπαϊκού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας συμβατού και διαφανούς, 

κατάλληλου να πλαισιώσει την προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί από μόνο 

του, ώστε να εγείρει περαιτέρω δράσεις από την Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 

Τα άμεσα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης Εργασίας είναι να 

εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να επιλεγούν όλες εκείνες οι παράμετροι, 

διεργασίες, διαδικασίες και απαραίτητοι μηχανισμοί που θα θεμελιώνουν και θα 

πλαισιώνουν την εφαρμογή ενός εσωτερικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  

Η επιδιωκόμενη χρηστικότητα του πονήματος έγκειται στη σαφή, 

αποκρυσταλλωμένη και ξεκάθαρη εικόνα που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο 

αναγνώστη, ώστε αυτός να γνωρίζει ‘τι, εν τέλει, απαρτίζει το Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο’ και ‘ποιες οι διαδικασίες που 

αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από ένα επικείμενο «Γραφείο Ποιότητας» ενός 

Ελληνικού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος’.   
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III. Μεθοδολογία Υλοποίησης Μελέτης 

Η μελετητική προσέγγιση του παρόντος πονήματος είναι σφαιρική με την έννοια 

ότι αφ’ ενός καλύπτει όλες τις διαστάσεις και παραμέτρους που αφορούν στην 

ενσωμάτωση Συστημάτων Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση κι 

αφ’ ετέρου διερευνά το προκείμενο ζήτημα τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο 

πρακτικών εφαρμογών ανά την Ευρώπη.  

Κυρίως, όμως, είναι προσανατολισμένη προς τις δυνατότητες εφαρμογής τέτοιων 

Μοντέλων στο Ελληνικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Σύστημα, αξιοποιώντας τις 

διδαχές που μπορούν να αντληθούν από τις καλύτερες και επικρατέστερες πρακτικές 

ευρωπαϊκών χωρών με ήδη σημαντική δράση σε θέματα Διασφάλισης/ Αξιολόγησης/ 

Πιστοποίησης των Ιδρυμάτων τους. 

Η παρούσα Μελέτη διακρίνεται σε τέσσερα Μέρη (Parts), καθένα εκ των οποίων 

αναλύεται σε διακεκριμένες ενότητες, οι οποίες προσεγγίζονται με παρόμοιες 

τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης δεδομένων.  

Τα Μέρη αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Part Ι: ‘Εισαγωγή στην Ποιότητα’: 

Συστήματα Ποιότητας -Η Εξέλιξη & Η Ειδική Εφαρμογή στην Ανωτάτη 

Εκπαίδευση- 

 Part ΙΙ: ‘Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση’-   

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση 

 Part ΙΙΙ: ‘Ευρωπαϊκές Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας’  

 Part IV: Περιπτωσιακή Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- 

‘Προτείνοντας ένα πολύ- επίπεδο Μοντέλο Διαχείρισης Ποιότητας’  

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των τεσσάρων αυτών Μερών πλαισιώνεται από 

εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη και 

δυναμική προσέγγιση του θέματος της παρούσης Μελέτης.  
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Οι βασικότερες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, για την επεξεργασία κι ανάλυση 

των συλλεχθέντων δευτερογενών στοιχείων έρευνας, συνοψίζονται στις εξής: 

 Συστημική Προσέγγιση, προσέγγιση που θεμελιώνει τη δομή όλου του 

παρόντος πονήματος, προσομοιάζοντας το Αντικείμενο της Εργασίας με ένα 

Σύστημα, που υπό- διαιρείται σε υπό- Συστήματα/ υπό –Ενότητες και κατά 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εξέταση των σχετικών παραμέτρων και 

μεταβλητών του ίδιου του «θεματικού Αντικειμένου».   

 Διαγνωστική Ανάλυση, εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο του «θεματικού πεδίου» της 

Εργασίας, εν προκειμένη περίπτωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όσο και της 

καταγραφής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 Ανάπτυξη, Προσαρμογή & Εφαρμογή Συστημάτων και Προτύπων, 

τεχνική προσέγγιση ιδιαίτερα ωφέλιμη στο τελευταίο Μέρος, όπου 

αναπτύσσεται η περιπτωσιακή Μελέτη (Case Study) για το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

 Συγκριτική Αξιολόγηση, προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε πολλάκις κατά 

την εκπόνηση της παρούσης Μελέτης είτε για τον εντοπισμό στοιχείων 

σύγκλισης ή και απόκλισης μεταξύ των Μοντέλων Ποιότητας είτε για την 

αναγνώριση των «καλύτερων» (best practices) και των «πλησιέστερων», στα 

ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα, ευρωπαϊκών πρακτικών.    

 SWOT Analysis, εργαλείο κωδικοποίησης- εντοπισμού, ανάλυσης και 

καταγραφής- τόσο των Αδυναμιών και Δυνατών Σημείων ενός Συστήματος ή 

Οργανισμού, που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση του Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος, όσο και των Ευκαιριών και των Απειλών, που 

διαμορφώνονται από τις επιδράσεις του Εξωτερικού Περιβάλλοντος του υπό 

ανάλυση Οργανισμού/ Συστήματος   
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IV. Δομή Μελέτης 

Η συγκεκριμένη Διπλωματική Μελέτη κινείται σε Άξονες που διέπονται από λογική 

συνέχεια και συνέπεια. Το ζήτημα της Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση διερευνάται, υπό το πρίσμα των τελευταίων στρατηγικών Πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τόσο σε θεωρητικά εννοιολογικό υπόβαθρο όσο και σε 

επίπεδο πρακτικών εφαρμογών, καταλήγοντας σε μια μεθοδευμένη πρόταση 

σχεδιασμού κι ανάπτυξης Μοντέλου Διαχείρισης Ποιότητας για την εφαρμογή του 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Σε ένα τέτοιο αναπτυξιακό και δομικό πλαίσιο, η παρούσα Εργασία θεμελιώνεται σε 

τέσσερα κύρια Μέρη, πλαισιώνοντας σφαιρικά και εκτενώς το θεματικό της 

αντικείμενο. Τα Μέρη αυτά αναλύονται περαιτέρω σε Κεφάλαια και αυτά με τη σειρά 

τους σε Ενότητες. Η δομή αυτή κρίθηκε καταλληλότερη, πιο σαφής και, 

ταυτοχρόνως, πιο ευέλικτη συγκριτικά για παράδειγμα με τη δομή των Ενοτήτων, 

Υπό- Ενοτήτων, Υπό- Υπό Ενοτήτων κοκ. 

Συνοπτικά, στο Πρώτο Μέρος (Part I) καταγράφεται η τοποθέτηση της διεθνούς 

Αρθρογραφίας και Βιβλιογραφίας όσον αφορά στο εννοιολογικό υπόβαθρο της 

Διασφάλισης Ποιότητας. Αποσαφηνίζονται οι σχετικοί με την Ποιότητα όροι και 

καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη των αρχών και φιλοσοφιών που σχετίζονται με την 

Ποιότητα. Περιγράφονται οι έννοιες και διαστάσεις της Διασφάλισης Ποιότητας και 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τόσο γενικά όσο και, ειδικότερα, για τον τομέα της 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενώ αναλύονται τα Μοντέλα και Εργαλεία που 

περιλαμβάνουν αυτά τα δύο Συστήματα, που ενσωματώνονται «άτυπα» στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας.  

Στο Δεύτερο Μέρος (Part ΙΙ) αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της 

Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το θεσμικό πλαίσιο αυτής, ενώ 

παρουσιάζεται ο ρόλος και το ‘προφίλ’- τα δυνατά κι αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες κι 

οι απειλές- που την χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, γίνεται 

αναφορά στις δομές των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και καταγράφονται οι αλλαγές 

και οι τάσεις που διέπουν πανευρωπαϊκά το Εκπαιδευτικό Σύστημα. Σε ένα 

τέτοιο ακαδημαϊκό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο αναδεικνύονται οι Στόχοι και 

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά στη Διασφάλιση Ποιότητας.  
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Στους ευρύτερους αυτούς Στόχους της Ευρώπης εντάσσονται η Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και η στροφή της προς 

την θεσμοθετημένη πλέον εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας στα Πανεπιστήμια (Ν.3374/2005). Παρουσιάζεται όλη η εξέλιξη έως την 

κατοχύρωση, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και, κατ’ επέκταση, των Κριτηρίων και Κατευθυντήριων 

Οδηγιών για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως 

προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο (European Network for Quality Assurance in 

Higher Education- ENQA) προς τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.  

Το κέντρο ενδιαφέροντος αυτού του Μέρους αποτελούν οι εσωτερικές διαδικασίες 

Διασφάλισης Ποιότητας, όπως περιγράφονται κι αναλύονται στα European 

Standards and Guidelines (ESG) και η διαφοροποίηση αυτών από το Εξωτερικό 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Δίνεται  έμφαση στις ιδιαίτερες ερμηνείες που 

αποκτούν οι όροι αυτοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αναφορών και πρακτικών. Η 

ερμηνευτική αυτή προσέγγιση, και, κατ’ επέκταση, η αποκωδικοποίηση της 

πολυδιάστατης και συγκεχυμένης -για πολλούς- έννοιας της Διασφάλισης Ποιότητας 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει σαφέστερα το 

περιεχόμενο και τη λειτουργική δομή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε 

ένα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. 

Στο Τρίτο Μέρος (Part III) περιγράφονται τα διάφορα Συστήματα Διασφάλισης, 

Αξιολόγησης ή και Πιστοποίησης, όπως αυτά αναπτύσσονται και εφαρμόζονται 

αντίστοιχα στις διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες.  

Επισημαίνονται τα αντίστοιχα σημεία εστίασης των Εθνικών Συστημάτων και οι 

τυχόν συγκλίσεις ή αποκλίσεις μεταξύ αυτών, ενώ, ταυτοχρόνως, επισημαίνονται οι 

‘πρωτοπόρες’ χώρες, εκείνες δηλαδή με τη μεγαλύτερη και πιο πρώιμη 

δραστηριοποίηση επί του προκείμενου ζητήματος.  

Συνάμα, περιγράφονται οι κύριοι Εθνικοί Φορείς/ Αρχές ανά Κράτος- μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δράσεις τους. Το Μέρος αυτό κλείνει με συγκριτικά 

αξιολογικά συμπεράσματα και με μια μορφή κωδικοποίησης των ευρωπαϊκών 

εμπειριών και πρακτικών Διασφάλισης Ποιότητας ανά κράτος- μέλος του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
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Στο Τέταρτο Μέρος (Part IV), αναπτύσσεται η Περιπτωσιακή Μελέτη για το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιχειρείται ο σχεδιασμός ενός πολύ- επίπεδου 

Μοντέλου Διαχείρισης Ποιότητας, με έμφαση στις εσωτερικές Διαδικασίες 

Διασφάλισης Ποιότητας.  

Καταγράφονται συνοπτικά η δομή του Συστήματος και τα κύρια χαρακτηριστικά του 

γνωρίσματα, οι κύριες δραστηριότητες και διαδικασίες, που πρέπει να ενσωματώνει 

ένα τέτοιο Σύστημα, και τα Τμήματα που οφείλουν να τις λειτουργούν και να τις 

διαχειρίζονται και, εν τέλει, οι αρμοδιότητες τόσο της Ανώτατης Διοίκησης όσο και 

του «Γραφείου» ή «Επιτροπής Ποιότητας».  

Το προτεινόμενο Μοντέλο ενσωματώνεται στο γενικότερο Στρατηγικό Σχεδιασμό 

του Πανεπιστημίου για αυτό και γίνεται συνοπτική αναφορά στο δυνητική μορφή του 

επικείμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης για το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας αναπτύσσεται στη βάση τεσσάρων θεμελιωδών ερευνητικών 

ερωτημάτων: 

 Ποιες οι Αρχές του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο 

 Πως πλαισιώνεται ένα τέτοιο Σύστημα  

 Τι προϋποθέτει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο 

 Τι συνεπάγεται αυτό το Σύστημα για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

Τα Παραρτήματα έχουν ρόλο υποστηρικτικό και λειτουργούν ως μέσο περιορισμού 

της έκτασης του παρόντος πονήματος. Τα στοιχεία και το πληροφοριακό υλικό που 

περιλαμβάνει, αν και απολύτως χρήσιμο για την ολοκλήρωση και κατανόηση του 

θεματικού αντικειμένου της συγκεκριμένης Μελέτης, καταγράφεται με τρόπο 

συνοπτικό και περιληπτικό.    
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Τα παραρτήματα είναι τα εξής: 

Παράρτημα Α. Στο Παράρτημα αυτό από τη μια καταγράφονται τα ‘σημεία 

σταθμός’ στην πορεία της Διασφάλισης Ποιότητας ανά την Ευρώπη κι από την 

άλλη, ενδεικτικά, παρουσιάζεται η αυξητική τάση συμμετοχής των χωρών στη 

Bologna Process μεταξύ των ετών 1998-2005.  

Παράρτημα Β. Στο συγκεκριμένο Παράρτημα καταγράφονται συνοπτικά οι 

κυριότερες δράσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων πάνω στο ζήτημα της 

Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας τους ως το τρέχον έτος, το 2007. 

Ενδεικτικό σημείο στο Παράρτημα Β., που χρήζει προσοχής, είναι το γεγονός ότι -

ενώ η ΑΔΙΠ θεσμοθετείται το 2005- η λειτουργία αυτής ξεκινά κι εδραιώνεται έναν 

ολόκληρο χρόνο μετά. 

Παράρτημα Γ. Εδώ επιδιώκεται η ανάλυση του Ν.3374/2005, εστιάζοντας στα 

άρθρα περί της Διασφάλιση Ποιότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Ν. 

3374/2005 θεσμοθετεί τις δραστηριότητες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) για 

τον ελλαδικό χώρο και τις αντίστοιχες Μονάδες (ΜΟΔΙΠ) σε επίπεδο Ιδρύματος. 

Παράρτημα Δ. Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρουσιάζεται αυτούσιο το 

Ερωτηματολόγιο, που εστάλη από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ως 

προσχέδιο της Ανάλυσης των Κριτηρίων και Δεικτών του Ν.3374/2000. Το 

Ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί την προτεινόμενη, από την ΑΔΙΠ, βάση για τη 

διεξαγωγή της Αξιολόγησης των Ελληνικών Ιδρυμάτων. Η ανάλυση των Κριτηρίων, 

που περιέχεται στο εν λόγω ερωτηματολόγιο, περιλαμβάνει όλα τα βασικά σημεία 

που περιέχει μια πλήρης αποτίμηση του έργου ενός Τμήματος.  

Παράρτημα Ε. Στο παρόν Παράρτημα καταγράφονται συνοπτικά τα άρθρα που 

περιλαμβάνει ο Νόμος Πλαίσιο –Ν. 3549/2007-  «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση για 

την Ανώτατη Εκπαίδευση». Μεταξύ αυτών και το άρθρο 5, που αναφέρεται στο 

Τετραετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ιδρυμάτων και τη συσχέτιση αυτού με τα 

πορίσματα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Αξιολογήσεων των Πανεπιστημίων.  
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ΜΕΡΟΣ Ι.  ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ’:  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ & Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- 

      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

1.1. Η Έννοια της Ποιότητας- Γενικά  

Ο λόγος που επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της Ποιότητας δεν είναι ούτε 

θεωρητικός ούτε φιλολογικός. Είναι, όμως, καθοριστικός, εφ’ όσον προκειμένου να 

αποτιμηθεί η Ποιότητα ενός αγαθού (προϊόν ή υπηρεσία), πρέπει αυτή να είναι αφ’ 

ενός ευρέως αντιληπτή και αναγνωρίσιμη και αφ’ ετέρου μετρήσιμη.  

Το πρόβλημα είναι ότι η ‘Ποιότητα’ ως πολυδιάστατη και πολύ-παραγοντική έννοια 

είναι δύσκολο να πλαισιωθεί υπό τα στενά όρια ενός απόλυτου ορισμού. Έτσι, η 

έννοια αυτή υπόκειται στην υποκειμενική, μη σταθερή, και διαφορετική αντίληψη, 

που σε κάθε περίπτωση διαμορφώνουν οι διαφορετικές ανάγκες, οι διαφορετικές 

συνθήκες και οι διαφορετικές καταστάσεις.  

Ως προς τούτο, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization 

Organization- ISO) ορίζει την έννοια της Ποιότητας κατά τον χαρακτηριστικό τρόπο: 

«Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός Προϊόντος ή μιας 

Υπηρεσίας που σχετίζεται με την δυνατότητα του να ικανοποιεί δεδομένες ή 

συναγόμενες ανάγκες» (ISO 8402, 1987) 

Στο μυαλό μας η έννοια αυτή είναι συνυφασμένη με κάτι ‘το άριστο’, ‘το τέλειο’, 

‘το ξεχωριστό’ από άποψη χρηστικότητας και εφαρμογών. Άραγε, ωστόσο, ο 

καθένας εξ ημών αντιλαμβάνεται το άριστο αυτό με τον ίδιο τρόπο; Ασφαλώς, και 

όχι, γεγονός που αποδεικνύει τη σχετικότητα της έννοιας. Η ειδοποιός, κάθε φορά, 

διαφορά είναι οι διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες αυτών που προσπαθούν να 

την ορίσουν ή να την μετρήσουν.  
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Ενδεικτικοί είναι οι ορισμοί που δίνουν οι Γκουρού της Ολικής Ποιότητας: 

 Juran: «Η Ποιότητα ορίζεται ως προς καταλληλότητα για χρήση» (fitness for 

purpose/ use) (Juran, 1989) 

 Deming: «Η ποιότητα είναι Φιλοσοφία και ως τρόπος ζωής πρέπει να 

διαποτίσει τόσο τα στελέχη όσο και τους πιο απλούς εργαζομένους κάθε 

Οργανισμού.(Deming, 1986) 

 Crosby: «Η Ποιότητα ορίζεται βάσει συμμόρφωσης στις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις» (conformance to requirements) (Crosby, P. B., 1984) 

 Feigenbaum: «Η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών που 

ενσωματώνονται στο προϊόν ή υπηρεσία από τις λειτουργίες του σχεδιασμού, 

του μάρκετινγκ, της παραγωγής, της εξυπηρέτησης και έχουν ως στόχο την 

πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη» (Feigenbaum, A. V., 1991) 

 Taghuchi: «Μια εκ των βασικότερων διαστάσεων της Ποιότητας είναι οι 

αρνητικές επιπτώσεις στην Κοινωνία από ένα  αγαθό κακής ή μη αποδεκτής 

Ποιότητας» (Taghuchi, G. & Clausing, D., 1990) 

 Garvin: Σύμφωνα με τον Garvin (1988) πέντε είναι οι κύριες προσεγγίσεις 

Ποιότητας: 

 Υπερβατική προσέγγιση: Η Ποιότητα αντιλαμβάνεται ως ανωτερότητα, 

ως έμφυτη τελειότητα ενός αγαθού (προϊόντος/ υπηρεσίας). Η αξία, η 

λειτουργικότητα, η αισθητικότητα κρίνονται υποκειμενικά, σε κάθε 

περίπτωση, από τον ίδιο τον πελάτη. Στην προσέγγιση αυτή η Ποιότητα 

ταυτίζεται εννοιολογικά με τον όρο της ‘σχετικής ποιότητας’. 

 Προσέγγιση βασισμένη στο προϊόν: Η Ποιότητα εκτιμάται βάσει 

ορισμένων μετρήσιμων ιδιοτήτων (αντοχή, διαστάσεις, βάρος) 

 Προσέγγιση βασισμένη στην προστιθέμενη αξία: Η Ποιότητα ορίζεται 

βάσει του κόστους και της τιμής του αγαθού. (value for money) 
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 Προσέγγιση βασισμένη στην παραγωγική διαδικασία: Η Ποιότητα ενός 

αγαθού είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας 

συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές, όπως 

προκύπτουν αυτές από τον συνδυασμό στόχων και ανοχών (όρια στα 

οποία κινούνται οι ιδανικές τιμές των χαρακτηριστικών ποιότητας, που 

περιγράφονται μέσω των στόχων, προκειμένου να είναι αποδεκτό το 

επίπεδο Ποιότητας). 

 Προσέγγιση βασισμένη στο χρήστη: Η Ποιότητα καθορίζεται βάσει αφ’ 

ενός του τι θέλει ο πελάτης αλλά αφ’ ετέρου του τι είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει. Συνδυάζεται η προσέγγιση του Juran, ‘καταλληλότητα για 

χρήση’, με την αρχή «αξία για τα χρήματα» (value for money) 

Πέραν των συγκεκριμένων ορισμών, ο Garvin (1987) προσδιορίζει τον κοινό τόπο 

της Ποιότητας, που δεν είναι άλλο από τις κοινές διαστάσεις που ενσωματώνει στη 

φύση και δυναμική του ο συγκεκριμένος όρος. Η χρηστικότητα και λειτουργικότητα 

κάθε μιας εξ αυτών μεταβάλλεται αναλόγως της φύσης του αγαθού και τις απαιτήσεις 

του πελάτη. Οι διαστάσεις αυτές της Ποιότητας είναι οι ακόλουθες: 

 Απόδοση (λειτουργικά χαρακτηριστικά αγαθού) 

 Ιδιότητες (στοιχεία επίδρασης -προσδιορισμού του επιπέδου Ποιότητας) 

 Αξιοπιστία (βιωσιμότητα αγαθού σε ορισμένες συνθήκες χρήσης και 

λειτουργίας) 

 Συμμόρφωση (βαθμός ανταπόκρισης των βασικών χαρακτηριστικών του 

αγαθού σε ορισμένα πρότυπα αναφοράς και προ –καθορισμένες 

προδιαγραφές) 

 Ανθεκτικότητα (δυνατότητες αξιοποίησης του αγαθού πριν τη φυσική του 

φθορά) 

 Επισκευασιμότητα (χρόνος, βαθμός δυσκολίας & πιθανότητες επιτυχίας 

διορθωτικών παρεμβάσεων και επισκευής ενός αγαθού)    

 Αισθητική (εμφάνιση, αίσθηση που προκαλεί το αγαθό) 

 Αντιληπτή ποιότητα (υποκειμενική αντίληψη ποιότητας) 
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1.2. Η Έννοια της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο 

σημαντικούς ερευνητικούς τομείς, καθώς έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι η 

Εκπαίδευση είναι η μοναδική σχεδόν υπηρεσία που παρέχεται καθημερινά 

παγκοσμίως και τα αποτελέσματα της είναι αναμφισβήτητα κρίσιμα για το σύνολο 

των Οικονομικών και Κοινωνικών Σχέσεων (Α. Ζαμπάρα, Σ. Τσουκαλάς, Κ. 

Σιασιάκος, Σ. Ρετάλης, 2005).  

Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, αν και ορίζεται δύσκολα, αφορά ουσιαστικά όλους 

όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και όχι μόνο. Αποτελεί στην 

ουσία ατομικό δικαίωμα του συνόλου των πολιτών. Όλων αυτών που ζουν στην 

Κοινωνία αυτή κι έχουν απόλυτη ανάγκη αντίστοιχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε 

οποιοδήποτε επίπεδο, ικανών να ανταποκρίνονται στις προσπάθειες που ο λαός και το 

Κράτος, ως Πολιτεία, ως Σύστημα, έχει καταβάλλει σε αυτό το διάστημα.  

Η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί Δημόσιο Αγαθό, Δημόσια Ευθύνη (Μ. Γιαννάκου, 

2005), οπότε η ανάγκη για διασφάλιση, βελτίωση και ορθή εν τέλει διαχείριση της 

Ποιότητας στην παραγωγή και διάθεση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι αδήριτη. 

Πως, ωστόσο, προσεγγίζεται η έννοια της Ποιότητας στη σύγχρονη αρθρογραφία; 

Ο Watty (2003), κατά την εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση, σε μελέτη του, πάνω 

στο ζήτημα των υφιστάμενων αλλαγών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκαλύπτει δύο 

σχολές θεώρησης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

 Η πρώτη σχολή προσεγγίζει την Ποιότητα σε ένα περιβάλλον εσωτερικών 

διεργασιών και ως συνέπεια αυτών αποκτά σημαντικό σκοπό και σημασία 

(Baird, 1988, Fry, 1995 & Nordvall and Braxton, 1996). Για παράδειγμα, 

αναφορές στην Ποιότητα της διαδικασίας της αποτίμησης (quality of 

assessment), στην εισαγωγή των φοιτητών, στις διαδικασίες διδασκαλίας και 

μάθησης, στην εμπειρία των φοιτητών και στο σχεδιασμό των 

Προγραμμάτων Σπουδών δεν είναι άγνωστες ή ανοίκειες.  
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Κάθε προσπάθεια, ωστόσο, να οριστεί ή να ερμηνευτεί ο όρος «Ποιότητα» 

παραγκωνίζεται ή αγνοείται. Έτσι, καθένας αφήνεται να υποθέσει ότι η «υψηλή» 

ποιότητα είναι αυτό που προσδιορίζεται με το αρνητικό δίπολο, την αντίθεση 

«καλή» και «κακή» Ποιότητα. 

 Η δεύτερη σχολή σχετίζει και συνδυάζει εξειδικευμένα την Ποιότητα με τις 

διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η Ποιότητα 

θεωρείται στη βάση των ποικίλων και διαφορετικών αναγκών, απαιτήσεων 

και ενδιαφερόντων της κάθε ομάδας, δεδομένου ότι η κάθε μια έχει τη 

δυνατότητα να αντικρίζει την Ποιότητα από τη δική της εξατομικευμένη 

σκοπιά. Συγκεκριμένα, σε προγενέστερες μελέτες των Vroeijenstijn (1992), 

Middle Hurst (1992) and Harvey and Green (1993) σηματοδοτείται η 

σημασία και προστιθέμενη αξία του να αντιλαμβάνονται και να 

διαχειρίζονται τα Ιδρύματα την Ποιότητα από την οπτική και προοπτική που 

της δίνουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.   

Οι Harvey and Green (1993) αναγνωρίζουν πέντε κατηγορίες ή τρόπους θεώρησης 

και αντίληψης της Ποιότητας, τα σημεία/ όψεις- κλειδιά για κάθε μια εξ αυτών, 

σύμφωνα με τον Watty (2003), συνοψίζονται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Εξαίρεση- Exception: (διακριτή, ενσωματώνεται στην αριστεία, ξεπερνά τα 

ελάχιστα κριτήρια) 

 Τελειότητα (Perfection): μηδέν αποκλίσεις/ αστοχίες, ταυτίζεται με το 

κλισέ «τα πράγματα γίνονται σωστά την πρώτη φορά», εστιάζει στις 

διεργασίες εν αντιδιαστολή στα εισερχόμενα και εξερχόμενα 

 Καταλληλότητα για το σκοπό (Fitness for purpose): σχετίζει την 

Ποιότητα με το σκοπό, που έχει προκαθοριστεί από το Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

 Αξία για τα χρήματα (Value for money): εστιάζει στις έννοιες 

αποτελεσματικότητας κι αποδοτικότητας, μετρώντας τα εξερχόμενα ως προς 

τα εισερχόμενα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πρόκειται για λαϊκιστική 

αντίληψη της Ποιότητας, συνήθως, επικρατούσα σε Κυβερνητικά 

περιβάλλοντα. 
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 Μετασχηματισμός/ Μεταμόρφωση (Transformation): Πρόκειται για 

Ποιοτική αλλαγή κι εξέλιξη, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση έχει αποδέκτη τον 

φοιτητή και όχι έναν απλώς πελάτη- καταναλωτή. Ενσωματώνει έννοιες, 

όπως ενίσχυση, εμπλουτισμό, αναβάθμιση και ενδυνάμωση, που 

συνεπάγονται Εκδημοκρατικοποίηση των διεργασιών κι όχι μόνο των 

εξερχόμενων και των αποτελεσμάτων της Εκπαίδευσης    

 

Σχήμα 1. Τα Concepts της Ολικής Ποιότητας. 

 
 

Πηγή: Watty, 2003 p. 215. 

 

Ο Watty (2003) προτείνει ότι η διάσταση της Ποιότητας ως Τελειότητα μπορεί να 

αγνοηθεί, εφόσον η Εκπαίδευση και δη η Τριτοβάθμια δεν αποσκοπεί ούτε στοχεύει 

στην παραγωγή «μη ελαττωματικών αποφοίτων».  

Ο  Lomas (2001), μετά την έρευνα του σε Ανώτατα Όργανα της Διοίκησης 

Ιδρυμάτων καταλήγει στην πρόταση ότι η αντίληψη της Ποιότητας αφ’ ενός ως 

«Καταλληλότητα για τον σκοπό» και αφ’ ετέρου ως «Μετασχηματισμός/ 

Μεταμόρφωση»  φαίνεται να είναι οι δύο καταλληλότεροι κι επαρκέστεροι ορισμοί 

της Ποιότητας.  
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

αναγνωρίζοντας τη σύγχυση γύρω από την έννοια ‘Ποιότητα’, δημοσιεύει επίσημο 

κείμενο «Terminology of Quality Assurance: Towards shared European Values?», με 

τη λογική ότι δε μπορούμε να μιλάμε για Διασφάλιση Ποιότητας, ‘καλές’ πρακτικές 

εμπειρίες, χωρίς πρώτα να αποσαφηνιστούν οι σχετικοί όροι. (ENQA, Occasional 

Paper 12, 2006.)  

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Δίκτυο, του οποίου την επίσημη προτεινόμενη ορολογία θα 

υιοθετήσουμε στην παρούσα Μελέτη, η Ποιότητα και οι σχετικές με αυτήν έννοια 

ορίζονται και προσδιορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο.  

Ο όρος «Ποιότητα» σχετίζεται με τη βαθμολογική κατάταξη (ανά βαθμίδες/ 

κλίμακες) των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ ο σχετικός 

ορισμός φαίνεται να ενσωματώνει την κρίση/ αποτίμηση των αποτελεσμάτων των 

εκπαιδευτικών διεργασιών συναρτήσει κριτηρίων.  

Η αλήθεια είναι ότι η Ποιότητα σχετίζεται με τα «Κριτήρια» -(Standards), αλλά, 

ασφαλώς, η Ποιότητα δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτά.   

Τα «Κριτήρια» -(Standards) λαμβάνουν ποικιλία ερμηνειών στις διάφορες τοπικές 

διαλέκτους και ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην Μ. Βρετανία ο όρος ταυτίζεται με το 

επίπεδο επίτευξης ενός μέτρου/ μέτρησης έναντι ενός ορισμένου σημείου αναφοράς. 

Στη Γερμανία και τη Γαλλία η μετάφραση του όρου «Κριτηρίου» χρησιμοποιείται 

για να δείξει έναν μέσο όρο ή μια νόρμα.  

Το «Κριτήριο» (Standard), ωστόσο, στο κείμενο των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων 

ερμηνεύεται ως Αρχή / Αξία παρά ως μέτρο σύγκρισης.  
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1.3. Συστήματα Ποιότητας- Εξέλιξη  

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO 8402, 1986), Σύστημα 

Ποιότητας είναι: 

«Η Οργανωτική δομή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι, οι πόροι για την 

ορθολογική διαχείριση της Ποιότητας, την καθιέρωση, εν ολίγοις, και εφαρμογή 

της Πολιτικής Ποιότητας που έχει υιοθετήσει η Ανώτατη Διοίκηση του εκάστοτε 

Οργανισμού».  

Γενικότερα, ο όρος Σύστημα προσδιορίζει και περιγράφει το πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων και λειτουργίας, εντός του οποίου υπάρχει αλληλεπίδραση 

ανθρώπων και μηχανισμών, υπό τους περιορισμούς των διαθέσιμων πόρων και 

πληροφοριακών δεδομένων. Ο στόχος ενός Συστήματος αποβλέπει στην 

αποτελεσματικότητα κι αποδοτικότητα, δηλαδή στην ικανοποίηση των 

επιχειρηματικών προσδοκιών με τον καλύτερο/ ‘οικονομικότερο’ δυνατό τρόπο. 

Ειδικότερα, το Σύστημα Ποιότητας συνίσταται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων με κυρίαρχο στόχο την παραγωγή αγαθών με χαρακτηριστικά που 

ικανοποιούν πλήρως τον Πελάτη με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τη μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση των πόρων, την άριστη ταχύτητα και την πλήρως ελεγχόμενη δράση. 

(Feigenbaum, A. V., 1991). 

Τα θεμελιώδη στοιχεία ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού Συστήματος 

Ποιότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Καθορισμένοι και ειδικοί Στόχοι και Πολιτική Ποιότητας 

 Εστίαση στον Πελάτη 

 Καταγραφή- τεκμηρίωση- ενεργοποίηση όλων των διεργασιών/ διαδικασιών/ 

δραστηριοτήτων για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων και Πολιτικής 

Ποιότητας 

 Ενοποίηση – σύμπνοια με το Σύστημα Διοίκησης του Οργανισμού 

 Εμπέδωση των αρχών Ποιότητας από όλο το προσωπικό, συνεχής 

εκπαίδευση 
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 Ολοκληρωμένο Πλάνο αξιολόγησης δραστηριοτήτων και εμπλεκομένων (πχ 

προμηθευτές) 

 Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των διορθωτικών παρεμβάσεων 

 Εξοπλισμός και στατιστική υποδομή για τον έλεγχο ποιότητας- μηχανισμοί 

συνεχούς ελέγχου 

 Αποτελεσματική ροή, επεξεργασία και έλεγχος των πληροφοριακών 

στοιχείων που συνδέονται με την ποιότητα 

 Ακριβείς προδιαγραφές και μετρήσεις σε σχέση με την απόδοση και το 

κόστος ποιότητας 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων με τους προκαθορισμένους στόχους και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

 Περιοδικές εσωτερικές ανασκοπήσεις της αποτελεσματικότητας κι 

αποδοτικότητας του Συστήματος Ποιότητας. (Crosby, P. B., 1979& Evans, 

Lindsay, 1993) 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων, εμπειρικοί μελετητές και Επιχειρήσεις επιδίωξαν τον 

καλύτερο δυνατό έλεγχο της Ποιότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η 

προσπάθεια αυτή επέφερε την εξελικτική εμφάνιση διαφόρων μορφών Συστημάτων 

Ποιότητας (Τσιότρας Γ., 1995).  

Τα στάδια αυτά εξέλιξης των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας απεικονίζεται στο 

ακόλουθο σχήμα:   
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Σχήμα 2.  Τα Στάδια Εξέλιξης των Συστημάτων Ποιότητας. 

  

ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 

  

   

  

 

 

 

 
 
 
 
  
 
Το πρώτο επίπεδο είναι η Επιθεώρηση, η οποία ουσιαστικά περιορίζεται στη 

σύγκριση ενός προϊόντος με δεδομένες προδιαγραφές προκείμενου να καθορισθεί αν 

επιτυγχάνεται η συμμόρφωση του. Ο έλεγχος αυτός για την τήρηση προδιαγραφών 

μετεξελίχθηκε σταδιακά σε ένα σύνολο πιο εξελιγμένων τεχνικών, οι οποίες είναι 

γνωστές ως Έλεγχος Ποιότητας. 

Το δεύτερο επίπεδο είναι ο Έλεγχος Ποιότητας, ο οποίος είναι το σύνολο των 

τεχνικών και δραστηριοτήτων λειτουργικού χαρακτήρα οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα. Ο Έλεγχος Ποιότητας 

περιλαμβάνει τεχνικές και δραστηριότητες λειτουργικού χαρακτήρα οι οποίες 

στοχεύουν τόσο στην παρακολούθηση μιας διεργασίας όσο και στην εξάλειψη των 

αιτιών μη ικανοποιητικής επίδοσης σε όλα τα σταδία του βρόχου της ποιότητας, 

προκείμενου να επιτυγχάνεται η καλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα. 
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Η κλασική προσέγγιση του Ελέγχου ποιότητας βασίζεται στην επιθεώρηση του 

προϊόντος μετά την παραγωγή και στην επανόρθωση του αν διαπιστωθούν αστοχίες. 

Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει μεν τον εντοπισμό των ελαττωματικών προϊόντων 

και τη διόρθωση τους, αλλά δεν εξασφαλίζει τον αποκλεισμό της επανεμφάνισης τους 

στο μέλλον. Επίσης ο εντοπισμός τους μέσω του Ελέγχου Ποιότητας των 

ελαττωμάτων σχεδιασμού και κατασκευής μετά την κατασκευή του προϊόντος 

επιβαρύνει το κόστος παραγωγής με κόστη επανακατεργασίας και επιδιόρθωσης, 

αυξάνοντας το συνολικό κόστος του προϊόντος. Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν στη 

μετεξέλιξη των συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας στο τρίτο επίπεδο τους που είναι η 

Διασφάλιση Ποιότητας. 

Το τρίτο επίπεδο είναι η Διασφάλιση Ποιότητας, που συμπεριλαμβάνει τις 

σχεδιασμένες και συστηματικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο 

του συστήματος για την Ποιότητα και αποδεικνύονται στο βαθμό που απαιτείται, 

προκείμενου να παρέχεται εμπιστοσύνη ότι μια οντότητα (διαδικασία, προϊόν, 

οργανισμός) θα ικανοποιεί της απαιτήσεις για τη Ποιότητα. 

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ενός 

οργανισμού παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών αποτελούν για τον πελάτη 

του οργανισμού διασφάλιση ότι το προϊόν θα ικανοποιεί συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και ότι η ποιότητα του θα είναι σταθερή ή ότι θα λάβει το υποσχόμενο 

επίπεδο υπηρεσιών. Διασφαλίζεται, λοιπόν, μέσω της εφαρμογής των προτύπων ένα 

επίπεδο Ποιότητας «γενικής αποδοχής».  

Παράλληλα η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και η απόκτηση 

του ανάλογου πιστοποιητικού προσδίδει στον οργανισμό μια σειρά από 

πλεονεκτήματα τα οποία σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ) είναι τα ακόλουθα: 
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 Ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις αγορές του 

εσωτερικού και του εξωτερικού 

 Αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πελάτη 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού 

 Βελτίωση της οργάνωσης του οργανισμού και του Συστήματος Ποιότητας που 

διαθέτει. 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης μέσω της καλύτερης 

οργάνωσης της παραγωγής. 

Το τέταρτο στάδιο αφορά στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Μετά τη Διασφάλιση 

Ποιότητας, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο Σύστημα 

Ποιότητας.  Είναι ο τρόπος διοίκησης ενός οργανισμού που εστιάζοντας στην 

Ποιότητα, βασίζεται στη συμμετοχή όλων των μελών του και στοχεύει στη 

μακροπρόθεσμη επιτυχία μέσω της ικανοποίησης του πελάτη και στην παροχή 

οφελών σε όλα τα μέλη του οργανισμού και στην κοινωνία. Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και η υλοποίηση της μέσω της εφαρμογής ενός Μοντέλου Ολικής 

Ποιότητας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας και 

αποτελεί τη φυσιολογική μετεξέλιξη των οργανισμών που στοχεύουν στη συνεχή 

βελτίωση τους. 

Η Ολική Ποιότητα είναι μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία που προωθεί τον ολικό 

μετασχηματισμό της παραδοσιακής επιχείρησης. Πρόκειται για μια προσπάθεια για 

συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς, που αποσκοπεί στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Η Ολική Ποιότητα αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία των σύγχρονων 

επιχειρήσεων και βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή τους. Δεν είναι δαπάνη, αλλά 

επένδυση, που ξεκινά από τους ίδιους τους εργαζόμενους και η εφαρμογή της 

δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η συνεισφορά 

όλων. Επομένως, ως Ολική Ποιότητα, ορίζεται η συνεχής προσπάθεια όλων των 

ατόμων για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποιούν 

πλήρως τις ανάγκες του « πελάτη» ή ακόμη και να τις υπερβαίνουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

        Α. Διασφάλιση Ποιότητας 

2.1. Διασφάλιση Ποιότητας – Γενικά 

Μεταξύ των Συστημάτων Ποιότητας οι δύο πιο ολοκληρωμένες μορφές είναι η 

Διασφάλιση Ποιότητας και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Όσον αφορά στην πρώτη, ένας ενδεικτικός ορισμός δίνεται από τον Stebbing (1993), 

όπου και αναφέρεται: 

«Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μια φιλοσοφία ολικής τεκμηρίωσης και 

ενοποίησης των επιχειρηματικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων, με άμεσο 

στόχο τη σταθεροποίηση του ποιοτικού αποτελέσματος».  

Εκ του ανωτέρου ορισμού συνάγεται το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι βασικές Αρχές 

Διασφάλισης Ποιότητας σχετίζονται με την ανάπτυξη, καταγραφή, τεκμηρίωση 

συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, που αναλύουν και περιγράφουν την 

παραγωγή και βασίζονται σε προκαθορισμένα πρότυπα αναφοράς, κριτήρια και 

προδιαγραφές.  

Στόχος είναι η τυποποίηση, επαναληψιμότητα των διαδικασιών και η μέτρηση των 

αποτελεσμάτων αυτών με απώτερο σκοπό την σταθεροποίηση του ποιοτικού 

αποτελέσματος.  

Προχωρώντας στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, αυτό ορίζεται βάσει του 

Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO 8402/1986) ως εξής:  

«Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι το σύνολο προγραμματισμένων ή 

συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται σε δεδομένες ή 

συναγόμενες απαιτήσεις Ποιότητας.»      
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2.2. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας-  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είδαμε έως το σημείο αυτό πως κάθε Σύστημα 

Ποιότητας αποτελεί, ουσιαστικά, ένα Σύστημα Διοίκησης που στοχεύει στην συνεχή 

βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που καθορίζουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την 

προαγωγή της ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης.  

Επίσης, ορίστηκε το περιεχόμενο της Διασφάλιση Ποιότητας ως το σύνολο των 

σχεδιασμένων και συστηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εφαρμόζονται στα 

πλαίσια ενός Συστήματος Ποιότητας και αποδεικνύονται, όταν αυτό απαιτείται, 

προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις για Ποιότητα.  

Συνεπώς, κάθε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας διακρίνεται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που αφορούν στα παρακάτω: 

 Προσέγγιση λειτουργιών επιχείρησης,  

 Πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας,  

 Τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας  

Γενική αρχή, που διέπει τον τρόπο προσέγγισης λειτουργίας της επιχείρησης στα 

Συστήματα Ποιότητας, είναι η περιγραφή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μέσω 

της έννοιας της διαχείρισης διεργασιών (Process Management).  

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε δραστηριότητα που χρησιμοποιεί πόρους και στην οποία 

ασκείται διοίκηση με σκοπό την εκροή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων νοείται ως 

διεργασία (process). Ως τέτοια, χαρακτηρίζεται από ροή ενεργειών και συγκεκριμένες 

αντίστοιχες διοικητικές αρμοδιότητες οι οποίες κατηγοριοποιούνται (εφαρμόζοντας 

την μεθοδολογία PDCA) σε τέσσερις ενότητες. Η μεθοδολογία PDCA είναι 

δανεισμένη από τον Deming και την Ολική Ποιότητα. Ο Κύκλος αυτός αποτελεί τον 

‘βρόγχο Ποιότητας’, http://www.liaison.tuc.gr/gr_iso9000.html. και αποδεικνύει και 

το σημαντικό βαθμό συσχέτισης της Διασφάλισης και της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας.  

http://www.liaison.tuc.gr/gr_iso9000.html
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Οι τέσσερις τομείς διοικητικών αρμοδιοτήτων συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

 Ενέργειες προγραμματισμού/ σχεδιασμού (Plan),  

 Ενέργειες υλοποίησης (Do),  

 Ενέργειες ελέγχου αποτελεσμάτων (Check),  

 Ενέργειες διορθώσεων/ παρεμβάσεων (Act).  

Σχήμα 3. Κύκλος Deming - PDCA. 
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Το πεδίο εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνει τις 

παρακάτω θεματικές ενότητες επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (οι οποίες 

εξειδικεύονται ανάλογα με την λειτουργία της κάθε επιχείρησης):  

 Διοικητική Λειτουργία 

 Διαχείριση Πόρων  

 Υλοποίηση Προϊόντος/ Υπηρεσίας  

 Μετρήσεις/ Συνεχής Βελτίωση  

Σχόλιο [ΑΕ5]: Από εδώ και 
κάτω -έως και την ενότητα 2.4- 
αναφέρω στοιχεία, που με 
διαφορετικό μεν τρόπο, ωστόσο, 
τα τονίζω και στο case study. 
Κατά την κρίση μου δεν 
επαναλαμβάνομαι. Εδώ 
παρουσιάζω γενικά στοιχεία και 
απαιτήσεις ενώ στο case τα 
εξειδικεύω με περισσότερες 
λεπτομέρειες που αφορούν στο 
Πανεπιστήμιο. 
Πάντως, κατά την άποψη μου, 
από τη στιγμή που μιλάω για 
Διασφάλιση και δεδομένου ότι 
ενσωματώνω στο Πρότυπο 
Αναφοράς του προτεινόμενου 
Συστήματος και της Απαιτήσεις 
του ISO, δε μπορώ να παραλείψω 
την αναφορά στο σημείο αυτό του 
Προτύπου. 
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Η τεκμηρίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζεται σε τρία 

επίπεδα, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας, τα οποία είναι: 

 Εγχειρίδιο Ποιότητας: Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης του 

συστήματος ποιότητας. Περιέχει το σύνολο των αρχών διοίκησης ποιότητας 

που εξειδικεύουν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου στην λειτουργία της 

επιχείρησης,  

 Διαδικασίες Ποιότητας: Αποτελούν το δεύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης κατά 

το οποίο οι αρχές διοίκησης ποιότητας μεταφράζονται σε ροή ενεργειών σε 

διατμηματικό επίπεδο.  

 Οδηγίες Εργασίας - Έντυπα Επικοινωνίας: Αποτελούν το τρίτο επίπεδο 

τεκμηρίωσης. Οι Οδηγίες Εργασίας περιγράφουν εξειδικευμένες μεθόδους και 

πρακτικές εργασίας οι οποίες είτε αποτελούν εργασίες ρουτίνας μεμονωμένων 

τμημάτων της επιχείρησης είτε εμπεριέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ης 

επιχείρησης. Τα Έντυπα Επικοινωνίας αποτελούν το κύριο μέσο τεκμηρίωσης 

της διακινούμενης πληροφορίας κατά την υλοποίηση των διαδικασιών και 

διακρίνονται σε αναφορές και τυποποιημένα έντυπα.  
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2.3.  Πρότυπα της Σειράς ISO 9000 

Οι κύριες Αρχές της Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, όπως οι σημαντικότερες 

εξ αυτών καταγράφηκαν στην ανωτέρω ενότητα, ενσωματώνονται από τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης στο εγχείρημα του να αναπτύξει και να σχεδιάσει ειδικά 

Πρότυπα αναφοράς, απαραίτητα για την εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας από τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Έτσι αναπτύσσονται τα Πρότυπα 

της Σειράς ISO 9000, που αποτελούν γενικό οδηγό για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

των Επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, σήμερα η έννοια της Διασφάλισης Ποιότητας 

ταυτίζεται με αυτά τα Πρότυπα αναφοράς. 

Το ISO 9000 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Γενεύη της Ελβετίας το 1987 από 

τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης. Η έκδοση της πρώτης σειράς προτύπων ISO 

9000 συνοδευόταν και µε ένα πρότυπο επεξήγησης ορολογιών, ISO 8402. 

Υποστήριζε την τεράστια επίδραση της ποιότητας στο εμπόριο και έδινε 

προτεραιότητα στους προμηθευτές και τους καταναλωτές εστιάζοντας στη διαδικασία 

και όχι στο προϊόν.  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα υιοθετήθηκε από πολλούς φορείς και ενσωματώθηκε 

σε εθνικά και βιομηχανικά πρότυπα, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας, 

στην βελτίωση της αποδοτικότητας, στην βελτίωση της επικοινωνίας και του 

γενικότερου ελέγχου από την Διοίκηση. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων, η μείωση του κόστους των επιχειρήσεων και η αύξηση του μεριδίου 

της αγοράς, έφερε τους Οργανισμούς πιο κοντά στην ουσία της Ποιότητας. Η σειρά 

των προτύπων ISO 9000 και τα συνοδευτικά 9001, 9002, 9003, 9004 έχουν στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας σε κάθε μορφής, μεγέθους και τύπου Οργανισμού ή 

Επιχείρησης. 

Παρακάτω καταγράφεται η οικογένεια της Σειράς των Προτύπων ISO 9000:  
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Τα Πρότυπα της Σειράς ISO 9000 είναι τα ακόλουθα: 

 ISO 9000  

Το πρότυπο αυτό ορίζει τις βασικές οδηγίες για την επιλογή και χρήση προτύπων 

διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας. Καθορίζει επίσης τους κανόνες επιλογής 

και χρήσης των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 

9001, 9002, 9003, ενώ αναφέρεται και στην ανάπτυξη, προμήθεια και συντήρηση 

λογισμικού 

 ISO 9001 

Είναι ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο αναφέρεται στο σχεδιασμό, 

ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καλύπτοντας 

παράλληλα και το στάδιο της εξυπηρέτησης/ υποστήριξης 

 ISO 9002  

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται όταν ένας προμηθευτής πρέπει να επιβεβαιώσει τη 

συμμόρφωση των προϊόντων του προς συγκεκριμένες απαιτήσεις κατά την 

παραγωγή, την παράδοση /εγκατάσταση και την εξυπηρέτηση/ υποστήριξη τους. 

 ISO 9003   

Πρόκειται για Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο χρησιμοποιείται για τον 

τελικό έλεγχο και τις δοκιμές ενός προϊόντος. 

 ISO 9004 

Αποτελείται από τέσσερα μέρη, τα οποία αναφέρονται στα βασικά χαρακτηριστικά 

ενός Συστήματος Ποιότητας καθώς και στη Διαχείριση της Ποιότητας. 

Το πρότυπο ISO 9001:2000 αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση της σειράς 

προτύπων ISO 9000 που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων (International 

Standards Organization - ISO) στα πλαίσια μιας προσπάθειας ευρείας εφαρμογής των 

αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Βασική λογική των αρχών της Ολικής 

Ποιότητας, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα σύνολο μεθόδων και αξιών, είναι ότι 

η προσφερόμενη ποιότητα επηρεάζεται από όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. 
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Στόχος του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 είναι η εξασφάλιση ότι στα 

πλαίσια ενός συνολικού Συστήματος Διοίκησης υπάρχουν, είναι τυποποιημένες και 

τηρούνται ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις που άπτονται (έμμεσα ή άμεσα) με την 

ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών. 

Το ISO 9001:2000 αποτελείται από τέσσερις κύριες Ενότητες οι οποίες αφορούν 

την οργανωσιακή υποδομή ενός Οργανισμού, απαραίτητες για την 

αποτελεσματικότητα κι αποδοτικότητα των δράσεων του. 

 Διοίκησης της εταιρείας  

 Σύστημα Διαχείρισης πόρων (άνθρωποι και εξοπλισμός)  

 Πραγματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών  

 Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση των δομών της επιχείρησης.  

Η χρηστικότητα του ISO 9001:2000:  

 Εισάγει την προσέγγιση της διεργασίας για την διαμόρφωση ενός Συστήματος 

Διαχείρισης της Ποιότητας που θα βασίζει τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

στις ανάγκες των πελατών και όχι του προτύπου  

 Οι Οργανισμοί και, κυρίως, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν πλέον την 

δυνατότητα να εξαιρέσουν διαδικασίες, µε την προϋπόθεση ότι αυτή η 

αφαιρετική τακτική δεν επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος ή και της 

υπηρεσίας.  

 Κάθε διεργασία συσχετίζεται µε δείκτες απόδοσης, η παρακολούθηση των 

οποίων υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος και την τάση 

και τις προσπάθειες της εταιρείας προς την κατεύθυνση της συνεχούς 

βελτίωσης 
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Το ISO 9001:2000 περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεωτικές διαδικασίες, σχετικές 

με την διαχείριση και αναβάθμιση του Συστήματος: 

 Έλεγχος εγγράφων  

 Έλεγχος αρχείων  

 Μη- συμμορφώσεις  

 Εσωτερικές επιθεωρήσεις  

 Διορθωτικές Ενέργειες  

 Προληπτικές Ενέργειες  
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2.4. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση –Βασικοί Ορισμοί 

Η Διασφάλιση της Ποιότητας είναι έννοια νεοεισερχόμενη στους κύκλους της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αφετηρία της αποτελεί η Συνθήκη της Μπολώνα, ενώ 

εσωτερικός της πυρήνας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας, στοιχεία 

που θα διερευνηθούν εκτενώς σε επόμενα κεφάλαια.  

Το αντικείμενο, πλαίσιο και πεδίο της Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζονται από το 

μέγεθος και τη δομή του Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Συστήματος, εντός του οποίου 

αναπτύσσεται ή και εφαρμόζεται. 

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα 

Ιδρύματα συνιστά ένα ολοκληρωμένο Σύστημα που ενσωματώνει δύο επιμέρους 

λειτουργικά υπό-συστήματα, δύο κύριες διαστάσεις, την Εσωτερική και Εξωτερική.  

  Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας  

Περιλαμβάνει τις διεργασίες, τα κριτήρια και τις οδηγίες που θα συμβάλλουν ώστε 

κάθε Ανώτατο Ίδρυμα να καταστεί ικανό να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα 

αποτελεσματικό κι αποδοτικό Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με 

διαδικασίες, μεθόδους, μηχανισμούς και μοντέλα προσαρμοσμένα στις δικές του 

ιδιαίτερες απαιτήσεις, στόχους, φυσιογνωμία και ρόλο.  

 Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας  

Περιλαμβάνει εκείνα τα κριτήρια και οδηγίες, χρήσιμες αφ’ ενός στο ίδιο το 

Πανεπιστήμιο, που αποτελεί και το υποκείμενο που υφίσταται τις εξωτερικές 

διαδικασίες διασφάλισης -κοινώς, την Εξωτερική Αξιολόγηση- κι αφ’ ετέρου τον 

Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας, αφού αυτός αποτελεί την αρμόδια συντονιστική 

αρχή για την υλοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πανεπιστημίων 

Οι μηχανισμοί και διαδικασίες που διέπουν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας ενός Πανεπιστημίου συνιστούν τις «εντός» του Ιδρύματος πρακτικές 

(intra-institutional practices) με την προοπτική παρακολούθησης και βελτίωσης της 

Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.    
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Οι μηχανισμοί και διαδικασίες που διέπουν το Εξωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της 

Ποιότητας για ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συνιστούν τις «μεταξύ των ορίων» 

ή «υπέρ-πάνω από τα θεματικά πεδία» (inter- or supra-institutional schemes) με 

την προοπτική διασφάλισης της Ποιότητας τόσο των Προγραμμάτων Σπουδών όσο 

και του ίδιου του Ιδρύματος. 

Ωστόσο, οι μηχανισμοί της Διασφάλισης Ποιότητας -εσωτερικοί και εξωτερικοί-, 

που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο Πανεπιστημίου ή και Προγράμματος Σπουδών, 

είναι τόσο διαφορετικοί που, συνήθως, εμπλέκονται και επικαλύπτονται με τους 

αντίστοιχους μηχανισμούς και την ευρύτερη λογική που διέπει τις προσεγγίσεις της 

κριτικής ανασκόπησης και του ελέγχου της Ποιότητας.  

Η Διοίκηση και Διαχείριση της Ποιότητας (Quality Management), η Αναβάθμιση 

της Ποιότητας (Quality Enhancement), ο Έλεγχος της Ποιότητας (Quality Control) 

κι η αποτίμηση της Ποιότητας (Quality Assessment) είναι μέσα, προσεγγίσεις, 

τρόποι για να εξασφαλιστεί και να κατοχυρωθεί η Ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ενός Ιδρύματος. (Harvey, L., 2004)  

Είναι δύσκολο να ακριβολογήσουμε και να οριοθετήσουμε ευκρινώς τη 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ των κύριων προσεγγίσεων της Διασφάλισης 

Ποιότητας- Διασφάλιση (Assurance), Αξιολόγηση (Evaluation), Αποτίμηση 

(Assessment), Επιθεώρηση (Audit), όπως αυτές προκύπτουν από τα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα κι Οδηγίες που έχει προτείνει το Δίκτυο ENQA. Η ακριβέστερη τους 

διάκριση επιχειρείται στην ενότητα 3.5, Μέρος ΙΙ του παρόντος πονήματος. 

Οι δραστηριότητες Διασφάλισης Ποιότητας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ύπαρξη στο εσωτερικό του Ιδρύματος των αναγκαίων μηχανισμών, που είναι 

προτιμότερο να θεμελιώνονται, να υποστηρίζονται και να ενδυναμώνονται από την 

Εσωτερική Κουλτούρα Ποιότητας (Quality Culture) (Harvey, L., 2004) 

Παρακάτω επιχειρείται να δοθεί η ευρύτερη τοποθέτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

απέναντι στην έννοια της Διασφάλισης Ποιότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

που θα μας μυήσει εισαγωγικά στο προκείμενο ζήτημα.  
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Στοιχειώδεις Ορισμοί 

Η Διασφάλιση της Ποιότητας, στα πλαίσια ενός θεμελιακού ορισμού, συνιστά μια 

διεργασία που επιδιώκει να διασπείρει σε όλους τους εμπλεκόμενους του 

εκπαιδευτικού συστήματος το αίσθημα της «εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης» 

ότι η παροχή (εισερχόμενα, διεργασίες, διαδικασίες, εξερχόμενα) πληρούν τις 

προσδοκίες τους ή  τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν προκαθοριστεί βάσει των 

«οριακών» κριτηρίων- «κατωφλίου» (threshold minimum requirements). (Harvey, L., 

2004). 

Ο μελετητής Melia (1994, p. 40), όπως παραπάνω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετίζει 

τη Διασφάλιση Ποιότητας με τα Κριτήρια και τις απαιτήσεις που έχουν, βέβαια, 

οριστεί και συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία εκ των προτέρων.  

«Η Διασφάλιση της Ποιότητας παρέχει στους χρήστες του Συστήματος της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης εγγυήσεις ότι τα Ιδρύματα, τα Προγράμματα Σπουδών και 

οι απόφοιτοι ικανοποιούν και απαντούν σε συγκεκριμένα στάνταρ- Κριτήρια». 

Ο Duff (Duff et al., 2000, p. Xv) ορίζει τη Διασφάλιση Ποιότητας ως διεργασία που 

αν αναδεικνύει και συμβάλλει στην αριστεία, λογοδοσία και στην «αξία για το 

κόστος» (value for money). 

«Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μια διεργασία μέσω της οποίας τα Ιδρύματα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης εγγυώνται καταρχήν στα ίδια και κατ’ επέκταση στους 

εμπλεκόμενους (stakeholders) ότι η διδασκαλία, η μάθηση και οι λοιπές 

παρεχόμενες υπηρεσίες συστηματικά και με συνέπεια επιδιώκουν την επίτευξη της 

Αριστείας, και ότι εν τέλει την πετυχαίνουν. Μια τέτοια Διασφάλιση είναι αναγκαίος 

στόχος για τα ίδια τα Ιδρύματα. Επιπρόσθετα ωστόσο, είναι αναγκαίο και τα 

δημόσια χρηματοδοτούμενα Πανεπιστήμια να λογοδοτούν και να παρέχουν 

διασφαλίσεις και εχέγγυα προς την Πολιτεία και την ευρύτερη Κοινωνία ότι 

παρέχουν σημαντικές κι αξιόλογες υπηρεσίες ισότιμες και ισάξιες με τη 

χρηματοδότηση τους, ότι δηλαδή παρέχουν «αξία για τα χρήματα» (value for 

money). Κατά αυτόν τον τρόπο, η Διασφάλιση Ποιότητας  ενσωματώνει όλες τις 

εσωτερικές διεργασίες του Πανεπιστημίου, ώστε η Ποιότητα να διατηρείται, να 

αξιολογείται, να βελτιώνεται.»      
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (HEQC) προτείνει (2004, p. 28): 

«Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι διεργασία που εξασφαλίζει και κατοχυρώνει ότι τα 

ορισμένα και αποδεκτά Κριτήρια ή απαιτήσεις ή οι προδιαγραφές έχουν επιτευχθεί 

και απαντηθεί». 

Το Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (European training 

Foundation, 1998, p. 12) εστιάζει στις Πολιτικές, διεργασίες και δράσεις για να 

κατοχυρωθεί και να διατηρηθεί η Ποιότητα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων. Το κέντρο βάρους για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας είναι η λογοδοσία του Ιδρύματος σε όλες τις ομάδες 

ενδιαφέροντος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.    

Ο  Woodhouse (1999, p. 30) πρεσβεύει ότι η Διασφάλιση Ποιότητας αφορά στη 

Διατήρηση και αναβάθμιση της Ποιότητας και έτσι την προσδιορίζει με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

«Η φράση Διασφάλιση της Ποιότητας αναφέρεται σε Πολιτικές, συμπεριφορές, 

ενέργειες και διαδικασίες απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι η Ποιότητα 

διατηρείται και συστηματικά αναβαθμίζεται. Ενδεχομένως, κατά την εφαρμογή της 

περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από τις προσεγγίσεις της Αξιολόγησης, του 

Ελέγχου και της Πιστοποίησης, audit, assessment, accreditation αντίστοιχα. Η 

Διασφάλιση Ποιότητας χρησιμοποιείται ενίοτε υπό μια πιο περιορισμένη έννοια και 

ερμηνεία προκειμένου είτε να δηλώσει την επίτευξη των ελάχιστων κριτηρίων 

(Πιστοποίηση) είτε να αποδείξει και να διασφαλίσει τους Stakeholders για την 

κατοχύρωση της Ποιότητας (Λογοδοσία) ».  

Ο  Fraser συμπεριλαμβάνει την έννοια της Αναβάθμισης της Ποιότητας στην 

ερμηνεία της Διασφάλισης της Ποιότητας και συγκεκριμένα την προσδιορίζει ως 

εξής: 
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«Η Διασφάλιση της Ποιότητας έχει τέσσερα συστατικά χαρακτηριστικά: 

 Καθένας στον Οργανισμό έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να διατηρεί την 

Ποιότητα των Εκπαιδευτικών υπηρεσιών  

 Καθένας στον Οργανισμό έχει την ευθύνη να κατανοεί, να αντιλαμβάνεται, να 

χρησιμοποιεί και να αισθάνεται κάτοχος κι υπεύθυνος του Συστήματος που 

λειτουργεί για τη διατήρηση κι ενίσχυση της Ποιότητας 

  Η Ανώτατη Διοίκηση, ακόμα και ο ίδιος ο φοιτητής ή ο Καθηγητής ή και ο 

υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί και να επιθεωρεί τακτικά την αξιοπιστία, 

εγκυρότητα και σταθερότητα των Συστημάτων Διασφάλισης κι Ελέγχου της 

Ποιότητας  

Ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που παίρνει στα σοβαρά τη Διασφάλιση 

Ποιότητας, βάσει των προηγούμενων αναφορών, τότε μεταβάλλεται, 

μετασχηματίζεται σε μια αυτό- κριτική κοινότητα, με αυτογνωσία κι αυτονομία, 

όπου όλοι ανεξαρτήτως (καθηγητές, φοιτητές Πρυτανικές Αρχές, υπάλληλοι) και 

καθένας μόνος του αγωνίζεται και συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη» 

(Fraser, 1994, p. 105-6) 

Ο Kisuniene (2004) ορίζει τη Διασφάλιση Ποιότητας ως εξής: 

«Η Διασφάλιση Ποιότητας διαχειρίζεται στους εννοιολογικούς της κόλπους την εξ 

ολοκλήρου εκπαιδευτική πολιτική, τα συστήματα και τις διεργασίες που 

εξασφαλίζουν την υψηλή και καλή Ποιότητα της μάθησης ως μέρος μιας ευρύτερης 

διεργασίας της εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» 

Μια οπτική που εστιάζει ειδικότερα στην Εσωτερική προσέγγιση της Διασφάλισης 

Ποιότητας δίνεται από το Πανεπιστήμιο University of Aberdeen (2002) με τον 
παρακάτω ορισμό 

 «Η Διασφάλιση Ποιότητας απαντά στο ερώτημα: Πως ένα Πανεπιστήμιο απαντά 

και ικανοποιεί τον εαυτό του (το εσωτερικό του περιβάλλον) ότι οι μηχανισμοί και 

δομές για την παρακολούθηση των διαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας είναι 

αποτελεσματικοί και, όπου είναι απαραίτητο, ότι αυτοί προάγουν την αναβάθμιση 

της Ποιότητας των παρεχόμενων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.» 
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Για το Tempus (2001), η Διασφάλιση Ποιότητας ορίζεται πιο γενικευμένα και 

αναφέρεται στην τυποποίηση των υπηρεσιών: 

«Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί σύνολο προκαθορισμένων συστηματικών 

δράσεων, ενεργειών κατάλληλων να εφαρμοστούν σε ένα πλαίσιο/ πλάνο 

Διασφάλισης Ποιότητας με κύριο σκοπό να εξασφαλιστεί ότι το Πανεπιστήμιο ή οι 

τελικοί χρήστες των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών λαμβάνουν μια 

ορισμένη Ποιότητα υπηρεσιών».  

Συσχετιζόμενες με τον ορισμό αυτό είναι οι ξεχωριστές δραστηριότητες του Ελέγχου 

Ποιότητας και της Αποτίμησης της Ποιότητας (quality control & quality assessment). 

Ο Centrex (2004) πλαισιώνει τη Διασφάλιση Ποιότητας ως μια απλή επιβεβαίωση 

για την επίτευξη των προκαθορισμένων Κριτηρίων 

«Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μέσον μέσω του οποίου το Ίδρυμα επιβεβαιώνει 

και τεκμηριώνει ότι οι συνθήκες λειτουργούν για τους φοιτητές με τρόπο που 

συμβάλλει και τους υποστηρίζει στην επίτευξη των Κριτηρίων (Standard), που ο 

ίδιος ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός έχει ορίσει εκ των προτέρων.»  

Ο εκπαιδευτικός Φορέας της Ουγγαρίας (Hungarian Higher Education Act, 2000 

amendment) ορίζει: 

«Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελείται από συνετά προμελετημένες και 

οργανωμένες δραστηριότητες σε όλο το εκπαιδευτικό φάσμα, εξυπηρετώντας τη 

σταθερή διαδικασία προσέγγισης των ακαδημαϊκών αντικειμενικών στόχων του 

Ιδρύματος για την πραγματική λειτουργία αυτής. Ένα τέτοιο Σύστημα είναι 

προσανατολισμένο ώστε να εκπληρώνει τις πραγματικές ανάγκες του άμεσου και 

έμμεσου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, ειδικότερα 

όμως, των φοιτητών, των εργαζομένων σε αυτό και όσων εξυπηρετούν την έρευνα». 

(Szanto, 2003) 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/#qualitycontrol
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/#assessment
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Ο ορισμός που δίνει ο T. Vroeijenstijn (2005, 1995a) τάσσεται πιο κοντά στην 

έννοια της διατήρησης και αναβάθμισης της Ποιότητας:  

«[...] Η Διασφάλιση Ποιότητας μπορεί να περιγραφεί ως διαρκής και 

συστηματική προσήλωση απέναντι στην Ποιότητα στην προοπτική της 

διατήρησης και βελτίωσης της Ποιότητας [....]Η «επιμέλεια κι η φροντίδα της 

Ποιότητας» (Continuous quality care), αποτελεί «sine qua non» για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας, ένα από τα «στρατηγικά εργαλεία» της οποίας είναι η 

Αξιολόγηση της Ποιότητας».  

Οι Ορισμοί και το εννοιολογικό υπόβαθρο της Διασφάλισης Ποιότητας υποδηλώνουν 

ότι ο σχεδιασμός κι η εφαρμογή της αποσκοπούν στην ανάγκη είτε για λογοδοσία και 

ανάληψη ευθυνών της Ανώτατης Διοίκησης του Πανεπιστημίου προς όλες τις ομάδες 

ενδιαφέροντος για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες είτε για στρατηγική αναβάθμιση 

και βελτίωση της Ποιότητας του παρεχόμενου έργου του.  
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     Β. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

2.5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας- Γενικά  

Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αναπτύχθηκε πριν το κίνημα της 

Διασφάλισης Ποιότητας στη μεταπολεμική Ιαπωνία. Για το λόγο αυτό, πολλά από τα 

συστατικά στοιχεία της Ολικής Ποιότητας ενσωματώνονται στο Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας. Εμπνευστές του κινήματος της Ολικής Ποιότητας ήταν ο E. 

Deming και ο J. Juran. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν αφορά απλώς σε ένα Σύστημα αλλά παραπέμπει 

σε μια ολόκληρη φιλοσοφία Διοίκησης. Απώτερος στόχος αυτής είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου αγαθού, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από 

τον πελάτη με το ελάχιστο κόστος και την ολική συμμετοχή των εμπλεκομένων στις 

λειτουργίες και δραστηριότητες του Οργανισμού. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θεμελιώνεται σε ένα τρίπτυχο άξονα, όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.  

Σχήμα 4. The Scope of Total Quality. 
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Πηγή: Evans& Lindsay, 2005. 

 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

57 

Οι τρεις θεμελιώδεις Άξονες Ολικής Ποιότητας υποστηρίζονται από ένα 

ολοκληρωμένο και σφαιρικό Σύστημα Διοίκησης (Infrastructure), που αναφέρεται 

και στα τρία επίπεδα Διοίκησης, περιλαμβάνοντας όλα τα επιμέρους Συστήματα 

Διοίκησης των βασικών Λειτουργικών Τμημάτων και κατ’ επέκταση από τις 

Πρακτικές (Practices) που εφαρμόζει το κάθε Τμήμα, όλες δηλαδή εκείνες τις 

δραστηριότητες προς υλοποίηση των Στόχων για Υψηλή Απόδοση. Ειδικότερα, τα 

Εργαλεία και οι Τεχνικές (Tools & Techniques) είναι τα μέσα για να υποστηριχθούν 

και να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα παραπάνω. 

Σύμφωνα με το τρίπτυχο πεδίο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αναπτύσσονται οι 

Αρχές και Αξίες που διέπουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, οι κυριότερες εκ των 

οποίων συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

 Δέσμευση και ενεργή συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης 

 Ανάληψη ευθύνης για την Ποιότητα από όλα τα Τμήματα του Οργανισμού 

 Υιοθέτηση της αρχής της πρόληψης αντί της θεραπείας 

 Χρήση στατιστικών εργαλείων Ποιότητας για πρόληψη, εντοπισμό και 

διόρθωση αδύνατων σημείων του Οργανισμού 

 Κριτική & συνεχής παρακολούθηση των ‘καλύτερων’ 

 Ενίσχυση της ομαδικότητας και του πνεύματος αλληλοϋποστήριξης 

 Ενθάρρυνση του brainstorming και των προσπαθειών όλων και καθενός 

ξεχωριστά για τη συστηματική και αέναη βελτίωση (Τσιότρας, Γ., 1995) 

Βάσει των Αρχών αυτών, οι κυριότερες δράσεις ενός Οργανισμού που διέπεται από 

τη φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας σε όλο το πλέγμα του είναι οι εξής: 

 Υπάρχει συνεχής βελτίωση και Ομαδική εργασία 

 Αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των ατόμων 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 

 Ενσωμάτωση προμηθευτή και αποδέκτη μέσα στη διαδικασία 
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Τα κρίσιμα σημεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι:  

 Αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία 

 Ενσωμάτωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας στο Στρατηγικό πλάνο 

δράσης 

 Δια- συμμετοχική διοίκηση Συστημάτων Ποιότητας 

 Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών 

 Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του προσωπικού 

 Συμμετοχή όλων στις διαδικασίες- Συνεχής Επικοινωνία 

 Ομαδική εργασία 

 Μέτρηση της παραγωγής και ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες 

 Αλλαγή στην νοοτροπία 

Ο θεσμός της Ολικής Ποιότητας αναπτύσσεται στην Ευρώπη με σχετική 

καθυστέρηση, σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, όπου είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένος. Η Ποιότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κέρδους και κοστίζει 

πάντα λιγότερο όταν τα πράγματα ‘γίνονται σωστά από την αρχή’. Στην αντίθετη 

περίπτωση έχουμε σπατάλη πόρων για την επιχείρηση, κοινώς ένα μη αποδοτικό 

Σύστημα Ποιότητας. 

Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης αφορά όλες τις δραστηριότητες που προσδιορίζουν 

τη λειτουργία της επιχείρησης (προμήθειες, αποθήκευση, παραγωγή, εμπορία, 

πελατειακή υποστήριξη κλπ).  

Για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο 

παράγοντες: 

 Η εξειδικευμένη ανάγκη του καταναλωτή. 

 Η παραγωγή του κατάλληλου προϊόντος ή υπηρεσίας που θα ανταποκρίνεται 

στις ιδιαιτερότητες μιας συγκεκριμένης ανάγκης. 
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Βάσει των προηγούμενων αναφορών, ως προς τις Αρχές του άξονα και των 

ευρύτερων χαρακτηριστικών που διέπουν τη φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας, εύλογα 

προκύπτουν τα βήματα για το σχεδιασμό και ανάπτυξη των Συστημάτων Ολικής 

Ποιότητας. Ενδεικτικά δίδεται το παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 5. Τα Βήματα ανάπτυξης Συστήματος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΧΩΡΑ
ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α
Ν
Α
Σ
Κ
Ο
Π
Η
ΣΗ
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2.6. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Βασικές Υποθέσεις 

Ένα Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση στηρίζεται στις 

παρακάτω Υποθέσεις, που στόχο έχουν την περιγραφή του Εκπαιδευτικού 

Μηχανισμού ως Παραγωγική Διαδικασία, προκειμένου να κατανοηθεί σαφέστερα το 

πώς εφαρμόζονται οι Αρχές αυτές στον εν λόγω Τομέα, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει στη μελέτη του ο Γ. Τσιότρας (2002): 

 Οι Μαθητές είναι οι «Εργαζόμενοι» και ταυτόχρονα τα «Προϊόντα» 

 Τα Σχολεία κάθε Βαθμίδας είναι οι «Προμηθευτές» 

 Η ικανότητα λειτουργίας των Μαθητών σε σχετικό επίπεδο Ποιότητας 

 Η Διδασκαλία δε σημαίνει απαραίτητα Μάθηση 

Βασικές Αρχές 

Οι βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας συνοψίζονται  στην αξία και 

αντίληψη ότι η Ολική Ποιότητα αποτελεί μια διηνεκή προσπάθεια προσέγγισης προς 

το άριστο, την τελειότητα με άλλα λόγια είναι αυτό που κάνει τη μάθηση μια 

ευχάριστη διαδικασία. Έτσι, πέρα από τις Αρχές που ενσωματώνονται στον τρίπτυχο 

άξονα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για κάθε Οργανισμό, για την περίπτωση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης προστίθενται ακόμα μερικές αξίες και αρχές, ορίζοντας και 

εμπλουτίζοντας τη Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Τριτοβάθμια με τα εξής εν 

γένει χαρακτηριστικά: 

 Νέα φιλοσοφία διοίκησης, 

 Διαφορετική θεωρητική προσέγγιση και σκέψη, 

 Νέα αντίληψη η οποία ξεκινά από την κορυφή και οδηγεί στη βάση της 

ιεραρχίας, 

 Μακροπρόθεσμη διαδικασία, 

 Διαδικασία η οποία υποστηρίζεται από εργαλεία ποιότητας, 

 Νέος τρόπος σκέψης και ζωής. 
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Στόχοι Ολικής Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στο χώρο της εκπαίδευσης η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποβλέπει: 

 Στην εκπλήρωση και υπέρβαση των προσδοκιών και των αναγκών του 

σπουδαστή 

 Στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών 

 Στην ανάθεση ευθυνών και στους σπουδαστές, 

 Στη μείωση των αδυναμιών του συστήματος και την υιοθέτηση μεθόδων που 

οδηγούν στην αποτελεσματική και κριτική μάθηση, 

 Στην ενδυνάμωση των ατόμων και στην ομαδική εργασία, 

 Στη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Ειδικότεροι Στόχοι  

 Η εκπλήρωση των προσδοκιών του σπουδαστή αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την επιτυχή εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας. Υπέρβαση των προσδοκιών 

σημαίνει ότι ικανοποιήθηκαν ανάγκες του σπουδαστή τις οποίες δεν περίμενε 

να ικανοποιηθούν ήταν δηλαδή μια μη αναμενόμενη εμπειρία. 

 Επειδή οι ανάγκες των ατόμων αλλάζουν συνεχώς, χρειάζεται να γίνονται 

συνεχείς αλλαγές στους οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να 

ικανοποιηθούν και οι καινούργιες ανάγκες. 

 Τα προβλήματα επιλύονται καλύτερα, όταν κατά τη διαδικασία της επίλυσης 

τους συμμετέχουν όλα τα άτομα τα οποία επηρεάζονται από το πρόβλημα. Γι' 

αυτό είναι απαραίτητο να ζητήσουμε τη βοήθεια των καθηγητών και των 

σπουδαστών για να πραγματοποιήσουμε την αναδιοργάνωση των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

 Η μείωση των αδυναμιών του συστήματος, η επανάληψη των ίδιων 

διαδικασιών και η μείωση των μεταβολών βοηθάει στη βελτίωση της 

ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνεχή έλεγχο της πορείας 

πραγματοποίησης των διαδικασιών. 
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Επομένως, με την εισαγωγή της Ολικής Ποιότητας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

διαφαίνεται η μετατροπή του ισχύοντος συστήματος διδασκαλίας και αξιολόγησης σε 

ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης και μάθησης. Το μεγάλο πλεονέκτημα της είναι η 

προστιθέμενη αξία στις διαδικασίες, έτσι ώστε «όσα» κερδίζει κανείς σε μάθηση να 

είναι περισσότερα από «όσα» καταθέτει σε χρήμα, μόχθο και χρόνο για την απόκτηση 

της. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, με τις ιδιαίτερες Αρχές και διαστάσεις, όπως αυτές 

προκύπτουν στην περίπτωση εφαρμογής της στην Τριτοβάθμια, μπορεί να ειδωθεί 

υπό ένα πρίσμα συνεχούς διεργασίας, ολικής συμμετοχής και αλληλοεπίδρασης των 

ομάδων ενδιαφέροντος στις εκπαιδευτικές διεργασίες. Το ακόλουθο σχήμα δίνει 

έμφαση στη συνέχεια και δια- δραστικότητα της συμμετοχής των κύριων 

εμπλεκομένων μεταξύ τους και με το ίδιο το Εκπαιδευτικό Σύστημα στα πλαίσια της 

κουλτούρας της Ολικής Ποιότητας.       

Σχήμα 6. Δια-δραστικότητα & Συνέχεια της Ολικής Ποιότητας στην Τριτοβάθμια. 
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2.7. Συγκριτική Αξιολόγηση Μοντέλων Ποιότητας 

Στα πλαίσια μιας συνοπτικής περίληψης, παρακάτω θα δούμε τα βασικότερα σημεία 

των δύο κυρίαρχων -τόσο στο τομέα της βιομηχανικής παραγωγής όσο και στον 

τομέα των υπηρεσιών- Μοντέλων Ποιότητας. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η 

συγκριτική αποτίμηση των δύο προσεγγίσεων, η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων 

και μειονεκτημάτων τους, με απώτερο στόχο να καταστεί σαφές και ξεκάθαρο ποιο 

εκ των δύο μπορεί να λειτουργήσει ‘αποτελεσματικότερα’ και ‘αποδοτικότερα’ στο 

ακαδημαϊκό περιβάλλον.    

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Το Μοντέλο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχει την καταγωγή του στις ιδέες και 

πρακτική του Ε. Deming να χρησιμοποιεί στατιστικές τεχνικές μαζί με τις 

παραδοσιακές μεθόδους διοίκησης για τον έλεγχο της βιομηχανικής παραγωγής,  

αρχικά, κυρίως των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, την μεταπολεμική περίοδο.  

Το Μοντέλο διαδόθηκε ευρέως από τους Juran και Crosby και αποτελεί σε γενικές 

γραμμές μια φιλοσοφία, που χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές –Δέσμευση, Συμμετοχή, 

Γνώση, Συνεχή Βελτίωση, Εστίαση στον Πελάτη αλλά και στους Προμηθευτές κτλ-, 

και έναν μεγάλο αριθμό εργαλείων Ποιότητας, - Ομάδες Βελτίωσης, Αποτίμηση 

Ποιότητας, Ανάπτυξη Πολιτικών Ποιότητας, Στατιστικά Εργαλεία, κτλ-, με σκοπό να 

δημιουργηθούν σε έναν Οργανισμό οι κατάλληλες δραστηριότητες και έννοιες της 

Ολικής Ποιότητας σε πρακτικό επίπεδο (Brown & Wiele, 1996).  

Η φιλοσοφία του Μοντέλου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι δυναμική, 

βασίζεται στη συνεχή βελτίωση και την αλλαγή και σχετίζεται άμεσα με την 

Κουλτούρα και τις συμπεριφορές μέσα στον Οργανισμό. Υπό αυτή την έννοια δίνει 

εν προκειμένω στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα μεγάλα περιθώρια ευελιξίας σε ότι 

αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Μοντέλου για τη διαχείριση και, 

κυρίως, τη βελτίωση της Ποιότητας προς όφελος του φοιτητή. 
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Διασφάλιση Ποιότητας     

Το Μοντέλο Διασφάλισης Ποιότητας αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 στη 

Μεγάλη Βρετανία με τη μορφή του Προτύπου BS5750 του British Standards 

Institution, το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο Πρότυπο το 1987 με τη μορφή των 

Προτύπων ISO 9000. 

Η φιλοσοφία του Προτύπου στηρίζεται στη χρήση προδιαγραφών, που διέπουν 

μέρος ή το σύνολο των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον Οργανισμό αυτόν. Ο 

καθορισμός των προδιαγραφών και η συμμόρφωση με αυτές επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια ενός λιγότερο ή περισσότερο γραφειοκρατικού Συστήματος, σύμφωνα με τις 

Οδηγίες του Προτύπου (Διαδικασίες, έντυπα καταγραφής και οδηγίες εργασίας), 

καθώς και από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. Το Μοντέλο δεν εξασφαλίζει 

τη βελτίωση της Ποιότητας, τουλάχιστον άμεσα, αλλά διασφαλίζει τη 

σταθεροποίηση ενός επιπέδου Ποιότητας, που μπορεί να επιτευχθεί με την τήρηση 

των καθορισμένων Προδιαγραφών. 

Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο Μοντέλων Ποιότητας 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η κριτική επικεντρώνεται στα μειονεκτήματα του ISO 

9000 έναντι του Μοντέλου Ολικής Ποιότητας, εστιάζοντας, ειδικότερα, στο 

γραφειοκρατικό του χαρακτήρα, στην έλλειψη ευελιξίας λόγω της ανάγκης 

συμμόρφωσης στις διαδικασίες και προδιαγραφές και, κυρίως, στο ότι εν τέλει η 

διασφάλιση ενός επιπέδου Ποιότητας βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών δε 

σημαίνει ότι διασφαλίζεται ή ακόμα περισσότερο επιτυγχάνεται και ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο Ποιότητας στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες- εν προκειμένω- προς 

τους ‘πελάτες’- φοιτητές. 
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Από την αντίπερα όχθη, η συνεχής πορεία βελτίωσης που συνεπάγεται η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας χωρίς ένα ορατό στόχο -όπως αυτό της Πιστοποίησης στην 

περίπτωση του ISO ή τα καθορισμένα μετρήσιμα Κριτήρια και τις Προδιαγραφές-, 

και, ειδικότερα, αφ’ ενός το εύρος και η εξειδίκευση των γνώσεων κι αφ’ ετέρου η 

κουλτούρα και, γενικά, το απαιτούμενο πνευματικό επίπεδο των εμπλεκομένων σε 

ένα Μοντέλο Ολικής Ποιότητας καθιστά, πολλάκις, ουτοπική την επιτυχή 

λειτουργία ενός τέτοιου Μοντέλου σε έναν Οργανισμό και, δη πολύ- επίπεδο, όπως 

αυτό του Πανεπιστημίου.      

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές των δύο προσεγγίσεων 

σε ο, τι αφορά στις μεθόδους και τους στόχους κάθε μιας εξ αυτών. 

Πίνακας 1. Συγκριτική Αξιολόγηση Μοντέλων Διαχείρισης Ποιότητας.   

  ISO 9000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τυποποίηση Δραστηριοτήτων- διεργασιών Συνεχής βελτίωση μέσω κατάλληλων 

αλλαγών 

Χρήση ελέγχων &επιθεωρήσεων για τη 

συμμόρφωση με προδιαγραφές 

Αυτό- αποτίμηση & συνεχής αναθεώρηση- 

αλλαγή στόχων βελτίωση 

Αυξημένη γραφειοκρατία λόγω των 

διαδικασιών & εντύπων 

Έμφαση στη θεωρητική & πρακτική 

συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού 

Συμμόρφωση με προδιαγραφές Ενημέρωση & ικανοποίηση Πελάτη 

Συγκεκριμένος τελικός στόχος η 

Πιστοποίηση 

Συνεχής & ατέρμονη πορεία για τη βελτίωση 

της Ποιότητας 

Εσωστρεφής προσέγγιση Διεργασιών Έμφαση στην οργάνωση & τις σχέσεις εντός 

& εκτός Ιδρύματος 

Οι στόχοι καθορίζονται εσωτερικά βάσει των 

δυνατοτήτων του Ιδρύματος 

Οι στόχοι καθορίζονται βάσει συγκριτικών 

διαδικασιών με άλλα Ιδρύματα 

Οι στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως 

απλές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 

Οι στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 

εξαντλητικά με στόχο την κατανόηση κάθε 

μεταβολής στις διεργασίες 

Πηγή: (Brown & Wiele, 1996, & Johannsen, 1994). 
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Δεδομένων των Πλεονεκτημάτων και Μειονεκτημάτων και των δύο, όπως προκύπτει 

από την ανωτέρω συγκριτική αξιολόγηση, θα μπορούσε να συναχθεί το ασφαλές 

συμπέρασμα ότι η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί ένα υπό- σύνολο της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και πολλές φορές το πρώτο Μοντέλο συνιστά 

απαραίτητο και πολύ σημαντικό σκαλοπάτι για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας 

σε έναν Οργανισμό. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

 «Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ» 

Στα πλαίσια ενός ευρύτερου Στρατηγικού Σχεδιασμού Αναδιαμόρφωσης και 

Αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, τις δύο τελευταίες, περίπου, δεκαετίες 

καταβάλλονται συστηματικές και ανάλογες προσπάθειες και στον Τομέα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (Evans &Lindsay 2005).  

Ο  θεσμός της Εκπαίδευσης, παγκοσμίως, παρουσιάζει σχετική ευαισθησία, υπό την 

έννοια ότι αποτελεί ευαίσθητη και πολυδιάστατη μορφή Οργανισμού. Οι 

εμπλεκόμενες Ομάδες Ενδιαφέροντος παρουσιάζουν έντονη ποικιλομορφία και ως 

προς τη σύσταση αλλά και ως προς τις απαιτήσεις και ανάγκες τους.  

Ιδιαίτερα, πιο αισθητό είναι το φαινόμενο αυτό στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, 

που παρουσιάζει πολύ- επίπεδη δομή, ποικιλομορφία ως προς το παρεχόμενο έργο 

και σύνθετες, εμπλεκόμενες μεταξύ τους διεργασίες και διαδικασίες.  
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Προτού καταγραφεί κι αναλυθεί το μείζον θεματικό αντικείμενο του παρόντος 

πονήματος, χρήζει έστω και συνοπτικής περιγραφής το θεματικό πεδίο της Εργασίας, 

η Ανώτατη Εκπαίδευση, προκειμένου να κατανοήσει κανείς σαφέστερα τους 

πραγματικούς λόγους δυσκολίας κατά την υλοποίηση ενός τέτοιου σύνθετου 

εγχειρήματος, όπως αυτού της εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στην 

πολυδιάστατη δομή των Ελληνικών Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Συστημάτων.  

Σχόλιο [ΑΕ6]: Στις επόμενες 
παραγράφους τεκμηριώνω το 
λόγο που περιγράφω και αναλύω 
το υφιστάμενο εκπαιδευτικό 
σύστημα ανά Ελλάδα & Ευρώπη. 
Εντάσσω τη Διασφάλιση 
Ποιότητας στο ευρύτερο πλαίσιο 
των Εκπαιδευτικών 
Μεταρρυθμίσεων, οπότε κρίνω 
σημαντικό να περιγραφεί, 
καταρχήν, το υφιστάμενο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και 
οι λόγοι που μας οδηγούν στις 
Μεταρρυθμίσεις. 
Αν εσείς θεωρείτε ότι πλατειάζω, 
τότε να σβήσουμε και το 1ο και το 
2ο κεφάλαιο αυτού του Μέρους.   

Από την αντίπερα όχθη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και, ειδικότερα, 

η αναφορά του θεσμικού πλαισίου της Τριτοβάθμιας, μέχρι το έτος 2005,  

τεκμηριώνει την ανάγκη αφ’ ενός για επανεξέταση του υφιστάμενου τριτοβάθμιου 

Εκπαιδευτικού Συστήματος κι αφ’ ετέρου για ενίσχυση Δομών αναδιοργάνωσης, στα 

πλαίσια των οποίων εντάσσεται και η προώθηση Συστημάτων Ποιότητας.  
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Η ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας ενσωματώνεται ως Στρατηγικό 

Εργαλείο της ευρύτερης εθνικής και ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, 

εξ’ ου και η παρακάτω αναφορά στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο της Τριτοβάθμιας. 

(ENQA, Workshop Report 1, ‘Institutional Evaluations in Europe’)  

Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των Κοινωνικών και Οικονομικών Πολιτικών και Στόχων. Τα 

Ιδρύματα επιδρούν κυρίαρχα σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς  και, 

δεδομένου ότι αποτελούν πηγή ατομικής ανάπτυξης, δικαίως, χαρακτηρίζονται ως 

«οχήματα πολύ- επίπεδης ανάπτυξης μιας Κοινωνίας». Τα Πανεπιστήμια, ανά τον 

κόσμο, έχουν ανοίξει τις Πύλες τους και προς διάφορες κατευθύνσεις.  

Ενώ ο παραδοσιακός τους ρόλος ενσωματώνει τη διαμόρφωση και μεταφορά του 

πνευματικού κεφαλαίου (intellectual capital), τα Ιδρύματα, σήμερα, αποκτούν 

επιπρόσθετους ρόλους και δράσεις, όπως ανάπτυξη και αναδόμηση των Συστημάτων 

Διοίκησης τους. Κι όχι μόνο. Υφίστανται ραγδαίες επιχειρησιακές αλλαγές, όπως 

αύξηση της διεθνούς κινητικότητας κι ανταλλαγής φοιτητών κι εκπαιδευτικού 

προσωπικού, αύξηση εισακτέων και, σαφώς, ανάγκη για αύξηση του ποσοστού 

εξωτερικής χρηματοδότησης. Υφίστανται, ταυτόχρονα, και Ακαδημαϊκές αλλαγές, 

κυρίως ως προς το ρόλο της Έρευνας και των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 

Ο κοινωνικός αντίκτυπος των Ιδρυμάτων και η συσχέτιση τους με τη Βιομηχανία και 

την Οικονομία, παράλληλα με τον παραδοσιακό ρόλο της έρευνας, διδασκαλίας και 

μάθησης, ανάγονται σε μείζονος σημασίας θέματα για την Πανεπιστημιακή 

Εκπαίδευση.  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εξελίξεων, αναδύεται, μεταξύ των δεκαετιών 1980 και 1990, 

ανά την Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα η ανάγκη για Ποιότητα, ως συνδετικός 

κρίκος και μέσον ρύθμισης και σύγκλισης των διαφορών μεταξύ των ποικιλόμορφων 

και ετερογενών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων.  

Η ανάλυση ξεκινά με τη συνοπτική καταγραφή της υφιστάμενης δομής του 

Εκπαιδευτικού Συστήματος στον Ελλαδικό Χώρο.  
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1.1. Θεσμικό/ Νομοθετικό Πλαίσιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο όρος Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σηματοδοτεί την Ανώτερη και Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Βάσει Νομοθετικών Διατάξεων, η Ανώτερη Εκπαίδευση, που κάποτε 

παράπεμπε στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), παύει να ισχύει και 

σήμερα πλέον η Ανώτατη Εκπαίδευση ορίζει τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και τα 

Τεχνολογικά Ιδρύματα. 

Σχόλιο [ΑΕ7]: Για αυτά σας 
έλεγα! Αυτό είναι το 1ο κεφάλαιο. 
Αν θέλετε τα κρατάμε. Πάντως, 
βάσει της δικής μου λογικής...δεν 
είμαστε εκτός θέματος. 
Ο μόνος λόγος που σκέφτομαι 
μήπως να τα βγάλουμε είναι 
αποκλειστικά η έκταση της 
Διπλωματικής. 

 Στις επίσημες μεταφράσεις των ευρωπαϊκών κειμένων στην ελληνική γλώσσα, ο 

αγγλικός όρος «Higher Education» αποδίδεται ως «Ανώτατη Εκπαίδευση». Να 

σημειωθεί ότι, στα ευρωπαϊκά κείμενα, ο όρος «Higher Education» αναφέρεται στον 

πανεπιστημιακό και τον μη-πανεπιστημιακό τομέα της μετά- λυκειακής εκπαίδευσης, 

που προσφέρεται από τόσο από δημόσια ιδρύματα όσο και από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις.  

Στην παρούσα Εργασία οι όροι Τριτοβάθμια, Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση θα 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, σηματοδοτώντας σε ταυτόσημες έννοιες.  

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα συνιστά θεμελιώδη συνταγματική υποχρέωση λόγω της 

πρωταρχικής της σημασίας στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της ανάπτυξης και 

ταυτότητας του ατόμου και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της κοινωνίας όπου ανήκει. Η 

οργάνωση και η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

θεμελιώνεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος του 1975 και, κατόπιν, στις διατάξεις 

μεταγενέστερων Νόμων.   

Βάσει του Ν. 1268/1982, άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος, που εστιάζει στην 

διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης αναφέρει: «το Κράτος έχει την υποχρέωση να 

παρέχει Ανώτατη Εκπαίδευση σε κάθε Έλληνα πολίτη που το επιθυμεί, μετά από 

διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο».  
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Ο εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό 

επίπεδο, επιδιώχθηκε και προωθήθηκε µε το Ν. 1268/1982 («Για τη δομή και 

λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»), με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια (Πουλής, 

2003: 24-65), που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια µε µία σειρά 

κύριας σημασίας Νόμων, όπως ο Ν. 1404/1983, µε τον οποίο ιδρύθηκαν τα Ανώτατα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), και ο Ν. 2083/1992 («Εκσυγχρονισμός 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης), που θεσμοθέτησε και την τυπική, πλέον, οργάνωση των 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (2001) 

www.eyrydice.org/Eurybase/Application/gettext.asp?id=2&tablename=GR_VΟ_6

http://www.eyrydice.org/Eurybase/Application/gettext.asp?id=2&tablename=GR_V%CE%9F_6
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1.2. Δομή – Στόχοι Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα χωρίζεται σε τρεις (3) Βαθμίδες: την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Βάσει του Ν. 2916/2001, άρθρο 1 παρ. 1, η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από 

δυο Τομείς:  

 Τον Πανεπιστημιακό Τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια,, τα 

Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και  

 Τον Τεχνολογικό Τομέα, ο οποίος Περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  

Η Ελλάδα δε διαθέτει Μονάδες ή Ιδρύματα Ανώτατης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης 

που να ελέγχονται ή να χρηματοδοτούνται από Εξωτερικούς Φορείς- Φυσικά ή 

Νομικά πρόσωπα -εν αντιθέσει με πολλές από τις Δομές Εκπαιδευτικών 

Τριτοβάθμιων Συστημάτων της Ευρώπης.  

Και οι δύο Τομείς Ανώτατης Εκπαίδευσης, που περιγράφονται παρακάτω, 

εποπτεύονται εξ’ ολοκλήρου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠΕΠΘ). Οι δύο αυτοί Τομείς Ανώτατης Εκπαίδευσης λειτουργούν 

συμπληρωματικά, µε διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους 

Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εστιάζουν στην «προαγωγή και στην ανάπτυξη της 

Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Τέχνης, στην παραγωγή νέας γνώσης, στην 

εφαρμοσμένη έρευνα και στην εφαρμοσμένη και ολοκληρωμένη κατάρτιση του 

επιστημονικού, τεχνολογικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας». Επίσης έχουν 

την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών και την αρμοδιότητα χορήγησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων 

(2001, www.ypepth.gr) 

http://www.ypepth.gr/
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Στα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων - Προπτυχιακού και 

Μεταπτυχιακού επιπέδου- δίνεται έμφαση στη «θεμελίωση, παραγωγή, ανάπτυξη και 

μετάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, 

καθώς επίσης στην ανάπτυξη σύγχρονων Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε απώτερο στόχο 

τη δυνατότητα προσαρμογής των πτυχιούχων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και 

αυξανόμενες απαιτήσεις του πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι». 

Ειδικότερα ως προς τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που παρέχονται 

μέσα από τα Πανεπιστήμια, η ανάπτυξη, αναβάθμιση και καθιέρωση τέτοιων 

οργανωμένων Προγραμμάτων αποσκοπεί στην «εμβάθυνση και προώθηση της 

έρευνας σε διάφορες επιστημονικές περιοχές, στην αύξηση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων µε σπουδές υψηλού 

επιπέδου, στον εφοδιασμό της ελληνικής Οικονομίας και κοινωνίας µε ικανά και 

επιστημονικά εξειδικευμένα και καταρτισμένα Στελέχη και, γενικότερα, στην τόνωση 

της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας». 

www.ypepth.gr/docs/ae_ne_metapt_21_feb.doc)

Από την αντίπερα όχθη, τα Τεχνολογικά Ιδρύματα επικεντρώνονται στην 

«Εκπαίδευση Στελεχών που µε την Εφαρμοσμένη Επιστημονική τους Κατάρτιση 

προάγουν την σύγχρονη τεχνολογία µε μεθόδους και πρακτικές εφαρμογές». Οι δομές 

και οι λειτουργίες των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων διέπονται από τις ίδιες 

συνταγματικές διατάξεις που πλαισιώνουν τις αντίστοιχες των Ανώτατων 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 
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1.3. Εξέλιξη των Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια 

Στην Ελλάδα παρατηρείται τη τελευταία περίπου δεκαετία αύξηση του μορφωτικού 

επιπέδου του πληθυσμού, ζήτηση, κοινώς, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε την 

αύξηση της προσφοράς από πλευράς των Ακαδημαϊκών Μονάδων, αύξησης δηλαδή 

στις προσφερόμενες θέσεις των Ιδρυμάτων.  

Ενδεικτικό προς τη τελευταία παρατήρηση είναι το γεγονός πως το έτος 2002 ο 

αριθμός των εισακτέων φοιτητών ήταν 83.050 άτομα, τη στιγμή που αντίστοιχος 

μια δεκαετία, περίπου πριν - το 1993 δηλαδή- έφτανε μόλις στους 41.940 εισακτέους. 

Εξαίρεση αποτελούν τα ακαδημαϊκά έτη 2004 και 2005, όπου ο αριθμός των 

εισακτέων φοιτητών παρουσιάζει μείωση της τάξης -9.4%, που ερμηνεύεται από 

ποικιλία λόγων, άνευ όμως σημασίας εν προκείμενη φάση.  

Ανάλογες σημειώνονται και οι αυξήσεις στον αριθμό Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και 

των Τμημάτων τους. Μετά το ακαδημαϊκό έτος του 1996,  η Ελληνική Ανώτατη 

Εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς διεύρυνσης και ανάπτυξης κυρίως ως 

προς τον αριθμό των Τμημάτων και τον αντίστοιχο των εισακτέων φοιτητών, όπως 

καταγράφηκε λίγο παραπάνω. Έτσι, το έτος 2002 λειτουργούν 20 Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα με 238 Τμήματα, όταν το έτος 1993 καταγράφονται 18 Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα με 180 Τμήμα.  

Ως προς τον αριθμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αυτός φτάνει για 

το 2002 τα 233, ενώ για το ίδιο έτος καταγράφονται 517 ειδικεύσεις Μεταπτυχιακών 

Διπλωμάτων Ειδίκευσης. Μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 2004- 2005 καταγράφεται 

σημαντική αύξηση και στην περίπτωση του αριθμού των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

και  Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης της τάξης των 16% και 14%, 

αντίστοιχα. Για το 2006, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΠΘ δείχνουν ότι 

τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αγγίζουν τον αριθμό των 350, ενώ τα 

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης τα 720, συνολικά.  
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Σε ολόκληρο το Τριτοβάθμιο Σύστημα υπηρετούν περίπου 9.200 µέλη Διδακτικού 

και Ερευνητικού προσωπικού, ενώ η τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές 

δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 938,5 εκ. € και για δαπάνες κτιριακών 

εγκαταστάσεων και υποδομών 920,9 εκ. €. Αλλαγές παρατηρούνται, όμως, και στις 

τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες στην Ανώτερη Εκπαίδευση, τόσο 

στα Πανεπιστήμια όσο και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, με σημαντικές αυξήσεις στα 

συγκεκριμένα ποσά 

Όσον αφορά, ειδικότερα, στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα λειτουργούν 14 

Ιδρύματα με 176 Τμήματα. Ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος είναι 

περίπου 43.000 φοιτητές, ενώ υπηρετούν 2.450 µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η 

τακτική επιχορήγηση των Τ.Ε.Ι. για λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 

482,5 εκ. € και για δαπάνες υποδομών 345,1 εκ. € ως το 2010.  

Ως προς τους φοιτητές ηλικίας μεταξύ 18-21 ετών, το ποσοστό εισαγωγής και 

συμμετοχής αυτών στο Σύστημα της  Ανώτατης Εκπαίδευσης φτάνει το έτος 2002 το 

ποσοστό της τάξης του 58%, τη στιγμή που το  έτος 1996 ήταν, μόλις, 29% ενώ το 

έτος 1993 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε περίπου το 27%. Το ποσοστό αυτό του 58% 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η εισαγωγή των φοιτητών στα Ανώτατα 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας μας πραγματοποιείται ακριβώς μετά την 

ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ’ τάξη του Λυκείου) με εξετάσεις 

πανελλαδικής εμβέλειας. Δεδομένης, μάλιστα, της καταγραφόμενης σταδιακής 

δημογραφικής μείωσης των ηλικιακών αυτών πληθυσμών, το ποσοστό αυτό 

προβλέπεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 60%, ποσοστιαία τιμή από τις υψηλότερες 

αντίστοιχες στην Ευρώπη.  

Ως προς τις Υποτροφίες, αυτές χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

και από άλλους, Δημόσιους και ιδιωτικούς, φορείς από την Ελλάδα αλλά και από 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποτροφίες λαμβάνουν φοιτητές της Ελλάδας, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. αλλά και φοιτητές εκτός Ευρώπης για τη διευκόλυνση κατά την 

υλοποίηση και ολοκλήρωση των Σπουδών τους.  

Στον ακόλουθο Πίνακα απεικονίζονται οι παραπάνω παρατηρήσεις για την εξέλιξη 

του Ελληνικού Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Συστήματος ως προς τα βασικότερα 

στοιχεία αυτού, πληροφορίες που βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΠΘ. 
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Πίνακας 2. Εξέλιξη Κύριων Χαρακτηριστικών Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού 

Συστήματος. 

 

 1993 2002 Μεταβολή 
% 

2004 2005 Μεταβολή 
% 

Εισακτέοι  41940 83050 +98,03%  82615 -9,4% 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  

Αριθμός Ιδρυμάτων  18 20  20 20  
Αριθμός Τμημάτων  180 238 +31,7% 243 262 +8% 

Αριθμός Ενεργών 
Φοιτητών  

22.000 40.000 +81,8%  Περ.41.310  

Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα 

51 233 +356,9% 299 346 +15,8% 

Προγράμματα 
Ειδίκευσης 

134 517 +285,8% 630 717 +13,9% 

Αριθμός 
Μεταπτυχιακών  
Φοιτητών  

 12.000     

ΤΕΙ  

Αριθμός Ιδρυμάτων  12 14 +20% 16 18 +20% 

Αριθμός Τμημάτων  121 170 +40,5% 180 190 +6% 

Αριθμός Ενεργών 

Φοιτητών  
20.000 43.000 +115% 43000 43.000 0% 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Αριθμός Μελών  2.000 2.700 +35% 2.700 2.700 0% 

Τακτικές επιχορηγήσεις 
για λειτ. Δαπάνες  

4,8 27,4 +470,9% 84,8 90,0 +6,1 

Χρηματοδοτήσεις για 
δαπάνες 
υποδομής  

3 19,6 +553,3%    

ΣΥΝΟΛΟ  
Αριθμός Ενεργών 
Φοιτητών  

42.000 83.000 +97%    

Ποσοστό Συμμετοχής 
ηλικίας 18-21  

27% 58% +114,8% 58% 59%  

 

Πηγή: www.ypepth.gr

http://www.ypepth.gr/
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1.4.  Η ζήτηση για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

Ένα μείζονος σημασίας που προκύπτει εκ της ανωτέρω Ενότητας, είναι το τρίπτυχο: 

μέγεθος- σύνθεση- ροή του φοιτητικού πληθυσμού. Το συγκεκριμένο ζήτημα 

χρήζει ιδιαίτερης μνείας, καθώς επηρεάζει ποικιλοτρόπως την Ποιότητα του 

παρεχόμενου Ακαδημαϊκού Έργου και κατ’ επέκταση τις ευρύτερες λειτουργίες και 

διοικητικές δομές ενός Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.  

Τα Πανεπιστήμια και οι Διοικήσεις τους οφείλουν να ορίσουν τον αριθμό των 

εισακτέων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο καθορισμός αυτός διαμορφώνεται 

βάσει τριών στοιχείων, που συνοψίζονται στα εξής:  

 τις απαιτήσεις της διδασκαλίας,  

 το υφιστάμενο διδακτικό προσωπικό και 

 την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.  

Εάν η διαδικασία αυτή του ορισμού του αριθμού των εισακτέων απομονωθεί ως 

στοιχείο και ερμηνευτεί µε κριτήρια πανεπιστημιακά, η συγκεκριµενοποίηση του 

αριθµού γίνεται βάσει της δυνατότητας απορρόφησης συναρτήσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων ποιοτικής απόδοσης.  

Ωστόσο, ο τελικός αριθμός καθορίζεται µε αποφάσεις του κράτους που λαμβάνονται 

µε διαφορετικά κριτήρια. Στα κριτήρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι ανάγκες της 

οικονομίας και της κοινωνίας. Τίποτε δεν δείχνει ότι σημερινοί φοιτητές και οι 

αυριανοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε κλάδους συναφείς µε το αντικείμενο 

σπουδών τους. 

Γεγονός είναι ότι η πίεση για συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα 

αυξάνεται, µε αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η συνολική ζήτηση για φοίτηση. 

Παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση του δυναμικού που 

μετέχει στην παραγωγική διαδικασία, λόγω των αυξανόμενων αναγκών για 

υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης που προκύπτουν από την χρήση 

των νέων τεχνολογιών. (Β. Ζαννής, 2005)  
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1.5. SWOT Analysis για την Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 

Η ακόλουθη SWOT Analysis συνιστά απαραίτητο Εργαλείο για την ολοκλήρωση 

μιας σφαιρικής αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης ενός Συστήματος ή ενός 

Οργανισμού. Εν προκειμένω, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί παρουσιάζει τις 

ευκαιρίες  και τις εγγενείς αδυναμίες του Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Συστήματος, 

τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων και κατ’ 

επέκταση την ανάγκη για Ποιοτική Αναβάθμιση των ακαδημαϊκών υπηρεσιών. 

Η τεκμηρίωση της ανάλυσης αυτής βασίζεται τόσο στις επίσημες πολιτικές δηλώσεις 

της Υπουργού Παιδείας (Μ. Γιαννάκου, 2006) όσο και σε στοιχεία αντλούμενα από 

τις τοποθετήσεις ακαδημαϊκών που βιώνουν καθημερινά το Εσωτερικό Περιβάλλον 

του Πανεπιστημίου. Επισημαίνεται πως τα στοιχεία των τελευταίων πηγών  

αποχρωματίστηκαν από πιθανές υποκειμενικές εκτιμήσεις.   

Δυνατά Σημεία 

 Η ελληνική εκπαίδευση έχει να παρουσιάσει επιτυχίες σε ατομικό επίπεδο, 

όπως φαίνεται από τις διακρίσεις Ελλήνων επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο, 

αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, όπως οι περιπτώσεις Ερευνητικών Κέντρων 

και Ομάδων.  

 Το υψηλό δυναμικό της πλειονότητας των Ελλήνων φοιτητών που εισάγονται 

στα πανεπιστήμια 

 Η ύπαρξη σημαντικού επιστημονικού δυναμικού εντός της Ελλάδος που λόγω 

δομών και έλλειψης αξιοκρατίας ισοπεδώνεται και δεν αξιοποιείται  

 Η ύπαρξη τεράστιου δυναμικού Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού που 

παραμένει αναξιοποίητο. 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

78 

Αδύνατα Σημεία- Μειονεκτήματα 

 Χρόνιες και συστημικές αδυναμίες 

 Ερασιτεχνικός και ευκαιριακός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής πολιτικής 

 Απουσία πνεύματος άμιλλας και κριτικής σκέψης 

 Έλλειψη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών διαδικασιών 

βάσει υψηλών και διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων.  

 Με την υπάρχουσα διοικητική δομή, ποιοτικός έλεγχος των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο επίπεδο της πρόσληψης νέων 

καθηγητών.  

 Έλλειψη κρίσιμης μάζας επιστημόνων σε κάθε ένα πανεπιστήμιο. 

 Έλλειψη υποδομής και οργανωμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε 

πολλά πανεπιστήμια.  

 Έλλειψη υποστήριξης για μεταπτυχιακές υποτροφίες σε οργανωμένα 

μεταπτυχιακά προγράμματα. 

 Έλλειψη απόδοσης ευθυνών σε μια Διοίκηση που εκλέγεται από τους 

καθηγητές όλων των βαθμίδων και τους φοιτητές. 

 Η συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό είναι ελάχιστη 

 Ο Ν. 1982 εισήγαγε σοβαρά προβλήματα στην Διοίκηση των Πανεπιστημίων 

με την προώθηση μιας πελατειακής σχέσης μεταξύ της Διοίκησης και του 

διδακτικού προσωπικού, καθώς και μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και 

των φοιτητών. (Β. Ζαννής, 2005) 

 Υπάρχει σημαντικά περιορισμένη αρχική χρηματοδότηση για νέους 

καθηγητές και περιορισμένη καθοδήγηση για την ανάπτυξη της καριέρας 

τους.  

 Τα κριτήρια πρόσληψης και εξέλιξης είναι μεταβλητά κατά περίπτωση και 

Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν «χαρακτήρα κρίσης» στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

συνήθως ευνοούν υπέρμετρα εσωτερικούς υποψηφίους. 

παράγουν άμεσα και έκδηλα αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. (Μ. Γιαννάκου, 2006)  
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Ευκαιρίες 

 Νόμος 3374/2005, που θεσμοθετεί τη Διασφάλιση και Αξιολόγηση της 

Ποιότητας στον ελλαδικό ακαδημαϊκό χάρτη 

 Νόμος 3549/2007, που προβλέπει το σχεδιασμό και σύνταξη του «Τετραετές 

Προγράμματος Ανάπτυξης» και τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των 

Πανεπιστημίων», θεσμοθετώντας καθ’ ουσία την Στρατηγική Αναδόμηση της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας 

 Σύσταση Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, η ολική Δέσμευση της 

Ευρώπης για ενίσχυση των διαδικασιών μάθησης, διδασκαλίας κι έρευνας, 

βελτιστοποίηση των δομικών αλλαγών στα Προγράμματα Σπουδών, 

εγκατάσταση Συστημάτων Ποιοτικής Βελτίωσης και ευρωπαϊκή συνεργασία, 

ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης των Πανεπιστημίων, υποστήριξη της 

κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, ενίσχυση της 

ελκυστικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και, τέλος, για τη διάχυση των 

καλών ευρωπαϊκών εμπειριών σε όλο το Πλέγμα του Τριτοβάθμιου 

Εκπαιδευτικού Συστήματος. (ENQA, 2005, ‘The EHEA’) 

 Ύπαρξη Δικτύων και Ευρωπαϊκών Οργανισμών κι Αρχών που υποστηρίζουν 

τα Πανεπιστήμια ανά Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια των εθνικών τους 

Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων είτε με Κατευθυντήριες Οδηγίες προς την 

κατεύθυνση της Ποιοτικής Αναβάθμισης είτε με την παροχή πληροφοριών για 

τις «καλές» πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών (για την Διασφάλιση 

Ποιότητας οι πιο σημαντικές τέτοιες Αρχές είναι: European Network for 

Quality Assurance in Higher Education- ENQA & European University 

Association- EUA)  

 Πιλοτικές Αξιολογήσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων και δέσμευση των 

πανεπιστημίων να ακολουθήσουν τις συστάσεις για την αναβάθμισή τους. 
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Απειλές 

Η μοναδική απειλή για το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Περιβάλλον, στο πλαίσιο των 

Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων και δη της Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι η αναλγησία και αδιαφορία των ίδιων των 

Ακαδημαϊκών και Πολιτειακών Στελεχών.  

Συμπεράσματα 

Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση οφείλει κι, ασφαλώς, δύναται να εξελιχθεί, να 

διεκδικήσει τη θέση που της πρέπει στον Ευρωπαϊκό Χώρο και να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της χώρας, ιεραρχώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κι επιλύνοντας 

αυτά ένα προς ένα µε την αρωγή της Πολιτείας. 

Ήδη η Πολιτεία έθεσε, εδώ κι αρκετό καιρό, ως κυρίαρχο Στόχο την ενίσχυση της 

Ποιότητας της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέσω Πολιτικών που θα 

υποστηρίζονται από ευρύτερη κοινωνική συναίνεση και θα προσφέρουν 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και συγκεκριμένη προοπτική. 

Οι παραδοχές στις οποίες πρέπει να δομηθεί η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και, 

κυρίως, οι διαδικασίες για τη Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας είναι: 

 Η Παιδεία έχει ως κυρίαρχο σκοπό τη διάπλαση ελεύθερων, υπεύθυνων και 

δημοκρατικών πολιτών.   

 Η Παιδεία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη και η παροχή της αποτελεί 

καθήκον της Πολιτείας. Η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση είναι 

αντιδημοκρατική καθώς πλήττει, κυρίως, τους οικονομικά ασθενέστερους.  

 Η εθνική διάσταση της Παιδείας απαιτεί μία πολιτική χωρίς κομματικές 

σκοπιμότητες, με διαύγεια και σταθερότητα στόχων και σκοπών, ελευθερία 

επιλογών και επάρκεια πόρων, προσώπων και εγκαταστάσεων.  

 Οι επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

συνέπεια και συνέχεια, να μην εμπνέονται από κομματική μονομέρεια και να 

συγκεντρώνουν την ευρύτερη δυνατή αποδοχή.  
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 Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να δίνει διεξόδους   σε 

όλους και η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να θεωρείται μια λειτουργία που 

διαρκεί «δια βίου».  

 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο ζήτημα της Διασφάλισης Ποιότητας, ο βασικός Στόχος 

θα πρέπει να συνίσταται στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 

αναβάθμιση της ποιότητας της ελληνικής εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες 

να έχουν ισότιμες ευκαιρίες προόδου και πρόσβασης σε ένα Εκπαιδευτικό Σύστημα 

εφάμιλλο προς τα καλά ευρωπαϊκά και διεθνή συστήματα. 

Για την προαγωγή της Ποιότητας της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

χρειάζεται: 

 μεγαλύτερη εξωστρέφεια,  

 καλύτερη αντίληψη του διεθνούς εκπαιδευτικού, πολιτικού, κοινωνικού και 

οικονομικού γίγνεσθαι και  

 καλύτερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, των δυνατοτήτων 

συλλογικής προσπάθειας και των ευκαιριών και προκλήσεων στο πλαίσιο της 

παγκοσμιότητας.   

 εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία των Ιδρυμάτων σύμφωνα με 

διεθνώς αποδεκτά κριτήρια αποτελεσματικότητας. www.ypepth.gr 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων, η Διασφάλιση Ποιότητας 

στο Τριτοβάθμιο Σύστημα σηματοδοτεί την έννοια της ‘Διασφάλισης της 

Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας’ των πόρων που κατευθύνονται στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση.  

Η Ανανέωση και η πλήρης ανάπτυξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι, ασφαλώς,  

δυνατή, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την νέα γενιά των άριστα 

εκπαιδευμένων Ελλήνων Επιστημόνων ανά τον κόσμο. Μερικά πανεπιστήμια και 

ερευνητικά ινστιτούτα που κατάφεραν να προσελκύσουν κρίσιμη μάζα καλά 

εκπαιδευμένων επιστημόνων, πέτυχαν και δημιούργησαν ψηλής ποιότητος 

μεταπτυχιακά προγράμματα.  

http://www.ypepth.gr/
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Η ανανέωση δεν μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα. Απαιτεί διαρκή και 

συστηματικό σχεδιασμό και εκτέλεση. Κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη και εφαρμογή 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας εντός του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος θα 

αποβεί άκαρπη κι ατελέσφορη αν το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν ενσωματωθεί σε 

ένα οργανωμένο, μεθοδευμένο Στρατηγικό Σχέδιο Διοίκησης.  

Οι ευκαιρίες που αναδύονται στο Εξωτερικό Περιβάλλον θα αχρηστευτούν αν οι 

άνθρωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας δε διαχειριστούν σωστά το Εσωτερικό 

τους Περιβάλλον. 
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         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Σχόλιο [ΑΕ8]: Υπό την ίδια 
λογική, θα μπορούσαμε να 
αφαιρέσουμε και αυτό το 
κεφάλαιο.

2.1. Δομή – Βασικά Χαρακτηριστικά Ευρωπαϊκού Τριτοβάθμιου Συστήματος 

Το ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό τοπίο χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία. Η 

ετερογένεια αυτή αντανακλάται στην οργάνωση, τη διοίκηση και τους όρους 

λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων του καθεστώτος των Ιδρυμάτων, των όρων 

απασχόλησης και πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού και των ερευνητών. 

Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τριτοβάθμιων 

Συστημάτων, κυρίως όμως, ως προς τον φορέα και τον βαθμό Εποπτείας. 

Διακρίνονται ο Τομέας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (University- Sector) και ο 

Τομέας μη πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (non -University Sector). 

Η κύρια αυτή οργάνωση των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο συνεπάγεται σημαντικές δυσκολίες στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής τους 

διάστασης και κατ’ επέκταση τεκμηριώνουν το σημαντικό βαθμό δυσκολίας στην 

εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού Μοντέλου Διασφάλισης Ποιότητας στα Τριτοβάθμια 

Εκπαιδευτικά Συστήματα. (ENQA, Occasional Paper 5) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 3.300 περίπου Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και στο σύνολο της Ευρώπης περίπου 4.000, συµπεριλαµβανοµένων των υπολοίπων 

χωρών της δυτικής Ευρώπης και των υποψηφίων κρατών- μελών. Ως προς τον 

αριθμό των Φοιτητών, αυτός παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση, ενώ τελευταία 

στατιστικά του 2000 δείχνουν ότι αγγίζει τα 12,5 εκατομμύρια Φοιτητών. Το 34% 

των Ευρωπαίων Ερευνητών απασχολούνται στα 4.000 αυτά Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα. Το ποσοστό αυτό είναι κατανεμημένο μεταξύ των διαφόρων κρατών- 

µελών με σημαντικές διακυμάνσεις (πάνω από το 70% στην Ελλάδα, 6% στη 

Γερμανία, 55% στην Ισπανία). (2004), 

www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11067.htm

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11067.htm
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Αξίζει να παρατηρηθεί το ακόλουθο ‘παράδοξο’ μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει ελαφρώς περισσότερα επιστημονικά και τεχνικά 

διπλώματα σε σχέση µε τις ΗΠΑ, αν και διαθέτει λιγότερους ερευνητές απ' ότι οι 

άλλες ερευνητικές δυνάμεις. Το παράδοξο αυτό οφείλεται στον μικρότερο αριθμό 

ερευνητικών θέσεων που παρέχεται στους διπλωματούχους επιστήμονες στην 

Ευρώπη, ιδίως στον ιδιωτικό Τομέα: 50% µόνο των ευρωπαίων ερευνητών 

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

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

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

την χρηματοδότηση της έρευνας, το ένα τρίτο (1/3) αυτής προς τα Ευρωπαϊκά 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προέρχεται από το 5ο και 6ο Πρόγραμμα- Πλαίσιο, 

που αφορούν στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.  

Οι δομές των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη διαφέρουν στις 

προσεγγίσεις τους, κυρίως, αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση, την 

ανώτερη και περαιτέρω εκπαίδευση, τις εξετάσεις και την αξιολόγηση προσόντων. 

Παρ’ όλα αυτά, ολοένα και περισσότεροι σπουδαστές επιδιώκουν να σπουδάσουν σε 

διαφορετική από τη μητρική τους ευρωπαϊκή χώρα (Kenneth, 1999). Παρόλο, 

ωστόσο, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την κινητικότητα των φοιτητών για 

την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης, το 2003 µόνο 2,3% του ευρωπαϊκού 

φοιτητικού πληθυσμού φοιτούσε σε άλλη χώρα.  

Η ελεύθερη διακίνηση σπουδαστών, διδασκόντων και κυρίως εργαζομένων στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλαν μια επιπλέον παράμετρο, την «Ευρωπαϊκή 

Διάσταση» της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα κράτη μέλη, με σκοπό την καθιέρωση 

μιας Ποιοτικής Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Χ. Μπιλλήρης, 2005). Η 

κινητικότητα αυτή έχει τις ρίζες του στην παγκοσμιοποίηση και, κατ’ επέκταση, 

στον προκύπτων ανταγωνισμό, που θα απαιτήσουν μια σειρά αλλαγών και μια νέα 

τάξη πραγμάτων για το διεθνές Ακαδημαϊκό Περιβάλλον.  
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Τα Ιδρύματα της Ευρώπης λειτουργούν, πράγματι, σε ένα όλο και περισσότερο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από δύο κύρια γνωρίσματα:  

 Εντεινόμενο ανταγωνισμό για την προσέλκυση και συγκράτηση των πιο 

προικισμένων και ικανών στελεχών,  

 Ανάδειξη νέων αναγκών κι αλλαγών στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν 

www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/.htm 

Ωστόσο, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια έχουν λιγότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, καθώς διαθέτουν λιγότερα χρηματοδοτικά μέσα και πηγές 

συγκριτικά µε τα αντίστοιχα Ιδρύματα άλλων αναπτυγμένων χωρών, όπως για 

παράδειγμα των ΗΠΑ. www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/s22002.htm, 

Παρά το γεγονός αυτό, οι εξελίξεις τρέχουν, οι απαιτήσεις για δομικές αλλαγές 

διογκώνονται και τα Πανεπιστήμια, ανά την Ευρώπη, οφείλουν να κινηθούν πιο 

άμεσα και δυναμικά, διαδραματίζοντας αποφασιστικό ρόλο για την επίτευξη του 

Στρατηγικού Στόχου που τέθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, 

ώστε «η Ευρώπη να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και δυνατότερη Οικονομία της 

Γνώσης της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο», (2004) 

www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11067.htm

 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/.htm
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/s22002.htm
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11067.htm
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2.2. Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση – Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Προτεραιότητες  

Βάσει των ανωτέρω αναφορών είναι εμφανές ότι τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, 

προχωρούν στην τροχιά της παγκοσμιοποίησης. Η τεχνολογία επιδρά άμεσα στη 

διερεύνηση των ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφορία και στη γνώση. Γίνεται 

συνεχώς μεγαλύτερη η ανάγκη για δίκτυα που θα έχουν ως κεντρικό άξονα τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με μορφή διαφορετική από την ισχύουσα 

παραδοσιακή. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ‘απαντά’ θετικά κι άμεσα στα νέα δεδομένα 

παγκοσμιοποίησης. Οχυρώνεται και, ταυτόχρονα, επιδιώκει να οχυρώσει και τα 

Πανεπιστήμια, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας χώρος μέσα στον οποίο 

θα μπορεί να διακινείται ελεύθερα η Γνώση, η Πληροφορία και η Έρευνα για την 

επίτευξη της Οικονομικής και Κοινωνικής συνοχής.   

Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ως Πηγή αυτής της Γνώσης κι, οπότε, ως Βάση 

Ανάπτυξης του Ατόμου και της Κοινωνίας ευρύτερα, όχι μόνο πλέον οφείλουν, αλλά 

ήδη τείνουν να υιοθετήσουν και να προσαρμοστούν ευέλικτα και άμεσα σε μια νέα 

τάξη πραγμάτων, ανταποκρινόμενα στις αλλαγές που συνεπάγεται η εξέλιξη των 

αναγκών και απαιτήσεων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Πέραν της ευρείας έννοιας της παγκοσμιοποίησης, ποιες οι ειδικότερες ριζικές  

αλλαγές που δομούν και τεκμηριώνουν την ανάγκη για άμεσες Εκπαιδευτικές 

Μεταρρυθμίσεις;  

Παρακάτω ερμηνεύεται η ανάγκη για Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις, στο ευρύτερο 

πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η Στρατηγική προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών 

Εκπαιδευτικών Πολιτικών για την Διασφάλιση και Αναβάθμιση της Ποιότητας. Η 

ανάλυση βασίζεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Δικτύου Eurydice.  

www.eurydice.org/News/Communique/el/PRO65EL.pdf

http://www.eurydice.org/News/Communique/el/PRO65EL.pdf
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 Αύξηση της ζήτησης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Στην Ευρώπη, το χαμηλό ποσοστό γεννητικότητας συνοδεύεται από αύξηση της 

ζήτησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ζήτηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί ως 

αποτέλεσμα, κυρίως, της πολιτικής που στοχεύει στην αύξηση του αριθµού φοιτητών 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης και της εμφάνισης νέων αναγκών που 

συνδέονται µε την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. 

 Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας. 

 Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια προσελκύουν λιγότερους ξένους φοιτητές και, κυρίως, 

ερευνητές σε σχέση µε τα αµερικάνικα Πανεπιστήμια. Συγκεκριµένα, τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια προσφέρουν στους ερευνητές και στους φοιτητές ένα λιγότερο 

ελκυστικό περιβάλλον, εν μέρει, γιατί δεν διαθέτουν συνήθως την αναγκαία κρίσιμη 

μάζα, γεγονός που τους ωθεί σε συνεργασίες, υπό μορφή δημιουργίας δικτύων ή 

διοργάνωσης κοινών προγραμμάτων σπουδών ή πτυχίων. Επίσης, και άλλοι έξω- 

πανεπιστημιακοί παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως, επί παραδείγματι, η 

ακαμψία της αγοράς εργασίας και η περιορισμένη ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος που περιορίζει τις δυνατότητες απασχόλησης σε καινοτόμους Τομείς. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων και Βιομηχανίας- 

Επιχειρήσεων  

Η συνεργασία μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και της Βιομηχανίας πρέπει να 

ενισχυθεί, ενθαρρύνοντας, µε έναν πιο στοχοθετημένο τρόπο, τον προσανατολισμό 

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

τη διάδοση της γνώσης. 

 Ο πολλαπλασιασμός των χώρων παραγωγής γνώσης.  

Δεδομένης της αυξανόμενης τάσης των επιχειρήσεων να αναθέτουν τις ερευνητικές 

τους δραστηριότητες µε υπεργολαβία στα καλύτερα Πανεπιστήμια, το ακαδημαϊκό 

περιβάλλον καθίσταται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό. 
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 Η αναδιοργάνωση της γνώσης.  

Η αναδιοργάνωση αυτή εκδηλώνεται, αφ’ ενός, µε μια αυξανόμενη διαφοροποίηση 

και εξειδίκευση της γνώσης, µε την εμφάνιση συγκεκριμένων και καινοτόμων 

εξειδικεύσεων έρευνας και διδασκαλίας και, αφ’ ετέρου, µε την επιτακτική ανάγκη 

προσαρμογής του ακαδημαϊκού κόσμου στον πολύ- θεματικό χαρακτήρα των 

διαφόρων τομέων στους οποίους εντοπίζονται τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, 

όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η διαχείριση των κινδύνων κλπ. Ωστόσο, οι 

δραστηριότητες των Πανεπιστημίων, κυρίως στα θέματα διδασκαλίας, τείνουν να 

εξακολουθούν να οργανώνονται µε βάση τις αρχές του παραδοσιακού θεματικού 

πλαισίου. 

 Η εμφάνιση νέων προσδοκιών.  

Τα Ιδρύματα καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, που προκύπτουν µε την «Οικονομία και Κοινωνία της Γνώσης», όπως η 

αυξανόμενη απαίτηση για την παροχή θετικής και τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και 

ευκαιριών Δια Βίου Μάθησης. Οι ανάγκες αυτές απαιτούν επικοινωνία μεταξύ των 

διαφόρων συστατικών και επιπέδων των Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 Εξασφάλιση για τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σταθερών και επαρκών πόρων 

Στην Ελλάδα η παραδοσιακή βασική πηγή χρηματοδότησης της έρευνας και 

διδασκαλίας είναι το Κράτος. Ωστόσο, πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης - οι ιδιωτικές δωρεές, τα εισοδήματα από την πώληση υπηρεσιών, 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, συμβολή των φοιτητών. Τέτοιες 

ενδεικτικές πρακτικές θα έδιναν νέες προοπτικές στην Έρευνα, διαμορφώνοντας ένα 

ελκυστικό περιβάλλον για όσους ερευνητές, λόγω έλλειψης κονδυλίων αναγκάστηκαν 

να εγκαταλείψουν το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Παρόμοια είναι, βέβαια, η 

κατάσταση και για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς δε  διαθέτουν 

επαρκώς αναπτυγμένες δομές διαχείρισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υπάρχει 

ευρύτερα έλλειψη εξοικείωσης πολλών Πανεπιστημίων µε την οικονομική διάσταση 

της έρευνας, ιδιαίτερα, όσον αφορά στη διαχείριση και τα θέματα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 
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 Εδραίωση της Αριστείας των ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων στους Τομείς της 

έρευνας και της διδασκαλίας.  

Σε άμεση συνάρτηση με το παραπάνω στοιχείο, θα πρέπει τα ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια να καθορίσουν τους τομείς στους οποίους έχουν επιτύχει ή μπορούν σε 

λογικό βαθμό να επιτύχουν την ‘αριστεία’ που κρίνεται απαραίτητη σε ευρωπαϊκό ή 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επικεντρώσουν αυτούς τους πόρους στήριξης 

στην ακαδημαϊκή έρευνα. Η επικέντρωση της χρηματοδότησης της έρευνας σε έναν 

μικρότερο αριθμό τομέων και Ιδρυμάτων αναμένεται να οδηγήσει σε εξειδίκευση των 

Πανεπιστημίων, γεγονός που θα είχε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη επαρκούς 

Ποιότητας σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένους τομείς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως, την 

αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί µέσω της ακαδημαϊκής 

κινητικότητας εντός της Ευρώπης, αλλά και της κινητικότητας μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και της Βιομηχανίας. 

 Άνοιγμα των Πανεπιστημίων στο Εξωτερικό 

Το άνοιγμα αυτό των Πανεπιστημιακών Μονάδων στο εξωτερικό συνεπάγεται άμεσα 

αφ’ ενός την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων σε 

σχέση µε τα Πανεπιστήμια άλλων ηπείρων και αφ’ ετέρου συγκράτηση των 

καλύτερων ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνητικά, 

προσφέρει τόσο ευνοϊκές οικονομικές και εργασιακές συνθήκες όσο και ένα 

κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα θα καταφέρει 

να συγκεντρώσει Επιστήμονες και Ερευνητές µε σκοπό την προώθηση της γνώσης 

μέσα από αυτήν. 

 Αλλαγή της ορθολογικής βάσης και του υποδείγματος της διεθνοποίησης 

της Εκπαίδευσης 

Από λογικές πολιτισμικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, η διεθνοποίηση της 

Τριτοβάθμιας, πλέον, υποκινείται καθαρά από οικονομικούς λόγους και κίνητρα. (K. 

lvermark & Van der Wende, 1997). Αυτό συνδέεται άμεσα με την αλλαγή του 

υποδείγματος (paradigm) της διεθνοποίησης –από το μοντέλο του συναγωνισμού στο 

πρότυπο ανταγωνισμού-.(Haug, 1999b, Van der Wende 1999b). 
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Όλες οι ανωτέρω σημειωθείσες αλλαγές και εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης θεμελιώνουν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός νέου 

Διαρθρωτικού Πλαισίου Λειτουργίας του Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού 

Συστήματος με βασικό Στόχο την αναβάθμιση, ελκυστικότητα, ανταγωνιστικότητα 

και συγκρισιμότητα της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Για την ορθή επίτευξη ενός τέτοιου πλαισίου και την ενίσχυση της ‘Ευρωπαϊκής 

Διάστασης’ της Τριτοβάθμιας, οι Πολιτικές Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να εστιάζουν στις ακόλουθες Στρατηγικές 

Προτεραιότητες:  

 Ποιότητα  

Να υπάρχει συνεχώς βελτίωση της Ποιότητας στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και 

στην έρευνα. Η Ποιότητα να αφορά τόσο το διδακτικό προσωπικό, το διδακτικό 

υλικό όσο και όλο το Σύστημα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

 Πρόσβαση  

Να υπάρχει η δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν πρόσβαση στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση και να υπάρχει ειδικό καθεστώς για την δια βίου εκπαίδευση, 

µε σκοπό την ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή.  

 Περιεχόμενο  

Σωστή χρήση της τεχνολογίας και κατάλληλος σχεδιασμός των Προγραμμάτων 

Σπουδών 

 Εξωτερικός Προσανατολισμός/ Εξωστρέφεια  

Ομαλή συνεργασία µε διεθνή Ιδρύματα και εποικοδομητική συνεργία  με 

επιχειρήσεις.  

 Η Αποτελεσματικότητα  

Κατάλληλα Συστήματα Ποιότητας και αποτελεσματική χρήση των πόρων και των 

επενδύσεων στις υποδομές αλλά και στα σημεία όπου παρουσιάζονται ανάγκες ή 

δυνατότητες βελτίωσης και εξέλιξης. 
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Στην παρούσα Μελέτη δε θα επεκταθούμε σε περαιτέρω Στρατηγικές Επιλογές της 

Ευρώπης προς την γενική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 Έχοντας μια σαφή εικόνα αφ’ ενός των λόγων που οδήγησαν την Ευρώπη στην 

Αναδόμηση του Ακαδημαϊκού Χάρτη και αφ’ ετέρου τα βασικά σημεία των Στόχων 

και Στρατηγικών Προτεραιοτήτων, ο αναγνώστης δύναται να αντιληφθεί και να 

εκτιμήσει ορθότερα την ανάγκη στροφής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της 

Ελληνικής Πολιτείας προς τη δόμηση, εντός των σύγχρονων Πανεπιστημίων, 

Συστημάτων Διοίκησης αναγόμενους σε όρους Ποιότητας. 

Παρακάτω, γίνεται αναφορά στην Διαδικασία της Μπολώνια (Bologna Process), η 

οποία αποτελεί τη θεμελιώδη Στρατηγική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 

τη διαμόρφωση του ‘Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης’ (European Higher 

Education Area) ως το 2010 και, ειδικότερα, για την συστηματοποίηση των 

προσπαθειών ανάπτυξης, σχεδιασμού και εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας εντός των Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
      

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

3.1.  Συνθήκη Μπολώνα – ‘Σταθμός’ για την Ποιότητα στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση  

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις ήταν εύλογο να προκαλέσουν την ‘απάντηση’ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Η πρώτη απάντηση δόθηκε με τη Διακήρυξη της Σορβόννη, το έτος 1998, ενώ μετά 

ένα χρόνο ακολούθησε η Συνθήκη της Μπολώνα, που υπογράφηκε από τους 

Υπουργούς Παιδείας 29 Ευρωπαϊκών Κρατών- μελών. Η τελευταία Διακήρυξη, 

βασισμένη στις Αρχές του Bologna Magna Charta Universitatum (1998) στοχεύει 

στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ελκυστικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η συγκρισιμότητα των 

Ευρωπαϊκών Τριτοβάθμιων Συστημάτων.  

Η Συνθήκη της Μπολώνα αφήνει το περιθώριο και την πρωτοβουλία περαιτέρω 

δράσης από τα ίδια τα Κράτη- μέλη και, ακόμη περισσότερο, στα ίδια τα Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα. Η ανεξαρτησία και η αυτονομία των Πανεπιστημίων διασφαλίζουν ότι η 

Ανώτατη Εκπαίδευση και τα συστήματα ερευνών θα πρέπει να προσαρμόζονται στις 

κοινωνικές ανάγκες και εξελίξεις. 

 Όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα οφείλουν και μπορούν να διαμορφώσουν από μόνα τους 

το μέλλον τους και να παρέχουν Προγράμματα Σπουδών για διεθνείς φοιτητές, 

ενεργοποίηση δικτύων και κοινά ερευνητικά προγράμματα. Για την επίτευξη των 

συγκεκριμένων στόχων απαιτείται συμβατότητα των Συστημάτων της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, κοινώς, η ύπαρξη μέτρου σύγκρισης και αντιστοίχησης.  
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Συνθήκη της Μπολώνα 

Τα κύρια σημεία της Συνθήκης της Μπολώνα ήταν τα ακόλουθα: 

  Η υιοθέτηση ενός Συστήματος εύκολα αναγνωρίσιμων και συγκρίσιμων 

πτυχίων µέσω εφαρμογής του Diploma Supplement µε σκοπό να προωθηθεί 

η απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 Η υιοθέτηση Συστημάτων δυο κύκλων σπουδών (προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών)  

 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European 

Credit Transfer System). Οι μονάδες θα μπορούν να αποκτώνται και από 

κέντρα δια βίου εκπαίδευσης, αρκεί να υπάρχει η αναγνώριση των κέντρων 

αυτών από τα Πανεπιστήμια.  

 Η προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών, των καθηγητών, των 

ερευνητών, του διοικητικού προσωπικού σε ευρωπαϊκό περιβάλλον.  

 Η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην Διασφάλιση Ποιότητας για 

την ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών.  

 Η προώθηση ευρωπαϊκών διαστάσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση µέσω της 

ανάπτυξης Προγραμμάτων δια- πανεπιστημιακής συνεργασίας, 

κινητικότητας, προγραμμάτων έρευνας και επιμόρφωσης.  

 Τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να εκτελούνται στα πλαίσια της διαφορετικής 

κουλτούρας, των εθνικών συστημάτων και της ακαδημαϊκής αυτονομίας.  

Η Συνθήκη της Μπολώνα δεν είναι παρά μια ‘υπόσχεση’ που έδωσαν οι 

συγκεκριμένες 29 χώρες της Ευρώπης για την αναδιαμόρφωση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε σεβασμό στην αυτονομία, την 

διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας και του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού Συστήματος και την κοινή αντιμετώπιση των εσωτερικών και 

εξωτερικών προκλήσεων και προβλημάτων.  
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Αυτό που τονίζεται στη Διακήρυξη της Μπολώνα αλλά και στις υπόλοιπες Συνθήκες 

που ακολούθησαν, έως το τρέχον έτος 2007,  είναι ότι η Εκπαίδευση έχει ως στόχους 

της το Άτομο, την Κοινωνία, την Οικονομία. Το Άτομο για την ολοκλήρωση του και 

την επαγγελματική του αποκατάσταση, την Κοινωνία για την μείωση των ανισοτήτων 

και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου του συνόλου της και την Οικονομία ώστε οι 

απόφοιτοι να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να απορροφούνται 

άμεσα. (ENQA, 2000, Exploratory Trend Report). 

Η Συνθήκη της Μπολώνα καθορίζει το γενικό πλαίσιο των Εκπαιδευτικών 

Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Μια εκ των βασικών παραμέτρων της Συνθήκης είναι η Ποιότητα -η Διασφάλιση και 

Αναβάθμιση αυτής.  

Οι αντικειμενικοί Στόχοι, όσον αφορά το μέρος αυτό της Συνθήκης, είναι (B. 

Curvale, AÉRES, 2007)  

 Να παρέχει ένα κοινό Πλαίσιο και Στόχους για την αναβάθμιση και 

κατοχύρωση της Ποιότητας τόσο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

όσο και των Εθνικών Φορέων Διασφάλισης της Ποιότητας αυτών 

 Να πληροφορήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία 

για τις αποφάσεις που οι τελευταίοι πρέπει να πάρουν ως προς τις Πολιτικές, 

Διοίκηση και Υποστήριξη της Ποιότητας των Ιδρυμάτων στα οποία 

εμπλέκονται 

Η Συνθήκη της Μπολώνα αποτελεί κομβικό σημείο και σταθμός της Ιστορίας της 

Διασφάλισης Ποιότητας ανά την Ευρώπη.  

Άνοιξε το δρόμο για μια σειρά εξελίξεων και αλλαγών αναβάθμισης πάνω στα 

ζητήματα της Ποιότητας των Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με 

«πρωτεργάτη» το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (European Network for Quality Assurance in Higher Education –ENQA).  
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Οι πιο σημαντικές αλλαγές φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα: 

Πίνακας 3. Η Διασφάλιση Ποιότητας πριν και μετά τη Συνθήκη της Μπολώνα.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Πηγή: AUNP, T. Vroeijenstijn,,2005 

Οι Πολιτικές Ποιότητες (Quality Management), που ενσωματώνει η εν λόγω 

Συνθήκη, οι Διεργασίες και οι διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας (Quality 

Assurance) είναι μέρος της θεώρησης των συνεπειών που επιφέρουν τα παρακάτω 

σημεία: 

 Η Διεθνοποίηση κι η Εκδημοκρατικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης  

 Η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 Η διαμόρφωση του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(EHEA)  

Οι Πολιτικές, διαδικασίες και διεργασίες (processes & procedures), όπως 

προδιαγράφονται στη Συνθήκη της Μπολώνα, ενσωματώνονται σε μια ειδικότερη 

«Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα», γνωστή στους ευρωπαϊκούς ακαδημαϊκούς κύκλους 

Ποιότητας ως «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας».  

Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται, υποστηρίζεται και ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European Network 

for Quality Assurance in Higher Education- ENQA), που από το σημείο αυτό θα 

εμφανίζεται με το αρκτικόλεξο ENQA.  

Προ-Μπολώνα  

 Μεμονωμένες εθνικές 
πρακτικές 

 Ικανοποίηση εθνικών 
αναγκών 

 Ορισμός Ποιότητας  
 «Fitness for purpose» 
 Διεργασιοκεντρική  
 Βελτίωση/ Λογοδοσία 

Μετά- Μπολώνα 

 Ευρωπαϊκή Διάσταση 
 Ευρωπαϊκές & Διεθνείς ανάγκες 
 Ορισμός Ποιότητας  

 «Fitness for purpose» 
 Επικέντρωση στο Αποτέλεσμα 
των εκπαιδευτικών διεργασιών 

 Χρήση Κριτηρίων 
 Συνεχής Βελτίωση/ Λογοδοσία/ 
Πιστοποίηση 
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3.2. ENQA – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

Το Δίκτυο ENQA καθορίζει, συντάσσει το Πλαίσιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας 

στο Ακαδημαϊκό Περιβάλλον, προσδιορίζοντας τα επίπεδα, γενικές αρχές, διεργασίες, 

κριτήρια και οδηγίες, και όχι συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανισμούς 

Διασφάλισης Ποιότητας.  

Ο σχεδιασμός αυτών εναπόκειται στην αρμοδιότητα και ανεξαρτησία των ίδιων των 

Πανεπιστημίων, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική ελευθερία για τα Ιδρύματα. Το 

κάθε Πανεπιστήμιο είναι αυτόνομο να αναπτύξει το Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας, 

ανταποκρινόμενο στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ρόλο και Στόχους του.  

Ειδικότερα, οι Αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη 

Διασφάλιση της Ποιότητας είναι: 

 Το ενδιαφέρον των φοιτητών, των εργοδοτών και της κοινωνίας γενικά για 

ποιοτική Ανώτατη Εκπαίδευση,  

 Η καίριας σημασίας Αυτονομία των Ιδρυμάτων άμεσα συσχετισμένη με 

υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και 

 Η ανάγκη η Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας να επιφορτίζει τα Ιδρύματα με 

την ευθύνη να επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους. (ΚΕΔΙΜΑ, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, «Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας», 2005). 

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο απλά και εύκολα περιγράφονται.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που τεκμηριώνουν τη δυσκολία της εφαρμογής ενός 

Πανευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση Ποιότητας και την περαιτέρω 

συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή, όπως επισημάνθηκε συνοπτικά σε παραπάνω 

Ενότητα, είναι: 
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 η ποικιλομορφία των δομών των Τριτοβάθμιων Ευρωπαϊκών Συστημάτων,  

 οι πολιτισμικές και  ιστορικές διαφορές,  

 το πρόβλημα της γλώσσας και της κοινής ορολογίας και 

 το γεγονός ότι, από τη μια, πολλές χώρες ήδη εφάρμοζαν Συστήματα 

Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ιδρυμάτων τους, ενώ από 

την άλλη διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, καθυστέρησαν ή 

αρνούνταν, λόγω εθνικών ή ακαδημαϊκών «προστατευτισμών» και 

προκαταλήψεων  να θεσμοθετήσουν ανάλογα Συστήματα Διασφάλισης στα 

εθνικά τους Ακαδημαϊκά Συστήματα (AUNP, T. Vroeijenstijn, 2005) 

Παρά τους ανωτέρω ανασταλτικούς παράγοντες, σε όλες τις Διασκέψεις των 

Ευρωπαίων Υπουργών τονίζεται και ενθαρρύνεται η στροφή προς την κατοχύρωση 

και βελτίωση της Ποιότητας των Ιδρυμάτων, μέσα από τη συνεργασία και σύμπραξη 

αυτών με το Δίκτυο ENQA.  

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, η ανάγκη ανάπτυξης και λειτουργίας του, υπογραμμίστηκε και στις 

επίσημες Συνόδους που ακολούθησαν και επικρότησαν την Διακήρυξη της 

Σορβόννης και της Μπολώνα.  

Πρόκειται για μια σειρά Διακηρύξεων, που υπογραφόταν από ολοένα και 

περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες, με κέντρο ενδιαφέροντος και εστίασης στο ζήτημα 

αφ’ ενός της Διασφάλισης Ποιότητας κι αφ’ ετέρου της συνεργασίας των 

Ευρωπαϊκών Κρατών- μελών  προς τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (βλ. Παράρτημα Α).  
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Στις Συνόδους αυτές - Πράγα, 2001, Βερολίνο, το 2003, Μπέργκεν, 2005, και 

Λονδίνο, πρόσφατα, το 2007 - το κέντρο βάρους των αποφάσεων ήταν η Ποιότητα, η 

εφαρμογή, η αναβάθμιση, η συνεχής βελτίωση αυτής εντός του Ακαδημαϊκού 

Περιβάλλοντος. Εν ολίγοις, δόθηκε η υπόσχεση συνέχειας και υποστήριξης της 

Διαδικασίας της Μπολώνα (Bologna Process) και αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα 

ανάπτυξης και σχεδιασμού της Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης ως μέσον και στρατηγικό εργαλείο επίτευξης των κύριων σημείων 

της Συνθήκης της Μπολώνα. Για την επίτευξη αυτών, το κάλεσμα των Ευρωπαίων 

Υπουργών απευθυνόταν προς το Δίκτυο ENQA, μεταβιβάζοντας στη τελευταία Αρχή 

τις ευθύνες και αρμοδιότητες κατοχύρωσης της Ποιότητας στο Ακαδημαϊκό 

Περιβάλλον. 

Το όνομα του Δικτύου μπορεί να ακούγεται σε όλους τους Ευρωπαϊκούς Ακαδημαϊκούς 

Κύκλους Ποιότητας, αλλά ποιος ο ρόλος του τελικά; Ποια η μέγιστη συμβολή του για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Πως, τελικά, ορίζει τη 

Διασφάλιση Ποιότητας;  

Το Δίκτυο ENQA θεσμοθετείται το 1999 από το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη του αποτελούν 41 Οργανισμοί και 30 Κυβερνητικοί 

Φορείς, των οποίων η συμμετοχή είναι εθελοντική με την απαραίτητη προϋπόθεση 

πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων (www.enqa.net). Η δομή του εμφανίζει σημαντική 

ετερογένεια, η φύση του έχει περισσότερη επαγγελματική (professional) παρά 

πολιτική διάσταση ενώ ο χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του 

αποκλειστικός, ως ο μοναδικός ανάλογος Φορέας/ Αρχή ανά την Ευρώπη. 

Το Δίκτυο ENQA έχει διττό ρόλο και Στόχο: 

 Δίκτυο των Εθνικών Φορέων/ Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας για την με 

στόχο τη διασπορά των καλών πρακτικών στο χώρο της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

  Δίκτυο που απολαμβάνει της ενθάρρυνσης και πλήρους συγκατάθεσης των 

μελών του προκειμένου να λειτουργεί ως σύνδεσμος/ μέρος διακίνησης ιδεών 

και πολιτικών στο πεδίο της Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια  

Σχόλιο [ΑΕ9]: Τα κυριότερα 
σημεία των Ανακοινωθέντων της 
Ευρώπης τα παρουσιάζω στο 
Παράρτημα Α.  
Εδώ καταγράφω τα σημεία 
(καλέσματα της Ευρώπης) που 
επικεντρώνονται στο ρόλο του 
ENQA και την απάντηση του 
Δικτύου έως την σύνταξη των 
Κριτηρίων. 
Μπορεί να γίνομαι υπέρ-
αναλυτική, αλλά από τη στιγμή 
που εξετάζουμε τις Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές δεν είναι χρήσιμο να 
περιγραφεί όλο το πλαίσιο των 
δράσεων;  

http://www.enqa.gr/
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Ανακοινωθέν Πράγας (2001)- Οι προσδοκίες των Υπουργών για το ρόλο του 

Δικτύου 

(...)Ministers call upon the universities and other higher education institutions, 

national agencies and the European Network for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA), in cooperation with corresponding bodies from countries which 

are not members of ENQA, to collaborate in establishing a common framework of 

reference and to disseminate best practice (...)  

Το Δίκτυο ENQA σε αυτό το κάλεσμα των Ευρωπαίων Υπουργών, στην Πράγα το 

2001, ανταποκρίνεται με τις ακόλουθες δράσεις, συμβάλλοντας στα ακόλουθα:  

"Cooperating with corresponding bodies from countries, which are not members of 

ENQA":  

 Το Δίκτυο ENQA αποδέχεται τους Εθνικούς Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας 

accepts quality assurance agencies from EU Associated countries as Full 

members.  

"Closer cooperation between recognition and quality assurance networks":  

  Το Δίκτυο ENQA, σε συνεργασία με τα Δίκτυα ENIC/ NARIC, έχει 

ξεκινήσει την από κοινού ημερήσια διάταξη δραστηριοτήτων για τη βελτίωση 

των κριτηρίων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αναφορικά με την 

αναγνώριση των προσόντων (qualifications). 

"Collaboration in establishing a common framework of reference":  

 Συντονισμός πιλοτικού έργου (pilot project) με θεματικό αντικείμενο "Trans-

National European Evaluation Project" (TEEP) για την εφαρμογή της 

Αξιολόγησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Διενήργησε πρωτογενή έρευνα με στόχο την καταγραφή, ανάλυση και 

ομαδοποίηση των πρακτικών, προσεγγίσεων κι εμπειριών 34 Εθνικών Αρχών 

Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση  
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 Συντονισμός των σημείων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και δράσης στην 

Ευρωπαϊκή Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας με την Ένωση Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων (European University Association- EUA), την Ευρωπαϊκή 

Ένωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Association of 

Institutions in Higher Education- EURASHE) και τις Εθνικές Οργανώσεις 

Φοιτητών στην Ευρώπη (National Unions of Students in Europe - ESIB) - που 

πρόσφατα μετονομάστηκε από ESIB σε ESU (European Students’ Union)-, 

διαμορφώνοντας την «Ομάδα των Ε4» (“Ε4 Group”). 
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Ανακοινωθέν Βερολίνου 2003- Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων Υπουργών για την 

περαιτέρω Δράση του Δικτύου ENQA 

Δύο χρόνια μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στην Πράγα, 

στη Διάσκεψη στο Βερολίνο το 2003, τονίστηκε η ανάγκη για την σύνταξη ενός 

κοινού πανευρωπαϊκού πλαισίου Κριτηρίων και Οδηγιών αφ’ ενός για την ανάπτυξη 

κι εφαρμογή συγκλινόντων και συγκρίσιμων Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

για τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα κι αφ’ ετέρου για τη διαπίστευση / αξιολόγηση των 

ίδιων των Εθνικών Φορέων/ Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας, προκειμένου να 

διασφαλίζεται τόσο η βασική αρχή λογοδοσίας κι ευθύνης όσο και η 

αντικειμενικότητα και διαφάνεια των δράσεων τους.  

(...)“Ministers commit themselves to further development of quality assurance at 

institutional, national and European level. They stress the need to develop mutually 

shared criteria and methodologies on quality assurance.”(....) 

(...) “At the European level Ministers call upon ENQA, through its members, in co-

operation with the EUA, EURASHE and ESIB, to develop an agreed set of standards, 

procedures and guidelines on quality assurance, to explore ways of ensuring an 

adequate peer review system for quality assurance and/or accreditation agencies or 

bodies, and to report back through the Follow-Up Group to Ministers in 2005. Due 

account will be taken of the expertise of other quality assurance associations and 

networks”. (...)  

(...)“…by 2005 national quality assurance systems should include:  

 Ορισμό και Προσδιορισμό  των εμπλεκόμενων Αρχών και Ιδρυμάτων   

 Αξιολόγηση των Προγραμμάτων και Ιδρυμάτων, περιλαμβάνοντας την 

εσωτερική αξιολόγηση, την εξωτερική αναθεώρηση, τη συμμετοχή των 

φοιτητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων  

 Σύστημα πιστοποίησης, εξακρίβωσης, διαπίστευσης, ή άλλης  συμβατής μορφής  

 Διεθνή συμμετοχή, συνεργασία μέσω διαμόρφωσης κατάλληλων 

δικτύων”(....) 
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Στο κάλεσμα αυτό των Ευρωπαίων Υπουργών στο Βερολίνο το Δίκτυο ENQA 

ανταποκρίθηκε άμεσα και, όπως δείχνει η συνέχεια της Ιστορίας, με επιτυχία. Σε 

συνεργασία με τις τρεις άλλες Ενώσεις EUA, EURASHE και ESIB, το Δίκτυο 

ENQA, αλλά και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη- Δημόσιους Φορείς, Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Εθνικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας- Επαγγελματίες και 

Ιδιωτικούς Οργανισμούς- συμφώνησε και συνέταξε τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και 

Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και τα 

Κριτήρια που θα εξασφαλίσουν ένα επαρκές Σύστημα Διαπίστευσης και 

Αξιολόγησης (peer review system) των ίδιων των Εθνικών Φορέων Διασφάλισης 

Ποιότητας.  

Το τελικό κείμενο των Κριτηρίων παρουσιάζεται επίσημα στη Διάσκεψη των 

Υπουργών στο Μπέργκεν το 2005, ενώ ταυτόχρονα καλείται το Δίκτυο ENQA να 

προχωρήσει σε περαιτέρω δράση για το Φορέα Διαπίστευσης των Εθνικών Φορέων 

Διασφάλισης Ποιότητας και για τα αντίστοιχα Κριτήρια και Οδηγίες που θα 

υποστηρίξουν τη διάφανη και αντικειμενική λειτουργία αυτού. Η προθεσμία που 

δόθηκε στο Δίκτυο ως προς απάντηση στο τελευταίο αυτό κάλεσμα ήταν το 2007, 

κατά τη Σύνοδο δηλαδή των Υπουργών στο Λονδίνο.  

Ωστόσο, επειδή το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στο μείζον θεματικό αντικείμενο του 

παρόντος πονήματος, που είναι η Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, δε θα 

επεκταθούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες.  

Το βασικότερο όλων, λοιπόν, είναι ότι από το 2005 ήδη οι Εθνικοί Φορείς έχουν στη 

διάθεση τους τα Επίσημα Κριτήρια και Κατευθυντήριες Οδηγίες, που θεμελιώνουν 

ουσιαστικά την «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα» για τη Διασφάλιση Ποιότητας στη 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και έγιναν αποδεκτά από 46 χώρες.  

Η κύρια υπόθεση και προϋπόθεση για μια Ευρωπαϊκή Διάσταση Διασφάλισης 

Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η ύπαρξη στέρεα θεμελιωμένων, 

αποδοτικών και αποτελεσματικών Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας σε εθνικό επίπεδο 

-από τη στιγμή που η Ανώτερη Εκπαίδευση, κατά κύριο λόγο, χρηματοδοτείται και 

νομικά θεσμοθετείται και ρυθμίζεται από Εθνικές Αρχές και Φορείς Εποπτείας.  
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Η «Ευρωπαϊκή αυτή Πλατφόρμα» έχει στη βάση της τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και 

Οδηγίες, που, ως «ομπρέλα», εξυπηρετούν τους Στόχους της Ευρώπης αφ’ ενός για 

συνεργασία, συγχρονισμό και εναρμόνιση των κύριων Στρατηγικών, Διεργασιών και 

Μεθόδων κι αφ’ ετέρου για πανευρωπαϊκά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

αμοιβαίας αναγνωρισιμότητας, συγκρισιμότητας και σύγκλισης. (C. Thune, 2003) 

Στην παρούσα Μελέτη και, ιδιαίτερα, από το σημείο αυτό και παρακάτω, οι λέξεις 

διαδικασία, διεργασία, δραστηριότητα θα συναντηθούν πολλάκις, για αυτό είναι 

χρήσιμο να δοθεί το ακριβές λειτουργικό περιεχόμενο τους. 

 Ως προς τη λέξη δραστηριότητα ερμηνεύεται εννοιολογικά ως η ανάπτυξη 

συγκεκριμένης δράσης. 

Οι λέξεις διεργασία και διαδικασία, αν και στα περισσότερα ετυμολογικά – 

ερμηνευτικά λεξικά δεν αποτυπώνεται η ακριβής εννοιολογική διαφορά, αυτή όντως 

ενυπάρχει μεταξύ τους όταν λειτουργούν ως όροι που περιγράφουν λειτουργίες 

Διοίκησης, Συστημάτων ή και Οργανισμών. Τότε, 

 Η Διεργασία (Process) αποτελεί γενικότερη έννοια που ενσωματώνει την 

ειδική έννοια της λέξης διαδικασία. Διεργασία είναι ο τρόπος που 

επικοινωνούν, αλληλοσυνδέονται και αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους δύο ή 

περισσότερες λειτουργίες ενός Συστήματος/ Οργανισμού. Αποτελεί μια 

δραστηριότητα, όπου εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες (εισερχόμενα- 

εξερχόμενα). Προϋποθέτει χρήση πόρων, άσκηση διοίκησης και διαχείρισης 

αυτών και συνεπάγεται την εκροή αποτελέσματος.  

 H Διαδικασία (Procedure) περιγράφει τις πράξεις της διεργασίας με βαθμό 

ανάλυσης, που ο ίδιος ο Οργανισμός επιλέγει. Παραπέμπει στην τυποποίηση, 

επαναληψιμότητα και συγκεκριμενοποίηση μιας πράξης / ενέργειας.  

Ουσιαστικά, η Διαδικασία απαντά στο πως θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί η 

Διεργασία.    

Σχόλιο [ΑΕ10]: Θεωρείτε 
περιττή στο σημείο αυτό την 
παρακάτω επεξήγηση και 
διάκριση των τριών όρων; 
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3.3. Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας (ESG) 

Ο θεμέλιος λίθος και πυρήνας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που κατοχυρώνεται από τα πορίσματα των 

Διασκέψεων και, ειδικότερα από τη Σύνοδο στο Μπέργκεν, το 2005, είναι τα 

Κριτήρια και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας. Συντάχθηκαν 

από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια -ENQA, 

μετά τη σύσταση 46 Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στη Διάσκεψη του Βερολίνο το 

2003, και παρουσιάστηκαν στο Μπέργκεν επίσημα πια το 2005.  

Τα Επίπεδα των Ευρωπαϊκών Προτύπων είναι τρία κι αφορούν στα:  

1. Εσωτερικά Κριτήρια και Διεργασίες και, που πρέπει να αναπτύσσει ένα 

Πανεπιστήμιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του- γνωστές στο τελικό 

κείμενο των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Οδηγιών ως 

«Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα» 

2. Εξωτερικές διεργασίες και Αρχές, που οφείλει να συντονίζει, να αναπτύσσει 

και να υποστηρίζει η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας σε κάθε κράτος- 

μέλος. Πρόκειται για την Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, που υφίσταται 

το Πανεπιστήμιο μέσω ανεξαρτήτων Φορέων/ Εμπειρογνωμόνων. Οι 

Διεργασίες αυτές χαρακτηρίζονται στο τελικό κείμενο των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων «Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» 

3. Διεργασίες και Κριτήρια που οφείλει να εφαρμόζει και να ενσωματώνει η 

Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για το δικό της έλεγχο και κατοχύρωση 

ποιότητας και είναι γνωστά στο τελικό κείμενο των Ευρωπαϊκών Προτύπων 

ως «Κριτήρια και Πρότυπα για Φορείς Εξωτερικής Διασφάλισης 

Ποιότητας».   
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Η απαρίθμηση των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Οδηγιών στην παρούσα Μελέτη 

ακολουθεί τον τρόπο απαρίθμησης του πρωτοτύπου, στη μετάφραση του οποίου 

βασίζεται κι η παρακάτω ανάλυση. (ENQA, “Standards & Guidelines for quality 

Assurance in Higher Education ”, 2005)   
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1. Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Οδηγίες για Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

1.1 Πολιτική και Διαδικασίες για Διασφάλιση Ποιότητας 

Τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πολιτική και σχετικές διαδικασίες για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας και των Προτύπων των Προγραμμάτων και των Τίτλων Σπουδών τους. Θα 

πρέπει, επίσης, να δεσμευτούν ρητά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που 

αναγνωρίζει τη σημασία της Ποιότητας και της Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

εργασία τους. Για να το πετύχουν αυτό, τα Ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν μια Στρατηγική συνεχούς Αναβάθμισης της Ποιότητας τους. Η 

Στρατηγική, Πολιτική και Διαδικασίες θα πρέπει να έχουν επίσημη υπόσταση και να 

είναι δημόσια διαθέσιμες. Θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν διακριτό ρόλο για 

τους φοιτητές και τους άλλους εμπλεκόμενους. 

1.2 Έγκριση, Εποπτεία και Περιοδική Αναθεώρηση των Προγραμμάτων και των 

Τίτλων Σπουδών 

Τα Ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν επίσημους μηχανισμούς για την έγκριση, 

περιοδική αναθεώρηση και εποπτεία των Προγραμμάτων και των Τίτλων Σπουδών 

τους 

1.3 Αξιολόγηση των Φοιτητών 

Οι φοιτητές θα πρέπει να αξιολογούνται χρησιμοποιώντας το Ίδρυμα δημοσιευμένα 

Κριτήρια, Κανόνες και Διαδικασίες που εφαρμόζονται με συνέπεια. 

1.4 Διασφάλιση Ποιότητας των Διδασκόντων 

Τα Ιδρύματα θα πρέπει να βρουν τρόπους να ικανοποιούνται τα ίδια ότι το 

Προσωπικό που απασχολείται με τη διδασκαλία των φοιτητών είναι προσοντούχο και 

ικανό να το πράξει. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε αυτούς που διεξάγουν 

Εξωτερικές Αναθεωρήσεις, και να σχολιάζονται σε Εκθέσεις. 

Σχόλιο [ΑΕ11]: Δε τα 
καταγράφω στο Παράρτημα γιατί 
τα ESG αποτελούν το Πρότυπο 
Αναφοράς για το προτεινόμενο 
Σύστημα για το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας- case study  
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1.5 Πηγές Μάθησης και Υποστήριξης Φοιτητών 

Τα Ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πηγές που είναι διαθέσιμες για 

υποστήριξη της Μάθησης των Φοιτητών είναι επαρκείς και κατάλληλες για κάθε 

Πρόγραμμα που προσφέρεται. 

1.6 Συστήματα Πληροφόρησης 

Τα Ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συλλέγουν, αναλύουν και 

χρησιμοποιούν σχετικές πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση των 

Προγραμμάτων Σπουδών και άλλων δραστηριοτήτων τους. 

1.7 Δημόσια Πληροφόρηση 

Τα Ιδρύματα θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να δημοσιεύουν ενημερωμένη, 

αμερόληπτη και αντικειμενική πληροφόρηση, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, για τα 

Προγράμματα και Τίτλους Σπουδών που προσφέρουν.   
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2. Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης- Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας 

Υπάρχουν γενικές Αρχές οι οποίες πρέπει να τηρηθούν κατά τη διαδικασία 

Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας. Αυτές συνοψίζονται στην Αυτονομία του 

Ιδρύματος, τα ενδιαφέροντα των Φοιτητών, των Εκπροσώπων της Αγοράς Εργασίας 

κι άλλων Υπευθύνων καθώς πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και τα αποτελέσματα της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

2.1  Χρήση Εσωτερικών Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι Εξωτερικές Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν 

την αποτελεσματικότητα των Εσωτερικών Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, 

όπως περιγράφονται στο 1ο Μέρος των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Οδηγιών 

2.2  Ανάπτυξη Εξωτερικών Διεργασιών Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι Στόχοι και οι Σκοποί των διεργασιών Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να 

καθορίζονται πριν την ανάπτυξη των ίδιων των διεργασιών κι από όλους τους 

Υπεύθυνους (περιλαμβανομένων και των Ανώτατων Ιδρυμάτων) και θα πρέπει να 

δημοσιεύονται μαζί με την περιγραφή των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν. 

2.3  Κριτήρια Αποφάσεων 

Οποιεσδήποτε επίσημες αποφάσεις παρθούν ως αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας 

Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να βασίζεται σε ρητά δημοσιευμένα 

κριτήρια που εφαρμόζονται με συνέπεια. 

2.4  Διαδικασίες που ταιριάζουν στο σκοπό 

Όλες οι Διεργασίες Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν 

συγκεκριμένα για να εξασφαλίσουν την καταλληλότητα τους προς την επίτευξη των 

Σκοπών και των Στόχων που έχουν προκαθοριστεί για αυτές. 
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2.5 Εκθέσεις 

Οι Εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται και να γράφονται σε ύφος, που είναι 

ξεκάθαρο και άμεσα διαθέσιμο προς τους αναγνώστες που προορίζονται. 

Οποιεσδήποτε αποφάσεις, σχόλια ή εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις 

θα πρέπει να είναι εύκολο να τις βρει ο αναγνώστης. 

2.6 Συνέχιση/ Επακολούθηση διαδικασιών 

Διεργασίες Διασφάλισης Ποιότητας που περιλαμβάνουν εισηγήσεις για δράση ή 

απαιτούν μεταγενέστερο σχέδιο δράσης, θα πρέπει να έχουν προκαθορισμένη 

διαδικασία συνέχισης η οποία θα εφαρμόζεται με συνέπεια. 

2.7 Περιοδικές Αναθεωρήσεις 

Η Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας των Ιδρυμάτων και ή των Προγραμμάτων θα 

πρέπει να διεξάγεται σε κυκλική βάση. Η διάρκεια του κύκλου και οι διαδικασίες 

αναθεώρησης που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια 

και να δημοσιευτούν προηγουμένως. 

2.8  Αναλύσεις ολόκληρου του Συστήματος 

Οι Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας θα πρέπει από καιρό εις καιρό να διασκευάζουν 

συνοπτικές Εκθέσεις που περιγράφουν και αναλύουν τα γενικά ευρήματα των 

αναθεωρήσεων, αξιολογήσεων κλπ 
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3. Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Φορείς Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας 

3.1 Χρήση εξωτερικών διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

Η Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας των Φορέων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 

παρουσία και αποτελεσματικότητα των Εξωτερικών Διεργασιών Διασφάλισης 

Ποιότητας που περιγράφονται στο 2ο Μέρος των Ευρωπαϊκών Προτύπων και 

Οδηγιών 

3.2 Επίσημη Υπόσταση  

Οι Φορείς θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα από ικανές Δημόσιες Αρχές του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης με ευθύνες για Εξωτερική Διασφάλισης 

Ποιότητας και θα πρέπει να έχουν καθιερωμένη νομική υπόσταση. Θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε απαιτήσεις του νομικού πλαισίου στο οποίο 

λειτουργούν 

3.3 Δραστηριότητες 

Οι Φορείς θα πρέπει να αναλαμβάνουν Εξωτερικές Δραστηριότητες Διασφάλισης 

Ποιότητας (σε επίπεδο Ιδρύματος ή Προγράμματος) σε τακτική βάση 

3.4 Πόροι 

Οι Φορείς θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικούς κι ανάλογους πόρους, ανθρώπινους 

και οικονομικούς, που θα τους επιτρέπει να οργανώσουν και να διεξάγουν τις 

εξωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας τους με αποτελεσματικό κι 

αποδοτικό τρόπο, με την κατάλληλη παροχή για την ανάπτυξη των διεργασιών και 

διαδικασιών τους. 

3.5 Δήλωση Αποστολής 

Οι Φορείς θα πρέπει να έχουν σαφείς και ρητούς Στόχους και Σκοπούς για την 

εργασία τους, που θα συμπεριλαμβάνονται σε μια Δημόσια Δήλωση. 
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3.6 Ανεξαρτησία 

Οι Φορείς θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι στο βαθμό που έχουν αυτόνομη ευθύνη για 

τις λειτουργίες τους και τα αποτελέσματα κι οι εισηγήσεις που κάνουν στις Εκθέσεις 

τους δε θα μπορούν να επηρεαστούν από τρίτους, όπως Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Υπουργεία ή άλλους εμπλεκόμενους 

3.7 Εξωτερικά Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας και Διεργασίες που 

χρησιμοποιούν οι Φορείς 

Οι διεργασίες, οι διαδικασίες και τα Κριτήρια που χρησιμοποιούν οι Φορείς θα πρέπει 

να προσδιορίζονται εκ των προτέρων και να είναι διαθέσιμα δημόσια. Αυτές οι 

διεργασίες θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνουν: 

 Μια αυτό- αξιολόγηση ή παρόμοια διαδικασία του υποκειμένου της 

διεργασίας Διασφάλισης Ποιότητας- αυτού που διαχειρίζεται το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας 

 Μια εξωτερική αξιολόγηση από Ομάδα Ειδικών, περιλαμβανομένων, εφόσον 

θεωρείται κατάλληλο, μελών φοιτητών και επισκέψεις στο χώρο όταν 

αποφασίζει ο Φορέας 

 Δημοσίευση μιας Έκθεσης, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων, 

εισηγήσεων ή άλλων επίσημων αποτελεσμάτων 

 Μια διαδικασία συνέχισης για αναθεώρηση των δράσεων που έχουν παρθεί 

από το υποκείμενο, -αυτόν που διαχειρίζεται-, της διεργασίας της 

Διασφάλισης Ποιότητας υπό το φως των οποιωνδήποτε εισηγήσεων που 

περιλαμβάνει η Έκθεση 

3.8 Διαδικασίες Λογοδοσίας 

Οι Φορείς θα πρέπει να καθορίσουν διαδικασίες για τη δική τους λογοδοσία 
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3.4. Συνοπτική Ανάλυση - Συμπεράσματα ως προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  

Τα συμφωνημένα Κριτήρια (Standards& Guidelines) καθιστούν βέβαιο ότι κάθε 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, του οποίου η Ποιότητα διασφαλίζεται, έχει τη 

δυνατότητα και ικανότητα να επιτύχει υψηλή Ποιότητα των εκπαιδευτικών του 

υπηρεσιών. 

Τα προτεινόμενα, από το Δίκτυο ENQA, Πρότυπα συναινούν με τη θέση του 

Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των Πανεπιστημίων (European University Association- 

EUA), σύμφωνα με την οποία η ‘Ευρωπαϊκή Διάσταση της Διασφάλισης Ποιότητας 

συνίσταται αφ’ ενός στην προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αφ’ ετέρου στη 

βελτίωση της διαφάνειας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα σε εθνικό επίπεδο και ως 

προς τα επιστημονικά πεδία’.  

Η εφαρμογή τους αποτελεί το ‘όχημα’ για την υλοποίηση της Αξιολόγησης και 

Διαχείρισης Ποιότητας στα Πανεπιστήμια, το μέσο επίτευξης των Στόχων της 

Συνθήκης της Μπολώνα και το μέτρο σύγκλισης και αντιστοίχησης για τα 

διαφορετικά εθνικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ακαδημαϊκά Συστήματα 

ανά την Ευρώπη. Τα προτεινόμενα Πρότυπα αναγνωρίζουν την προτεραιότητα των 

Εθνικών Συστημάτων, τη σημασία της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων και τις διαφορές 

μεταξύ των επιστημών.  

Τι, όμως, ακριβώς συνεπάγονται τα Κριτήρια, οι διαδικασίες και οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους εμπλεκόμενους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες;    

Τα Κριτήρια (Standards) αναφέρονται στο ελάχιστο επίπεδο και βαθμό 

απαιτήσεων ως προς τα εξερχόμενα της μάθησης και των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών (learning outcomes). Παράλληλα, τα Κριτήρια εξυπηρετούν το σκοπό 

της ποιοτικής αναβάθμισης και βελτίωσης (quality enhancement and improvement). 

Τα συγκεκριμένα Κριτήρια διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και μια κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των Ιδρυμάτων και των Εθνικών Φορέων Διασφάλισης 

Ποιότητας ικανή να προάγει τις έννοιες της «Ευρωπαϊκής Διάστασης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης» όπως συνεργασία, διαφάνεια, συγκρισιμότητα, συμβατότητα μεταξύ 

των ανά την Ευρώπη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.  
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Οι Διαδικασίες και Κατευθυντήριες Οδηγίες (Procedures & Guidelines) αφορούν 

αφ’ ενός στον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα Ιδρύματα και οι Εθνικοί Φορείς 

Διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να λειτουργούν κι αφ’ ετέρου στη μεθοδολογία που 

πρέπει να χρησιμοποιούν προκειμένου να διασφαλίζεται η Εσωτερική κι Εξωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας. (ESIB, 2004). 

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, για την Εσωτερική κι Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, 

έχουν ως αποδέκτες χρήσης τα Πανεπιστήμια, τους Εθνικούς Φορείς Διασφάλισης 

Ποιότητας, καθώς και όλους όσους εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 

διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας το παρεχόμενο τους έργο ως προς την 

κατοχύρωση και βελτίωση της Ποιότητας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.  

Οι Εμπλεκόμενοι στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(stakeholders) κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες ενδιαφέροντος. 

 Εσωτερικό περιβάλλον (Φοιτητές, διδακτικό, διοικητικό προσωπικό) 

 Εξωτερικό Περιβάλλον (Εθνικοί Φορείς, Γονείς, Κυβέρνηση, Επιχειρήσεις- 

Εργοδότες, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Κοινωνία) (AUNP, T. Vroeijenstijn, 2005) 

Τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες Οδηγίες αποτελούν τον γνώμονα για τις 

Εθνικές Αρχές/ Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας των Κρατών- Μελών, που 

συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολώνα (Quality Assurance Agency, 

www.qaa.ac.uk./public/), μεταξύ αυτών και η Ελληνική Αρχή -ΑΔΙΠ (Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας)-, που θεσμοθετείται με το Ν.3374 του 2005.(βλ. 

Παράρτημα Β).  

Οι Φορείς αυτοί έχουν την βασική αρμοδιότητα, σε εθνικό επίπεδο, υποστήριξης, 

ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των Συστημάτων Διασφάλισης κι Αξιολόγησης της 

Ποιότητας των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων.  

Όσο για τη χρησιμότητα των Προτύπων σε αυτά καθ’ αυτά τα Ιδρύματα, τα 

Κριτήρια συνιστούν το «Πρότυπο Αναφοράς», στο οποίο οφείλουν να 

συμμορφώνονται τα Συστήματα Ποιότητας των Πανεπιστημίων.  

http://www.qaa.ac.uk./public/
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Διευκρινίζεται ότι το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας επικεντρώνεται στο τι θα 

πρέπει να γίνει και όχι στο πως (ΚΕΔΙΜΑ, 2005). Συνεπώς, τα Ευρωπαϊκά αυτά 

Πρότυπα και ο Οδηγός για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά τα επίπεδα και οι Γενικές Αρχές για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας και αυτές προτείνονται από το Δίκτυο ENQA ως εξής: (ENQA, 2005, 

“Standards & Guidelines for quality Assurance in Higher Education ”, p.14-15) 

Τα Κριτήρια περιορίζονται, ειδικά, στο Εκπαιδευτικό Έργο, αφήνοντας κενά ως 

προς τη διασφάλιση της ποιότητας του ερευνητικού έργου, της διοίκησης των 

Ιδρυμάτων και τη διαχείριση των οικονομικών τους. (Γ. Τζιρίτας, 2006).  

Αντικειμενικοί Στόχοι Κριτηρίων και Οδηγιών Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι αντικειμενικοί Στόχοι των  Ευρωπαϊκών Προτύπων συνοψίζονται στα εξής 

σημεία: 

 Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την 

καλλιέργεια ισχυρού πνευματικού και εκπαιδευτικού δυναμικού 

 Να παρέχουν πηγή βοήθειας και κατεύθυνσης στα Ανώτατα Ιδρύματα και 

άλλους σχετικούς Φορείς στη διαμόρφωση της δικής τους Κουλτούρας 

Διασφάλισης Ποιότητας 

 Να πληροφορήσουν και να αυξήσουν τις προσδοκίες των Πανεπιστημίων, των 

Φοιτητών, των Εργοδοτών και όλων των λοιπών εμπλεκομένων στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες για τα αποτελέσματα και τα εξερχόμενα αυτών 

 Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για την 

παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τη Διασφάλισης Ποιότητας για όλο 

τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης   
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Ειδικοί Σκοποί Κριτηρίων και Οδηγιών Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι Σκοποί των Ευρωπαϊκών Προτύπων για την Εσωτερική και Εξωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι: 

 Να βελτιώσουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται σε όλους 

τους φοιτητές που απαρτίζουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Να υποστηρίξουν τα Ιδρύματα στη διοίκηση, διαχείριση, αναβάθμιση της 

Ποιότητας τους, αποδεικνύοντας και τεκμηριώνοντας ότι δικαίως αυτά 

διατηρούν το προνόμιο της αυτονομίας τους. 

 Να δημιουργήσουν μια βάση κι υποδομή για το έργο των Εθνικών Φορέων 

Διασφάλισης Ποιότητας 

 Να καταστήσουν την Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας μια διεργασία πιο 

διαφανή και πιο απλή ώστε να είναι σαφής και κατανοητή από κάθε 

εμπλεκόμενο. 

Κύρια Σημεία Απαιτήσεων – Βασικές Διεργασίες κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα επισημαίνουν κι εστιάζουν, τόσο για την Εσωτερική όσο και 

για την Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, σε ορισμένες βασικές διεργασίες: 

 Ανάπτυξη Πολιτικών κι Στόχων (Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας) 

 Οριοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & ανάπτυξη Διαδικασιών 

που να ταιριάζουν στους σκοπούς (Fitness for Purpose) 

 Αλληλοσυσχέτιση εσωτερικών κι εξωτερικών διεργασιών Διασφάλισης 

Ποιότητας   

 Συστηματική, περιοδική παρακολούθηση και εξέταση, αναθεώρηση (Review) 

 Διασφάλιση της Ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών  

 Δημοσίευση πληροφοριών, πορισμάτων εσωτερικών κι εξωτερικών 

αξιολογήσεων προς χρήση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 
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Ελάχιστες Απαιτήσεις – ‘Threshold Criteria’ Εσωτερικής Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Οι εσωτερικοί μηχανισμοί, ως αφετηρία και πυρήνας του ευρύτερου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας, πρέπει να βασίζονται στις ελάχιστες απαιτήσεις 

(threshold criteria), όπως προδιαγράφονται μέσα από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:  

 Τυποποίηση/ Τεκμηρίωση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

 Αντικειμενικά, ακριβή, δίκαια, & κοινοποιημένα κριτήρια αξιολόγησης της 

απόδοσης των φοιτητών (συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία της 

συγκρισιμότητας, συνέπειας, που διασφαλίζουν την Ευρωπαϊκή Διάσταση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης) 

 Συστήματα Πληροφόρησης/ Πηγές Πληροφοριών και Συλλογής Δεδομένων 

 Διασφάλιση της Ποιότητας των μελών Διδακτικού Προσωπικού 

 Συσχέτιση της Διασφάλισης Ποιότητας με τη διαμόρφωση ενιαίας 

Κουλτούρας Ποιότητας, διάχυτης σε όλο το πλέγμα του εκπαιδευτικού 

συστήματος 

Αν και η Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί, καθ’ ουσία, τον πυρήνα και 

την καρδιά του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπως αυτό προτείνεται μέσα 

από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Οδηγίες, σε καμιά περίπτωση δεν υπονοείται μέσα 

στο τελικό κείμενο του Δικτύου ENQA ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί από τα 

Ιδρύματα στους εσωτερικούς μηχανισμούς.  

Αντιθέτως,  όπως θα δούμε και παρακάτω στα κύρια σημεία των απαιτήσεων, 

υπογραμμίζεται η έννοια της αλληλοσυσχέτισης και σύμπνοιας των εσωτερικών και 

εξωτερικών διεργασιών Διασφάλισης Ποιότητας. 
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3.5. Ερμηνευτική Προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό 

Ακαδημαϊκό Χώρο - Διάκριση εννοιών Ποιότητας 

Το μείζον ερώτημα που προκύπτει είναι ‘τι, εν τέλει, ορίζει η Ευρώπη, μέσω του 

Δικτύου ENQA, ως Ποιότητα και τι, κατ’ επέκταση, ως Διασφάλιση Ποιότητας; Μιλάνε 

όλοι την ίδια γλώσσα;’  

Παρακάτω, αποσαφηνίζονται η έννοια της Ποιότητας και ο ειδικότερος όρος 

Διασφάλισης Ποιότητας, όπως προκύπτουν στους επίσημους ευρωπαϊκούς κόλπους, 

ενώ διακρίνονται από άλλες σχετικές έννοιες και προσεγγίσεις, που πλαισιώνουν το 

σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας και με τις οποίες τείνουν να 

συγχέονται. 

«Ποιότητα»

Στα κείμενα των Βρυξελλών για την ανώτατη εκπαίδευση η λέξη «Ποιότητα» 

απαντάται εξαιρετικά πυκνά. Πουθενά στα επίσημα ντοκουμέντα δεν θα βρούμε 

κάποιον ορισμό αυτής της έννοιας. Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για παράλειψη. Οι 

συντάκτες των επιχειρησιακών σχεδίων συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης γνωρίζουν καλά ότι το περιεχόμενο της «Ποιότητας» 

προσδιορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε συγκυρία: (Ν. Θεοτοκάς, 2003) 

[..]Η “ποιότητα” σε μία ευρωπαϊκή προοπτική δεν μπορεί να κηρύσσεται δια 

νόμου ή από τις αρχές. Υπάρχει μόνον εάν αναγνωρίζεται η ύπαρξή της από τους 

άλλους (χρήστες, εργοδότες, άλλα ιδρύματα, άλλες χώρες[....]. (Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003, COM (2002) 779) 

Από αυτόν τον ταυτολογικό ορισμό, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι «Ποιότητα» είναι 

αυτό που αποφασίζει κάθε στιγμή το άμεσο κι έμμεσο ακαδημαϊκό περιβάλλον κι η 

Κοινωνία, ευρύτερα. Σε πλήρη αντιστοιχία προς το μοντέλο αυτό, στο ελληνικό 

Σχέδιο Νόμου προβλέπεται ότι:  

Σχόλιο [ΑΕ12]: Η χρήση 
αυτού του τίτλου, θεωρώ, πως 
αποσαφηνίζει τη διαφορά μεταξύ 
της συγκεκριμένης ενότητας και 
της Ενότητας 2.4 του 1ου Μέρους- 
βιβλιογραφική επισκόπηση της 
ΔΠ στην Τριτοβάθμια. 
Δεν ήθελα να τα συμπτύξω! Εδώ 
ξεκάθαρα διαχωρίζω τις έννοιες, 
που προκύπτουν από το σύγχρονο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις εθνικές 
εφαρμογές.   
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[...] το αντικείμενο […] των διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης της 

ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης [είναι] αντικείμενο συνεχούς ερευνητικής 

μελέτης και ανάλυσης, που υπόκειται σε διαρκή επανεξέταση ή και αναθεώρηση 

με βάση τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται στον τομέα αυτό στην 

Ελλάδα και διεθνώς[...]. (ΥΠΕΠΘ, Σχέδιο Νόμου, 2003). 

Οδηγούμαστε, λοιπόν, να συναγάγουμε την ταύτιση της έννοιας «Ποιότητα», στις 

επίσημες ευρωπαϊκές αναφορές, με τις απαιτήσεις των άμεσα εμπλεκομένων- 

φοιτητών-, τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και, ειδικότερα, με 

τον σκοπό και τους στόχους του Ιδρύματος, που διασφαλίζει και βελτιώνει την 

Ποιότητα του.  

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η «Ποιότητα» μπορεί να διασφαλιστεί και να διαχειριστεί 

μόνο από όσους παρέχουν και διαμορφώνουν την Ανώτατη Εκπαίδευση. Μια τέτοια 

περίπτωση παραπέμπει στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπου η 

Ποιότητα ορίζεται βάσει της «καταλληλότητας για το σκοπό» (fitness for purpose) 

(Ν. Θεοτοκάς, 2003).  

Πέρα από το τελευταίο αυτό εννοιολογικό περιεχόμενο, η Ποιότητα στην Ευρώπη 

ταυτίζεται και με την έννοια του βαθμού «συμμόρφωσης με τα κριτήρια/ απαιτήσεις / 

προδιαγραφές» (criteria- based approach). Όπως θα δούμε στο Μέρος ΙΙΙ της 

παρούσας μελέτης, όπου καταγράφονται οι ευρωπαϊκές εμπειρίες, το εννοιολογικό 

αυτό περιεχόμενο της Ποιότητας είναι το δεύτερο που χρησιμοποιείται ανά την 

Ευρώπη. 

Τα δύο αυτά εννοιολογικά υπόβαθρα καθορίζουν, εύλογα, και την ερμηνεία του όρου 

της Διασφάλισης Ποιότητας, που παρακάτω θα δούμε ότι, αν και επιχειρείται ο 

κοινός προσδιορισμός και ορισμός αυτού μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου, ωστόσο, 

πολλοί Φορείς και πολλές χώρες αντιλαμβάνονται τον όρο με διαφορετικό τρόπο. 
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Όπως και να έχει πάντως, σε όποιο concept Ποιότητας και αν θεμελιώνεται, όποια 

σκοπιμότητα κι αν εξυπηρετεί- βελτίωση της Ποιότητας ή ανάληψη ευθύνης και 

λογοδοσία (τα δύο τελευταία αποτελούν τα επικρατέστερα ανά την Ευρώπη Κίνητρα 

και λόγοι για την υιοθέτηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας)-, η Διασφάλιση 

Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση σημαίνει διαφάνεια, αντικειμενικότητα, 

τυποποίηση και τεκμηρίωση διεργασιών και διαδικασιών, κατοχύρωση και συνεχής 

βελτίωση της Ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

Παρακάτω, καταγράφονται οι ιδιαίτερες ερμηνείες που δίνονται στον όρο 

Διασφάλισης Ποιότητας και αποσαφηνίζεται η έννοια από άλλες σχετικές 

προσεγγίσεις και μεθόδους με τις οποίες είθισται να συγχέεται. 

«Διασφάλιση Ποιότητας»  

Η «Διασφάλιση Ποιότητας» (‘Quality assurance’) αποτελεί όρο εισαγόμενο στο 

περιβάλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους κύκλους της Παραγωγής, όπως το 

ίδιο συμβαίνει τον Έλεγχο Ποιότητας (‘quality control’). 

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτουργεί ως γενικός όρος, 

που παίρνει διαφορετικές ερμηνείες και διαστάσεις, προκειμένου να καλύψει τις 

ποικίλες περιστάσεις και επίπεδα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά την Ευρώπη. Δεν 

εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό, ούτε έχει μια μοναδική μεθοδολογία ανάπτυξης 

και εφαρμογής και, συνεπώς, ούτε ένα λειτουργικό ορισμό. (S. Puirséil, ENQA, 

2006). Χρησιμοποιείται ως κώδικας σύντομης επικοινωνίας των προσεγγίσεων ενός 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας –εξωτερική παρακολούθηση της Ποιότητας 

(external quality monitoring), αξιολόγηση (evaluation), ή κριτική εξέταση- 

ανασκόπηση(review). (Harvey, L., 2004).  

Η Διασφάλιση Ποιότητας στο τελικό κείμενο των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και 

Κατευθυντήριων Οδηγιών (ESG) απαντά σε μια Γενική Έννοια που ενσωματώνει τις 

διεργασίες Αξιολόγησης (Evaluation), Πιστοποίησης (Accreditation) και 

Επιθεώρησης (Audit), ως τις κύριες προσεγγίσεις για την επίτευξη, διατήρηση και 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. (ENQA, 2005). 

Αποτελούν μέσα και τρόπους επίτευξης της Διασφάλισης Ποιότητας σε ένα Ίδρυμα.  
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Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να συγχέονται, να ταυτίζονται και να χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά. (ENQA, Occasional Papers 5, 2005) 

Στην Γαλλία, ειδικότερα, κατά τη μετάφραση του κειμένου των Ευρωπαϊκών 

Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Οδηγιών, ο όρος «Διασφάλιση Ποιότητας» (‘Quality 

assurance’) μεταφράζεται ως «Διοίκηση Ποιότητας», αποσκοπώντας την ενστάλαξη 

ενός αισθήματος ευθύνης στους Ακαδημαϊκούς να διαχειρίζονται και να διοικούν την 

Ποιότητα για τους εαυτούς τους. Η ερμηνευτική αυτή προσέγγιση είναι σύμφωνη με 

τον ορισμό του Vlãsceanu et al., (2004), σύμφωνα με τον οποίο η ‘Διασφάλιση 

Ποιότητας’, στην περίπτωση της Γαλλίας, θεωρείται ως μέρος του ‘Συστήματος 

Διοίκησης της Ποιότητας’ ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

Στη Ρωσία παρατηρείται το εξής αξιοσημείωτο και ενδεικτικό σημείο. Στα 

Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας τους, ο όρος που έπεται της «Ποιότητας» 

εξαρτάται από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι προκύπτει «Διασφάλιση 

Ποιότητας» (‘Quality assurance’)  για την ευρύτερη Κοινωνία, «Έλεγχος Ποιότητας» 

(‘quality control’) για την Πολιτεία, Κυβέρνηση και τις εμπλεκόμενες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία Δημόσιες Αρχές και, αντίστοιχα, «Αναβάθμιση- Ενίσχυση 

Ποιότητας» (quality enhancement)  για το άμεσο Εσωτερικό Περιβάλλον της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας.    

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως κι αν προσδιορίζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο, 

διαφαίνεται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να ενσωματώσει στον ίδιο τον 

όρο ποικίλες προσεγγίσεις.  

Αυτό, που ωστόσο εμείς πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πρόκειται για μια 

συστημική προσέγγιση και ως συνεχή διεργασία αποβλέπει στη 

συστηματικοποίηση των δραστηριοτήτων βελτίωσης και αναβάθμισης της Ποιότητας 

των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.  

Η Διασφάλιση Ποιότητας θα απαντά, από εδώ και εις το εξής, στον ακόλουθο 

ορισμό:  
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«[...] Η συνεχής διεργασία που εξασφαλίζει και ικανοποιεί τις συγκεκριμένες 

συμφωνημένες απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στα Ευρωπαϊκά Κριτήρια 

και Οδηγίες [....]». 

Η «Διασφάλιση», ως έννοια, τυπικά, περιορίζεται στο να αποσαφηνίσει εάν η ρητή ή 

υπονοούμενη δέσμευση ενός Ιδρύματος ή Προγράμματος έχει εκπληρωθεί ή τηρηθεί. 
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Προσεγγίσεις Διασφάλισης Ποιότητας 

Α. Αποτίμηση Ποιότητας - Quality Assessment/ Evaluation 

Η Αξιολόγηση (Evaluation) περιλαμβάνει τη διαδικασία της «αποτίμησης- 

assessment» και της «εξέτασης- review». Ωστόσο, στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

της Διασφάλισης της Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας Δεν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ αποτίμησης (Assessment), αξιολόγησης (evaluation), εξέτασης/ αναθεώρησης 

(review). Αποτελούν όρους με ταυτόσημη σημασία και, ευλόγως, χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά. 

Ένα εκ των σημαντικότερων εργαλείων της ίδιας της Αξιολόγησης είναι ο Έλεγχος 

(quality assurance control). (C. Kistan, 1999) 

Ειδικότερα, ο όρος Αποτίμηση παραπέμπει σε κάθε μεθοδευμένα δομημένη ενέργεια 

και δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα την «κρίση» (Judgment) για την 

ποιότητα της διεργασίας της διδασκαλίας και μάθησης ή και της έρευνας. Σε 

οποιοδήποτε επίπεδο της εκπαιδευτικής λειτουργίας (Πρόγραμμα ή Ίδρυμα) κι αν 

εστιάζει η συγκεκριμένη προσέγγιση, αυτό που εξετάζει είναι η επίτευξη του βαθμού 

της συνολικής Ποιότητας, όπως κι αν αυτή προσδιορίζεται από το ίδρυμα (fitness for 

purpose/ criteria-based).  

Τονίζεται η έννοια της Αξιολόγησης, καθώς αυτή αποτελεί Στρατηγικό Εργαλείο 

της Διασφάλισης Ποιότητας. Η Αξιολόγηση αφ’ ενός ενισχύει την αυτογνωσία του 

Ιδρύματος κι αφ’ ετέρου, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα του Ιδρύματος, ενισχύει τη δυνατότητα των Πρυτανικών Αρχών στη 

μεθοδευμένη αναγνώριση των κατάλληλων στρατηγικών επιλογών.  

Η «Αποτίμηση» είναι διεργασία χρήσιμη και απαραίτητη τόσο στην Εσωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας, διατηρώντας τη μορφή της αυτό- αξιολόγησης (self-

evaluation/ self-assessment),  όσο και στην Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, για 

την εφαρμογή της οποίας η Αποτίμηση από εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες, με τη 

μορφή της «εξέτασης από ισότιμους» (peer reviews) συνιστά την κυρίαρχη 

προσέγγιση.  



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

123 

Ειδικότερα, ως προς την «αυτό- αξιολόγηση», σύμφωνα με το Βρετανικό σώμα 

Quality Assurance Agency, ο όρος αποδίδεται πλέον με τη ταυτόσημη έννοια της 

self-evaluation, κι όχι πια ως self-assessment, σαν ένα τρόπο ενθάρρυνσης των 

Ιδρυμάτων να μετακινηθούν από τη χρήση εργαλείων, όπως το φύλλο ελέγχου 

(‘checklist’), προς μια περισσότερο στοχαστική και ανακλαστική εκτίμηση της 

διαχείρισης της Ποιότητας. Έχει, μάλιστα, διευκρινιστεί κι αποσαφηνιστεί ότι η 

έννοια της «αποτίμησης» (‘assessment’) αναφέρεται στη διεργασία αξιολόγησης των 

φοιτητών και δε χρησιμοποιείται έξω από αυτό το ερμηνευτικό περιεχόμενο. 

Στη Γαλλία, ο όρος «αυτό-» (‘self’) αποδίδεται ερμηνευτικά με τον όρο ανάλυση 

ανασκόπησης ή ανακεφαλαιωτική ανάλυση (‘retrospective analysis’), ενώ στη 

Φιλανδία δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ της αυτό- αποτίμησης (self-assessment) και 

της αυτό- αξιολόγησης (self-evaluation). 

Ως προς τη δεύτερη μορφή της ‘Αποτίμησης της Ποιότητας’, «εξέταση από 

ισότιμους» (peer reviews), ο όρος αυτός διαπραγματεύεται εννοιολογικά την 

ισορροπία ανάμεσα στην εξωτερική ρυθμιστική παρέμβαση και την ακαδημαϊκή 

ελευθερία. Ενώ η λέξη «ισότιμος» ταυτίζεται εννοιολογικά με τη λέξη «ειδικός» 

(‘expert’), που παραπέμπει στη τεχνογνωσία κι εξειδίκευση. 

Β. Έλεγχος Ποιότητας -Quality audit 

Ο Έλεγχος Ποιότητας έχει πιο περιορισμένη ερμηνεία, από την Αξιολόγηση 

(Evaluation), αν και λειτουργούν και οι δύο ως Προσεγγίσεις για την Εξωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας. Ο Έλεγχος Ποιότητας δεν εστιάζει στην παρακολούθηση, κι 

αποτίμηση της συνολικής Ποιότητας, όπως η Αξιολόγηση, αλλά στον τρόπο με τον 

οποίο επιχειρείται από το Ίδρυμα να την επιτύχει.  

Εν ολίγοις, επικεντρώνεται και αξιολογεί τις ίδιες τις ίδιες τις διεργασίες, διαδικασίες 

που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο για να διασφαλίζει την Ποιότητα του. Ο 

στόχος δεν είναι η ίδια η Ποιότητα αλλά οι εσωτερικοί μηχανισμοί Διασφάλισης 

Ποιότητας κι αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αξιολόγησης κι ελέγχου 

Ποιότητας.     
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Γ. Πιστοποίηση- Licensing/attestation/accreditation 

Η Πιστοποίηση (Accreditation) αξιολογεί κατά πόσο ένα συγκεκριμένο Ίδρυμα ή 

Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών πληροί στο επιθυμητό επίπεδο προκαθορισμένες 

ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις (κριτήρια και πρότυπα). Η μη εξασφάλιση 

Πιστοποίησης μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αφαίρεση της έγκρισης της 

αντίστοιχης λειτουργίας. 

Στη Δυτική Ευρώπη δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για τη Πιστοποίηση των Ιδρυμάτων ή 

των Προγραμμάτων Σπουδών, αφού ο τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

καθοδηγείται κεντρικά και αυστηρά από την Πολιτεία. Εξαίρεση αποτελεί η Μ. 

Βρετανία που εφαρμόζει κατά κόρον τους μηχανισμούς Πιστοποίησης. Στις χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υπάρχει τελευταία μια τάση προς τέτοιους 

μηχανισμούς και ο λόγος έγκειται στην αυξητική τάση εμφάνισης ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων. (AUNP, 2005)   

Οι τρεις μορφές αυτές Πιστοποίησης αποτελούν ποικιλίες της ίδιας λογικής και 

εννοιολογικού περιεχομένου. Αναγνώριση της ικανότητας ενός Πανεπιστημίου να 

παρέχει ένα Πρόγραμμα Σπουδών.  

Τα βασικά κριτήρια, διαμορφωμένα από οποιοδήποτε Φορέα ή Αρχή πρέπει να 

καλύπτουν τους ακόλουθους βασικούς τομείς: 

 ελάχιστη φυσική υποδομή (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κτλ) 

 ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων υποστήριξης 

 ποιότητα του προσωπικού 

 οικονομική αξιοπιστία  

 ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών. 
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Δ. Benchmarking 

Η τελευταία προσέγγιση που χρησιμοποιείται κατά τη Διασφάλιση Ποιότητας είναι 

το Benchmarking, μια νεοεισερχόμενη μέθοδος για τη Διασφάλιση των Ευρωπαϊκών 

Ιδρυμάτων. Πρόκειται για μία διαδικασία σύγκρισης μεταξύ ομοειδών λειτουργιών ή 

επιπέδων, δηλαδή μεταξύ Ιδρυμάτων ή Τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών ή 

αντικειμένων ή “θεμάτων”, στην οποία οι συγκρινόμενοι συμμετέχουν σε εθελοντική 

βάση και η οποία στηρίζεται, αλλά και οδηγεί, στην ανταλλαγή εμπειριών βέλτιστων 

πρακτικών (‘best practices’).  

Το Benchmarking είναι μέθοδος χρήσιμη τόσο κατά την Εσωτερική όσο και κατά την 

Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας. Ωστόσο, οι εμπειρίες δείχνουν ότι 

χρησιμοποιείται προς το παρόν, περισσότερο ως εξωτερικός μηχανισμός 

Διασφάλισης Ποιότητας. (Δ. Κλάδης, 2007) 

Ως προς το Benchmarking, ο Δερβιτσιώτης (2000) ορίζει την εν λόγω προσέγγιση ως 

«τη συστηματική και συγκριτική μελέτη των βασικών δεικτών απόδοσης «key 

performance indicators» ενός Οργανισμού με τους αντίστοιχους των κυρίαρχων 

ανταγωνιστών του Κλάδου ή Τομέα, όσων δηλαδή χαρακτηρίζονται, κοινώς, οι 

«καλύτεροι» σε μια ορισμένη λειτουργία. 

Στο Δίκτυο της (AUNP, 2005) συναντάμε δύο αρκετά ενδεικτικούς ορισμούς για το 

Benchmarking.  

[...] «Είναι μια διεργασία μάθησης και αυτογνωσίας, που απαιτεί εμπιστοσύνη, 

κατανόηση, επιλεξιμότητα και ικανότητα κριτικής υιοθέτησης ‘καλών’ πρακτικών 

με στόχο τη Βελτίωση» [....]  

[....] «Προσδιορίζει τους βασικούς στόχους για βελτίωση, αναγνωρίζοντας τις 

‘καλύτερες πρακτικές’ και αφομοιώνοντας αυτές, προκειμένου να επιτευχθεί 

συνεχής αναβάθμιση του Οργανισμού.» [...] 

Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συγκεκριμένης διεργασίας συνοψίζονται 

στα ακόλουθα: 
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 Διεργασία ενίσχυσης της αυτογνωσίας 

 Στόχος της η βελτίωση και η αναβάθμιση του Οργανισμού 

 Αναζήτηση και εστίαση στις «καλύτερες πρακτικές και εμπειρίες» του Τομέα/ 

Κλάδου  

 Εφαρμογή σε επίπεδο Ιδρύματος, Προγράμματος Σπουδών, Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας 

 Διεργασία της Εσωτερικής ή και Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας 

 Εργαλεία της μπορεί να αποτελέσουν: 

 Benchmark standards  του Quality Assurance Agency (Μ. Βρετανία) & 

Code Practice  

 Πορίσματα του Tuning –project 

Ε. Επιθεώρηση -‘Inspection’ 

Υπάρχει και μια τελευταία προσέγγιση που ενσωματώνεται στο εννοιολογικό 

υπόβαθρο της Διασφάλισης Ποιότητας, αυτή της «Επιθεώρησης» - (‘Inspection’). Η 

τελευταία δε χρησιμοποιείται, ευρέως, στο ακαδημαϊκό περιβάλλον καμιάς 

Ευρωπαϊκής χώρας, δεδομένου ότι ο όρος αυτός παραπέμπει εννοιολογικά σε 

διαδικασίες «εισβολής» (invasive procedures), εν αντιθέσει του σύγχρονου 

εννοιολογικού περιεχομένου της ευρωπαϊκής Διασφάλισης της Ποιότητας των 

Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων.  

Συγκεκριμένα, η χρήση του όρου αυτού υποδηλώνει την απουσία της προσέγγισης 

«εξέταση από ισότιμους», παραπέμποντας πάντα στην άμεση και επιθετική 

παρατήρηση και παρέμβαση. 

Ο όρος ‘follow up’, συμπληρώνοντας και ακολουθώντας -λεκτικά- τις ανωτέρους 

μεθόδους, αποτελεί ένδειξη της συνεχούς βελτίωσης, που επιδιώκεται σε κάθε 

προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας. Κοινό σημείο, πάντως, για όλες τις περιπτώσεις 

αποτελεί η ερμηνεία της εν λόγω λέξης ως συνέχιση ή επανάληψη μιας δράσης/ 

ενέργειας, που μπορεί να είναι: απαιτούμενη ή προαιρετική, επίσημης μορφής ή μη, 

ορισμένου χρόνου ή όχι, αξιολογική ή μη, δράση του Εθνικού Φορέα ή του 

Ιδρύματος. 
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ίηση της αξιολόγησης είτε από την Εθνική Αρχή Διασφάλισης 

Ποιότητας είτε από τα Φιλανδικά Ιδρύματα, ενώ στη Γερμανία ο σχετικός όρος 

 

ο   

Για παράδειγμα, στη Φιλανδία ο όρος ‘follow up’ με την συνέχιση και 

συστηματικοπο

αναφέρεται στη μετά την κριτική εξέταση (review) υφιστάμενη κατάσταση στο 

εσωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημί υ.    

Διαφορές μεταξύ βασικών Προσεγγίσεων Διασφάλισης Ποιότητας 

Διαπιστώνεται μέσα από την ευρωπαϊκή εμπειρία η εξής βασική και αρχική 

ανασκόπηση» 

(‘Review’) είναι ειδικές και χαρακτηριστικές έννοιες για το Βρετανικό περιβάλλον 

Πι η t

 αντιμετωπίζονται από τα ίδια τα κράτη- μέλη. Τα 

τελευταία, λοιπόν, αντιλαμβάνονται τις τέσσερις αυτές έννοιες υπό την οπτική της 

σε θία ε

ξιολόγηση και Κριτική Εξέταση- 

evaluation and review), «μέτριων»  (Έλεγχος & Αποτίμηση –Audit & Assessment) 

διαφοροποίηση. Ο «Έλεγχος» (‘Audit’) και η «κριτική εξέταση/ 

όσο είναι οι έννοιες «Αξιολόγηση» (‘evaluation’) και « στοποί ση»(‘accredi ation’) 

για όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. 

Η πρώτη ειδοποιός διαφορά μεταξύ των προσεγγίσεων αυτών βασίζεται στην 

αντίληψη και οπτική υπό την οποία

ενσωμάτωσης αυτών  μια χρονική ακολου  με την Πιστοποίηση για παράδ ιγμα 

να ακολουθεί την διεργασία της Αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετη ειδοποιός διάκριση μεταξύ αυτών τις κατατάσσει μεταξύ «ήπιων» 

προσεγγίσεων Διασφάλισης Ποιότητας (Α

και «αυστηρών και απαιτητικών» (Επιθεώρηση & Πιστοποίηση). 
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Αξιολόγηση έναντι Πιστοποίησης 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Αξιολόγησης και Πιστοποίησης εστιάζει στις 

διαφορετικές προοπτικές, που εμπερικλείουν οι δύο εν λόγω προσεγγίσεις. Η 

Αξιολόγηση αποτελεί Στρατηγικό Εργαλείο της Διασφάλισης Ποιότητας, τόσο της 

Εσωτερικής όσο και της Εξωτερικής. Η Πιστοποίηση, αντιθέτως, συνιστά 

αποτέλεσμα των διεργασιών Διασφάλισης Ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, 

ανά την Ευρώπη γίνεται και αυτοσκοπός, υπό την έννοια ότι η εφαρμογή 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας υποκινείται αποκλειστικά από την επιδίωξη 

των Ιδρυμάτων να πιστοποιηθούν, τεκμηριώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τη 

διαφάνεια και ποιότητα των υπηρεσιών τους.     

Μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο ή υποχρεωτικό αποτέλεσμα της διεργασίας 

Διασφάλισης Ποιότητας η Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των 

Τμημάτων, των Μονάδων ή και των Ιδρυμάτων. Ασφαλώς, όταν ένα Ίδρυμα 

τεκμηριώνει και διασφαλίζει την Ποιότητα των εκπαιδευτικών του υπηρεσιών και, 

μάλιστα, με τρόπο που η όλη διεργασία και οι διαδικασίες είναι αποδεκτές κι 

αναγνωρισμένες από τις ομάδες ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου, τότε η 

Πιστοποίηση (Accreditation) ή οποιοσδήποτε παρόμοιος μηχανισμός εξακρίβωσης 

και διαπίστευσης είναι εφικτή, εφόσον είναι θεμιτή και εκούσια επιδιωκόμενη από το 

ίδιο το Πανεπιστήμιο.  Κοινώς, η Διασφάλιση της Ποιότητας συνεπάγεται ως 

θεωρητικό αποτέλεσμα την Πιστοποίηση, αλλά χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Η 

Πιστοποίηση, όμως, προϋποθέτει υποχρεωτικά ένα αποδοτικό κι αποτελεσματικό 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.  

Η διαφορά μεταξύ Αξιολόγησης και Πιστοποίησης είναι ότι η τελευταία, εν αντιθέσει 

με την πρώτη προσέγγιση, βασίζεται σε Κριτήρια που έχουν σχεδιαστεί και 

αναπτυχθεί από Εξωτερικό Φορέα και όχι το ίδιο το Πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση της προσέγγισης της Αξιολόγησης.  

Μια άλλη διαφορά έγκειται στην προοπτική που δίνεται μέσα από την Πιστοποίηση 

για βιωσιμότητα και περαιτέρω δυνατότητες εν αντιδιαστολή με την προσέγγιση της 

Αξιολόγησης που είναι βασισμένη στην απόδοση του παρελθόντος. (AUNP, 2005)   
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Αξιολόγηση & Πιστοποίηση έναντι Επιθεώρησης/ Ελέγχου 

Ωστόσο, η Πιστοποίηση και η Αξιολόγηση έχουν κι ένα κοινό σημείο, το οποίο τις 

διαφοροποιεί σημαντικά από την τρίτη βασική προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας, 

αυτή της Επιθεώρησης / Ελέγχου (Audit).  

Ενώ η Αξιολόγηση και η Πιστοποίηση παρακολουθούν, καταγράφουν και μετρούν 

την Ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών (διδασκαλία- μάθηση), η Επιθεώρηση 

εστιάζει κι ελέγχει τις εσωτερικές διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από την 

Πρυτανική Αρχή, τους τρόπους δηλαδή με τους οποίους το Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα επιδιώκει να πετύχει τους συμφωνηθέντες Στόχους και τα Κριτήρια που έχει 

προδιαγράψει.  

Οι τρεις αυτές προσεγγίσεις αποτελούν τη βάση της, ευρύτερα, πολυδιάστατης 

διεργασίας της Διασφάλισης Ποιότητας. Πολυδιάστατης, εφόσον το πεδίο εφαρμογής 

των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, η Ανώτατη Εκπαίδευση, συνιστά πολύ-

επίπεδη δομή. Οπότε, οι προσεγγίσεις Διασφάλισης Ποιότητας  εστιάζουν σε όλο το 

φάσμα και τα επίπεδα της Εκπαίδευσης, ως συνεχής διεργασία. 

Διασφάλιση Ποιότητας έναντι Πιστοποίησης 

Η Διασφάλιση Ποιότητας δεν πρέπει να ταυτίζεται και να συγχέεται με την 

Πιστοποίηση, καθώς η πρώτη αποτελεί προϋπόθεση, και μάλιστα, απαραίτητη για την 

τελευταία. Στην πράξη η σχέση και συσχέτιση μεταξύ των δύο ποικίλει από χώρα σε 

χώρα, από σύστημα σε σύστημα. Και οι δύο υπαινίσσονται, ωστόσο, συνέπειες όπως 

η δυναμικότητα (capacity) στη λειτουργία και παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

η δυναμικότητα στην παροχή επίσημα αναγνωρισμένων Τίτλων Σπουδών και το 

δικαίωμα χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων από το Κράτος. (Δ. Κλάδης, 2007) 

Πιστοποίηση έναντι Benchmarking 

Η Πιστοποίηση δεν πρέπει να ταυτίζεται, ωστόσο, ούτε και με την προσέγγιση της 

Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, το Benchmarking. Η τελευταία στηρίζεται σε 

βέλτιστες πρακτικές ή κριτήρια Αριστείας (excellence) εν αντιθέσει της 

Πιστοποίησης που στηρίζεται σε ελάχιστες προϋποθέσεις -κριτήρια “κατωφλίου”-  

(threshold criteria). (Δ. Κλάδης, 2007) 
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στις 12 Οκτωβρίου του 2004 κατατίθεται πρόταση οδηγίας (2004/0642 COD), που 

δεν προέρχεται από τους κόλπους των Πανεπιστημίων ούτε καν από τα Υπουργεία 

Παιδείας της Ευρώπης, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία συνίσταται, 

μεταξύ άλλων, στα Κράτη- μέλη να «απαιτήσουν από όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, που είναι ενεργά εντός της επικρατείας τους  να εισάγουν ή να 

αναπτύξουν ενδελεχείς, εσωτερικούς μηχανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας»  

(http://europa.eu.int/eur-lex/LexURIServ/site/en/com/2004/com2004_0642en01.pdf) 

Σχόλιο [ΑΕ13]: Σκέφτηκα 
μήπως την ανάλυση του 
ευρωπαϊκού πλαισίου 
Διασφάλισης Ποιότητας, που 
κάνω στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, να 
την αφαιρέσω, δεδομένου ότι 
πολλά σημεία αυτών (κυρίως του 
4ου) τα αναφέρω – με περισσότερο 
πρακτικό τρόπο βέβαια-στο case 
study. 
Πάντως, επειδή εξ αρχής η λογική 
μου ήταν να παρουσιάσω το 
τυπολογικό πλαίσιο των 
μηχανισμών και κρίσιμων 
διεργασιών ΔΠ, προκειμένου να 
μην επαναλαμβάνομαι φρόντισα 
στο case να εστιάσω στις 
απαιτήσεις και κρίσιμα σημεία 
του προτεινόμενου Συστήματος, 
όπως για κάθε Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας  

Η Σύσταση αυτή παραπέμπει και σηματοδοτεί το 1ο Μέρος των Ευρωπαϊκών 

Κριτηρίων και Οδηγιών για τη Διασφάλιση Ποιότητας, που αποτελούν το Πρότυπο 

Αναφοράς για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας εντός των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

Ποιες, όμως, οι περαιτέρω δράσεις και ενέργειες που οφείλει να αναπτύξει ένα 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για την ασφαλή, αποτελεσματική  και αποδοτική 

εφαρμογή ενός Συστήματος Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας; 

Το κάθε Ίδρυμα είναι αυτόνομο και ελεύθερο να αναπτύξει περαιτέρω αναπτυξιακές 

δράσεις κατοχυρώνοντας το ιδιαίτερο Σύστημα Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, 

προσαρμοσμένο αφ’ ενός στις εξειδικευμένες απαιτήσεις, προσδοκίες κι ανάγκες 

όσων εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές του διαδικασίες κι αφ’ ετέρου στο διακριτό 

ρόλο, την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία και τους στόχους του. 

Ωστόσο, το Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, την άμεση 

συσχέτιση, σύμπνοια και δια- δραστικότητα με το ίδιο το Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό 

Σύστημα και, δη, με το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης και Διοίκησης του Ακαδημαϊκό 

Ιδρύματος. 

Παρακάτω, επιχειρείται η διαμόρφωση ενός τυπολογικού πλαισίου με τις βασικότερες 

δράσεις και σχετικές διαδικασίες, που πρέπει να αναπτυχθούν στο εσωτερικό του 

ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Οδηγίες. 

http://europa.eu.int/eur-lex/LexURIServ/site/en/com/2004/com2004_0642en01.pdf
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4.1. Απαιτήσεις -Δραστηριότητες & Διαδικασίες- Εσωτερικής Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Βάσει των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Οδηγιών ένα Πανεπιστήμιο, 

που επιδιώκει την Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, οφείλει να εστιάζει στις 

ακόλουθες δράσεις, που αποτελούν τις βασικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου.  

Οι δραστηριότητες αυτές καθορίζουν το Πλάνο/ Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης 

Ποιότητας ενός Πανεπιστημίου, υπό την έννοια αφ’ ενός εφαρμογής εσωτερικών 

μηχανισμών Διασφάλισης Ποιότητας κι αφ’ ετέρου ενσωμάτωσης  αυτών στο 

Σύστημα Διοίκησης του. Οι δράσεις αυτές, όπως προκύπτουν από το 1ο Μέρος των 

Ευρωπαϊκών Κριτηρίων, εστιάζουν στις ακόλουθες απαιτήσεις: (ΚΕΔΙΜΑ, 2005) 

1.  Στρατηγική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας 

Το Ίδρυμα οφείλει, ως ύψιστη και βασική προτεραιότητα, να αναπτύξει 

συγκεκριμένη Στρατηγική και Πλάνο/ Πολιτική Δράσης για την εφαρμογή 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Η Στρατηγική αυτή πρέπει να συνδέεται, να 

ενσωματωθεί και να αλληλοσυμπληρώνεται με το Σύστημα Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα περιβάλλον Ποιότητας (Κουλτούρα 

Ποιότητας), αναγκαίο για την κατοχύρωση, διατήρηση και αναβάθμιση των 

ποιοτικών στόχων του Πανεπιστημίου. 

 Ειδικότερα, το Ίδρυμα οφείλει:  

 Να έχει σαφή Στρατηγική για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

 Η στρατηγική αυτή πρέπει να οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες 

συμπληρώνονται με αποτελεσματικές διαδικασίες υλοποίησής τους. 

 Η στρατηγική, οι πολιτικές και οι διαδικασίες υλοποίησής τους πρέπει να 

έχουν επίσημη μορφή και να δημοσιοποιούνται ευρέως εντός και εκτός 

Ιδρύματος. 

 Οι πολιτικές διασφάλισης ποιότητας πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια το 

ρόλο των φοιτητών και των κοινωνικών εταίρων για τη διαμόρφωση 

Κουλτούρας Ποιότητας (Quality Culture) στο εσωτερικό του Ιδρύματος. 
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Για τη ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας χρειάζεται να καλλιεργηθεί  Κουλτούρα για την αξία 

ποιοτικής ανάπτυξης και την ανάγκη Διασφάλισης Ποιότητας της εργασίας του 

Ιδρύματος. Συζητήσεις, καθιέρωση βραβείων και προβολή δραστηριοτήτων 

ποιότητας καθώς και ο συμμετοχικός καθορισμός επιπέδων και διαδικασιών 

ποιότητας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων είναι δυνατό να συμβάλει στην 

κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται επίσης να καθιερωθούν νέα θεσμικά όργανα/ επιτροπές 

καθώς και διαδικασίες.  

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι όλα τα ανωτέρα στοιχεία, που θα συμβάλλουν σε ένα 

περιβάλλον ποιοτικής αναβάθμισης, μια Κουλτούρα Ποιότητας, είναι άμεσα 

συνυφασμένα αφ’ ενός με την ακαδημαϊκή και διοικητική ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου κι αφ’ ετέρου με το εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Για 

άλλη μια φορά, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι η Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας όχι 

απλά συμπληρώνει αλλά κι ενισχύει το Σύστημα Διοίκησης του Πανεπιστημίου.   

Όσον αφορά στις Οδηγίες που εστιάζουν στη διακήρυξη Πολιτικής για την 

εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας, η διακήρυξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα 

εξής: 

 Τη στρατηγική του Ιδρύματος για την ποιότητα από την οποία και απορρέει η 

συγκεκριμένη πολιτική. 

 Την ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας στο Ίδρυμα. 

 Την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

 Τον καταμερισμό ευθυνών μεταξύ των Τμημάτων, των λοιπών οργανικών 

μονάδων του Ιδρύματος, αλλά και των μεμονωμένων ατόμων για την υπόθεση 

της διασφάλισης ποιότητας. 

 Τον τρόπο εμπλοκής των φοιτητών στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. 

 Τους τρόπους και τις διαδικασίες μέσω των οποίων υλοποιείται, 

παρακολουθείται και αναπροσαρμόζεται η πολιτική αυτή. 
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2.  Έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική επανεξέταση Προγραμμάτων και 

Τίτλων Σπουδών 

Το Ίδρυμα πρέπει να κατευθυνθεί προς τις ακόλουθες δράσεις για το σκοπό αυτό. 

 Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να δημοσιεύονται σε ετήσια βάση και να 

περιγράφουν κατατοπιστικά το σύνολο των απαιτούμενων προσφερόμενων 

μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την ενδεικτική 

χρονική αλληλουχία τους και το περίγραμμα των περιεχομένων τους. 

 Τα προγράμματα σπουδών πρέπει επίσης να αναφέρουν με σαφήνεια τα 

επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes), τόσο για το 

πρόγραμμα σπουδών συνολικά όσο και χωριστά για κάθε μάθημα ή άλλη 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η αναφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα 

γίνεται με όρους επιδιωκόμενων γενικών και εξειδικευμένων ικανοτήτων των 

πτυχιούχων (generic and subject specific competences). 

 Το Ίδρυμα πρέπει να μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων 

κατάλληλων μέσων για την εκτέλεση όλων των προγραμμάτων σπουδών. 

 Ειδικά, αναφορά πρέπει να γίνεται στις απαιτούμενες ειδικές ανάγκες 

προκειμένου για διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης (π.χ. πλήρης φοίτηση, 

μερική φοίτηση, φοίτηση από απόσταση), καθώς επίσης και για 

διαφορετικούς τύπους ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. ακαδημαϊκά προγράμματα, 

επαγγελματικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης). 

 Πρέπει να υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες έγκρισης ή και 

αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών. 

 Πρέπει να προβλέπεται τακτική, περιοδική εξέταση – αξιολόγηση του κάθε 

προγράμματος σπουδών, με συμμετοχή και εξωτερικών αξιολογητών.  

 Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης της προόδου και της 

επίδοσης των φοιτητών. 

 Για το κάθε πρόγραμμα σπουδών πρέπει να υπάρχει τακτική ανατροφοδότηση 

(feedback) με τις γνώμες των εν δυνάμει εργοδοτών των πτυχιούχων, της 

αγοράς εργασίας γενικότερα και άλλων συναφών οργανώσεων (π.χ. 

επαγγελματικών ενώσεων) 
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 Πρέπει να υπάρχει ρητή και συγκεκριμένη αναφορά στους τρόπους με τους 

οποίους οι φοιτητές συμμετέχουν στη διασφάλιση ποιότητας του κάθε 

προγράμματος σπουδών. 

Το Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ενδεικτικές θεσμοθετημένες 

διαδικασίες: 

 Διαδικασία αναθεώρησης των προγραμμάτων και των τίτλων κάθε πέντε 

χρόνια. Συστήνεται κατά Τμήμα Επιτροπή Αναθεώρησης των Προγραμμάτων 

και των τίτλων σπουδών, η οποία ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. 

 Διαδικασία υποβολής νέων και αναθεωρημένων κύκλων Μαθημάτων. Οι 

προτάσεις υποβάλλονται σε επίσημα έντυπα με προδιαγραμμένες 

πληροφορίες: 

 Όνομα και ειδικότητα διδάσκοντα με βάση τη θέση στην οποία έχει 

προσληφθεί. 

 Σκοπός και στόχοι, 

 Περιεχόμενο κατά θεματικές ενότητες, 

 Μεθοδολογία, μέσα και υλικά για κάθε θεματική ενότητα, 

 Εργασίες που αναλαμβάνουν οι μαθητές, 

 Τρόπος και μορφή Αξιολόγησης, 

 Βιβλιογραφία υποχρεωτική και ευρύτερη (10 τουλάχιστον βιβλία). 

 Διαδικασία υποβολής προτάσεων στο συμβούλιο του τμήματος και στη 

συνέχεια στη σχολή για έγκριση. Για τα προπτυχιακά προγράμματα 

υποβάλλονται από το διδάσκοντα και για τα μεταπτυχιακά από το Συντονιστή 

του προγράμματος 

 Διαδικασία περιοδικής Αναθεώρησης των κύκλων μαθημάτων: Αναθεώρηση 

όλων των κύκλων μαθημάτων κατά τμήμα κάθε 5 χρόνια 

 Διαδικασία Ετήσιας Αναθεώρησης περιεχομένου με βάση τις αξιολογήσεις 

που έχει στα χέρια του ο διδάσκων και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της 

ειδικότητάς του 
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 Διαδικασία Ετήσιας Αναθεώρησης της παιδαγωγικής προσέγγισης 

(μεθοδολογία, μέσα υλικά και δραστηριότητες / μελέτες των σπουδαστών) με 

κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους και τις αξιολογήσεις που έχει στα 

χέρια του ο διδάσκων. 

Το Ίδρυμα οφείλει να αναπτύξει διαδικασίες παρακολούθησης και ανίχνευσης των 

αναγκών της Κοινωνίας και της Οικονομίας, προκειμένου να παρέχει 

Προγράμματα και Τίτλους Σπουδών σύμφωνα με τις ευρύτερες αυτές ανάγκες. 

Ειδικότερα: 

 Διαδικασίες ανάπτυξης συνεργασίας των Τμημάτων με τους κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς της χώρας, μέσα από οργανωμένες ημερίδες, 

συναντήσεις και εργαλεία ανίχνευσης αναγκών. 

 Διαδικασίες ανάπτυξης της καινοτόμου δράσης, του επιχειρησιακού 

πνεύματος και της δημιουργικότητας στους τομείς δράσης των διαφόρων 

τμημάτων και δια- τμηματικά με καθιέρωση μαθημάτων, συνεργασιών, 

ερευνητικών προγραμμάτων  
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3.   Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια, 

κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστά στους φοιτητές 

αλλά και να εφαρμόζονται με συνέπεια. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής 

έχουν καθοριστική επίπτωση στη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών. 

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό να γίνεται πάντοτε η αξιολόγηση αυτή με 

υπευθυνότητα και έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη και να αξιοποιείται όλη η 

εκτεταμένη γνώση και εμπειρία που υπάρχει διεθνώς στο πεδίο του ελέγχου και της 

αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών.  

Στα πλαίσια αυτά, το ίδρυμα οφείλει να καθιερώσει Σύστημα ποιοτικής 

αναβάθμισης των εξετάσεων. Το εσωτερικό σύστημα ελέγχου διενεργείται κατά 

τομέα και κατά τμήμα από επιτροπές που ορίζονται κατά διετία για το σκοπό αυτό 

και έχουν ως στόχο να ελέγχουν κατά πόσο ο προτεινόμενος τρόπος αξιολόγησης 

συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό του κύκλου μαθημάτων και διασφαλίζεται η 

ποιότητα της εξέτασης. 

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών αποτελεί πηγή 

ανατροφοδότησης για τα Ιδρύματα, ως προς την αποτελεσματικότητα τόσο της ίδιας 

της διδασκαλίας όσο και της υποστήριξης που παρέχεται στους φοιτητές. 

Στη βάση αυτή, οι διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών θα πρέπει 

να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Θα πρέπει να αποσκοπούν στη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των 

επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ή άλλων στόχων του 

προγράμματος σπουδών. 

 Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σκοπού τους, είτε είναι 

διαγνωστικές ή διαμορφωτικές ή summative. 
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 Θα πρέπει να χρησιμοποιούν σαφή και δημοσιευμένα κριτήρια για τη 

βαθμολογία. 

 Θα πρέπει οι διδάσκοντες – αξιολογητές να κατανοούν και να 

συνειδητοποιούν πλήρως τη σημασία της αξιολόγησης για την πρόοδο των 

φοιτητών και ειδικότερα για την κατάκτηση των γνώσεων και των ικανοτήτων 

που συνδέονται με το αντίστοιχο μάθημα. 

 Όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να μην επαφίεται η αξιολόγηση ενός 

φοιτητή στην κρίση ενός και μοναδικού αξιολογητή. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, 

όπως είναι η απουσία ενός φοιτητή από τις εξετάσεις για λόγους ασθένειας ή 

ανωτέρας βίας. 

 Θα πρέπει να διασφαλίζονται αδιάβλητοι όροι ασφάλειας καθώς και ίσης 

αντιμετώπισης των φοιτητών κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης. 

 Τόσο οι ίδιες οι διαδικασίες αξιολόγησης όσο και τα αποτελέσματά τους 

υπόκεινται σε διοικητικού χαρακτήρα ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζεται 

η ορθότητα και η νομιμότητα. 

Σε τελευταία ανάλυση, οι φοιτητές πρέπει να έχουν πλήρη και σαφή πληροφόρηση 

για τη στρατηγική αξιολόγησης που ακολουθείται για το πρόγραμμα σπουδών τους. 

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια: 

 Ποιες και τι είδους εξετάσεις ή άλλης μορφής μεθόδους αξιολόγησης 

πρόκειται να αντιμετωπίσουν. 

 Τι θα ζητιέται γενικώς από αυτούς. 

 Με βάση ποια γενικά κριτήρια θα γίνεται η αξιολόγηση της επίδοσής τους. 
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4.  Διασφάλιση της ποιότητας του διδακτικού προσωπικού 

Τα Ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες μέσω των οποίων να πιστοποιείται ότι 

το διδακτικό προσωπικό έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη διδασκαλία των 

φοιτητών. 

 Πέρα από τις εύλογες διαδικασίες τεκμηρίωσης των τυπικών προσόντων που 

οφείλουν να διαθέτουν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, η Διασφάλιση της 

Ποιότητας των ακαδημαϊκών επιτυγχάνεται μέσα από διεργασίες συνεχούς 

επιμόρφωσης, της ενίσχυσης της ερευνητικής δράσης και σαφώς μέσα από 

διαδικασίες συστηματικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, για τη συνεχή 

βελτίωση του ακαδημαϊκού τους έργου. 

Ειδικότερα, το Ίδρυμα πρέπει να αναπτύξει τις συγκεκριμένες διαδικασίες για το 

σκοπό αυτό: 

 Διαδικασία υποχρεωτικής παρακολούθησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων 

για νεοπροσλαμβανόμενα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Σχετικός όρος 

πρέπει να περιλαμβάνεται στα συμβόλαια πρόσληψης. 

 Διαδικασίες αξιολόγησης του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα από ετησίως 

προσφερόμενα σεμινάρια/ κύκλους μαθημάτων επιμόρφωσης 

 Ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας για ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς 

του Ιδρύματος 

 Ενίσχυση (σε έκταση και οικονομικούς πόρους) του θεσμού του ερευνητικού/ 

επιστημονικού συνεργάτη του ακαδημαϊκού προσωπικού με βάση πρόγραμμα 

έρευνας και δραστηριοτήτων, ούτως ώστε το ακαδημαϊκό προσωπικό να έχει 

υποστήριξη και διαθέσιμο χρόνο για καινοτόμο δράση, αναβάθμιση 

διδασκαλίας και έρευνας. 

 Διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου και αποτελεσμάτων της έρευνας 

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων με επιστημονικές και οικονομικές 

εκθέσεις. 

 Διαδικασία  επιβράβευσης της Ποιοτικής Διδασκαλίας 
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Ειδικότερα, ως προς τη τελευταία διαδικασία θα πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Χρηματικό Βραβείο ή /και άλλο δώρο/ μετάλλιο/ δίπλωμα – τα 

περισσότερα Ιδρύματα δηλώνουν κάποιο χρηματικό ποσό για όλα τα 

βραβεία που δίνονται. Επιπρόσθετα ορισμένα δίνουν κάποιο δώρο από το 

σύνδεσμο αποφοίτων (alumni association) ή μετάλλιο ή δίπλωμα. 

 Είδος /κατηγορίες Βραβείων – όλα τα Ιδρύματα έχουν διάφορες 

κατηγορίες βραβείων που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς (έρευνα, 

συνεργασία, αποτελεσματικότητα, καινοτομία) και ομάδες Τα βραβεία 

προορίζονται για άτομα, ομάδες ή τμήματα. Ορισμένα βραβεία έχουν 

περίοδο διαρκείας για προγράμματα σπουδών που έχουν αναπτυχθεί. 

 Σύσταση επιτροπής – συστήνονται διάφορες επιτροπές όχι κατ’ ανάγκη 

για το κάθε βραβείο. Πχ: Επιτροπή Διδασκαλίας, Συμβουλευτική 

Επιτροπή. 

 Χρονοδιάγραμμα – όλα τα βραβεία ακολουθούν κάποιο χρονοδιάγραμμα 

για το πότε μπορούν να γίνουν οι προτάσεις, πότε θα ζητηθούν στοιχεία 

και πότε θα γίνει η τελετή για την απονομή των βραβείων. 

 Επιλεξιμότητα (Eligibility) – Γενικά τα Ιδρύματα φαίνεται να δίνουν 

βραβεία σε άτομα/ ομάδες που δεν έχουν προταθεί ξανά, που έχουν έργο 

συνεχούς “τελειότητας” και που έχουν διδάξει στο πανεπιστήμιο τους για 

κάποια περίοδο. Άτομα που έχουν επιβραβευθεί μπορούν να ξανακάνουν 

αίτηση μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Προτάσεις (Nominations) – Στα πιο πολλά Ιδρύματα προτάσεις μπορούν 

να κάνουν και οι σπουδαστές και το ακαδημαϊκό προσωπικό. Πολλές 

φορές είναι υποχρεωτικό οι προτάσεις να γίνονται και από τις δύο ομάδες 

(τουλάχιστον 1 άτομο από κάθε ομάδα). Σε ορισμένα Ιδρύματα υπάρχει 

περιορισμός να προτείνεται μόνο ένα άτομο από κάθε τμήμα. Για βραβεία 

μπορούν να προταθούν άτομα ή ομάδες ατόμων ή τμήματα. 
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 Κριτήρια – δίνονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την 

επιλογή, αλλά αυτά λειτουργούν περισσότερο ως οδηγίες παρά ως 

απόλυτα κριτήρια. Υπάρχει δηλαδή κάποια ευελιξία. 

 Στοιχεία / τεκμηρίωση (Evidence) – όλα τα Ιδρύματα ζητούν αριθμό 

αποδεικτικών στοιχείων: βιογραφικό, επιστολές υποστήριξης, δεδομένα 

από ερωτηματολόγια αξιολογήσεων, λίστα καθήκοντα, παρατήρηση από 

συναδέλφους κτλ. Ορισμένα ζητούν να δοθεί συγκεκριμένη έμφαση στην 

σχέση για παράδειγμα μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας. Το υλικό που 

ζητείται πρέπει να δείχνει έργο διαρκείας και όχι μεμονωμένα 

περιστατικά. 

 Υποχρεώσεις βραβευμένων – σε πολλές περιπτώσεις τα χρηματικά 

βραβεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένους 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. Οι νικητές έχουν υποχρέωση ακόμα και να 

δώσουν σεμινάρια για να μοιραστούν με συναδέλφους τους τις δικές τους 

πρακτικές και μεθόδους ποιοτικής διδασκαλίας. Το λιγότερο που ζητείται 

είναι κάποιο είδος διάδοσης των “καλών πρακτικών”.  

 Προηγούμενοι βραβευθέντες – στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων να 

φαίνονται οι προηγούμενοι βραβευμένοι, το έργο τους, η ταινία τελετής 

κλπ. 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

141 

5.  Μέσα και μέθοδοι υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας 

Πρέπει να διασφαλίζεται η επάρκεια των μέσων και η καταλληλότητα των μεθόδων 

που χρησιμοποιούνται για το κάθε πρόγραμμα σπουδών αλλά και για το κάθε 

γνωστικό αντικείμενο. 

Ειδικότερα, για την υποστήριξη της διαδικασίας και μάθησης το Ίδρυμα πρέπει να 

αναπτύξει τις συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 Παροχή τακτικών και έκτακτων σεμιναρίων για την υποστήριξη σπουδαστών 

και προσωπικού σε θέματα Διδασκαλίας και Μάθησης 

 Διαδικασίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων διδασκαλίας & έρευνας  

 Σχεδιασμός πολιτικής τηλεθέασης που να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

σχετικών τεχνικών με χρήση κατάλληλων πλατφόρμων και προτύπων. 

 Διαδικασίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων μελέτης και έρευνας των σπουδαστών 

με μαθήματα που οργανώνονται σε συνεργασία με τα Τμήματα. 

 Ενίσχυση των προσφερόμενων μαθημάτων στα προγράμματα του Ιδρύματος 

με τεχνολογική υποστήριξη και κατάλληλες πηγές μάθησης 

 Αναβάθμιση του ρόλου του ακαδημαϊκού συμβούλου με έμφαση στο 

συμβουλευτικό ρόλο για αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και 

αποτελεσματικότητας (ΚΕΔΙΜΑ, 2005) 

6.   Υποστήριξη των φοιτητών στις σπουδές τους 

Πρέπει να διασφαλίζεται η κάθε είδους υποστήριξη προς τους φοιτητές ώστε να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα για την ομαλή και έγκαιρη 

ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

Μεταξύ άλλων το Ίδρυμα πρέπει να αναπτύξει διαδικασίες για την ενίσχυση των 

υπηρεσιών υποστήριξης των σπουδαστών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
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7.  Σύστημα τεκμηρίωσης 

Τα Ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν σύστημα συγκέντρωσης, ανάλυσης και 

αξιοποίησης κάθε σχετικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης για την καλύτερη δυνατή 

διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους. 

Πρόκειται για την καθιέρωση του γνωστού Συστήματος Ανατροφοδότησης εκ 

μέρους των σπουδαστών, κυρίως, καθώς αυτοί είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στις 

εκπαιδευτικές λειτουργίες και διαδικασίες. 

Το σύστημα αυτό σκοπεύει στη συστηματική συλλογή πληροφοριών εκ μέρους των 

σπουδαστών για την ποιότητα των προσφερόμενων μαθημάτων.  

Οι πληροφορίες δεν πρέπει να συλλέγονται με μια μόνο μέθοδο αλλά να προέρχονται 

από πολλαπλές πηγές και διαφορετικές μεθόδους, όπως: 

 Σπουδαστικές Οργανώσεις κατά Τμήμα 

 Ερωτηματολόγια μαθήματος 

 Συνεντεύξεις 

 Σχόλια για το μάθημα τα οποία προκαλεί ο διδάσκων 

8.  Δημόσια πληροφόρηση 

Τα Ιδρύματα πρέπει να δημοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα 

επικαιροποιημένες, αμερόληπτες και αντικειμενικές πληροφορίες (τόσο ποσοτικές 

όσο και ποιοτικές) για τα προγράμματα σπουδών και τους συναφείς τίτλους που 

προσφέρουν.  

Ειδικότερα, ως προς τις δημοσιεύσεις και διάδοση πληροφοριακών δεδομένων ως 

προς την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το Ίδρυμα οφείλει να 

αναπτύξει τις συγκεκριμένες διαδικασίες: 
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 Δημοσίευση πληροφοριών: « Ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τα 

προγράμματα και τους τίτλους που προσφέρονται, καθώς και για όλες τις 

δραστηριότητες και τις εργασίες του ιδρύματος δημοσιεύονται σε τακτικές 

αλλά και σε έκτακτες πληροφοριακές εκδόσεις.» 

 Εκδίδεται κατάλογος όλων των τακτικών και έκτακτων δημοσιεύσεων του 

Ιδρύματος καθώς και των επίσημων εγγράφων πληροφόρησης 

 Καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για την εκπλήρωση των στόχων 

του ιδρύματος και του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξή του 

 Όλες οι εσωτερικές αξιολογήσεις είναι τεκμηριωμένες και κωδικοποιημένες 

και λαμβάνονται υπόψη κατά την εξωτερική αξιολόγηση 

 Η Έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης περιέχει αποτελέσματα και εισηγήσεις 

με τρόπο που ο κάθε εμπλεκόμενος μπορεί να πληροφορηθεί. 

 Οι πληροφορίες οι σχετικές με την ποιότητα θα πρέπει να αναφέρονται 

τουλάχιστον στα πιο κάτω: 

 την πρόοδο των σπουδαστών και τα ποσοστά επιτυχίας 

 τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων 

 το βαθμό ικανοποίησης των σπουδαστών από τα προγράμματά τους 

 το λόγο σπουδαστών και ακαδημαϊκού προσωπικού-διδασκόντων 

 την αποτελεσματικότητα των διδασκόντων 

 το προφίλ του σπουδαστικού πληθυσμού 

 πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για καθοδήγηση της 

ς  σπσταδιοδρομία των ουδαστών 

 τις πηγές - υλικά μάθησης και το κόστος τους 

 τους δείκτες ποιότητας του Ιδρύματος 

 Οι πληροφορίες που προκύπτουν από στατιστικά δεδομένα και εσωτερική 

διοικητικά, υποδομής και μέσων. 

αξιολόγηση επεκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες, τομείς ανάπτυξης και 

υπηρεσίες του Ιδρύματος καθώς και σε θέματα οικονομικά, οργανωτικά, 
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Το βασ

ενδεικτ  αναπτύξει ένα Ίδρυμα, είναι η καθιέρωση 

μηχανισμών Αυτό-Αξιολόγησης.  

ία του Οργανισμού, υποστηρίζει το Στρατηγικό 

πλαίσιο Διοίκησης του Ιδρύματος, καθώς συμβάλλει στην αναγνώριση των 

 

και τη ς

νεπιστήμιο με 

στόχο το συνεχή έλεγχο της ποιότητας και την ανανέωση  των διαδικασιών που 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και τονίστηκαν παραπάνω. 

ικότερο σημείο της Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, πέραν των ανωτέρω 

ικών διαδικασιών που οφείλει να

Πρόκειται για το ισχυρότερο σημείο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας. Ενισχύει την αυτογνωσ

στρατηγικών εναλλακτικών επιλογών και βοηθά στη λήψη αποφάσεων, προωθεί τη 

διαφάνεια και την αντικειμενικότητα και θεμελιώνει ουσιαστικά τη διεργασία της 

συνεχούς βελτίωσης  αναβάθμισης της Ποιό τας του Ιδρύματο .   

Περαιτέρω, συμβάλλει στην αναγνώριση των αδυναμιών και θετικών στοιχείων του 

ίδιου του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, που υιοθετεί το Πα

χρησιμοποιούνται, ώστε να ικανοποιούνται τα επίπεδα και οι δείκτες που έχουν τεθεί. 

Παρακάτω, αναλύονται όλα εκείνα τα ιδιαίτερα και ύψιστης χρηστικότητας σημεία 

που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα κι αποδοτικότητα του Εσωτερικού 
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4.2. Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας & Στρατηγική Διοίκηση 

Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που διαχειρίζεται και επιδιώκει να 

αναβαθμίζει συστηματικά την Ποιότητα του μέσα από Εσωτερικά Συστήματα 

Διασφάλισης Ποιότητας, οι Στόχοι, το Όραμα κι η Αποστολή του πρέπει να 

τοποθετούνται στο παρακάτω πλαίσιο, αποσκοπώντας στο κύριο εξαγόμενο προϊόν 

της Εκπαίδευσης, που δεν είναι άλλο παρά τα εξερχόμενα της διδασκαλίας και 

μάθησης.  

Σχόλιο [ΑΕ14]: Θα 
μπορούσαμε όλη αυτή την 
ενότητα να την τοποθετούσαμε 
στο case study για το ΠΑΜΑΚ 
και να μη την παρουσιάζαμε εδώ 
ως κρίσιμο σημείο του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου και της 
Εσωτερικής Διασφάλισης 
Ποιότητας.  
Η αρχική λογική μου ήταν ότι, 
εφόσον μια εκ των βασικότερων 
απαιτήσεων των ESG είναι η 
Στρατηγική και Πολιτική 
Ποιότητας, πρέπει να έχω 
ξεχωριστή ενότητα στο κεφάλαιο 
αυτό.   

Σχήμα 7. Δήλωση & Αποσαφήνιση Αποστολής& Οράματος. 

Όραμα 

Καινοτομία/ 
Βελτίωση 

Παροχή 
Εκπαίδευσης 
& Υπηρεσιών

Αποστολή 

Διατήρηση 

 

Σε παραπάνω ενότητα, ήδη καταγράφηκε ότι η Απαρχή του Εσωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας είναι η δήλωση της Στρατηγικής και Πολιτικής του 

Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και αφ’ ετέρου η ενσωμάτωση αυτών στο 

ευρύτερο πλάνο Στρατηγικής Διοίκησης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Αυτά τα 

δύο στοιχεία, εφ’ όσον ενισχυθούν με συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

εμπλεκόμενων στα ζητήματα Ποιότητας, καθορίζουν την Κουλτούρα Ποιότητας. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά που επιδρούν και 

αυτά που συνιστούν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.  
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Σχήμα 8. Το Εσωτερικό σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

Αποστολή, Όραμα, 
Αντικειμενικοί Στόχοι 
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Δραστηριότητες 
Βελτίωσης 

 
 
 
 
 

 Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Dr P. Scholten, 2007 

 
Εθνικές Δράσεις 
 

Κυβέρνηση-Εθνική 
Αρχή Διασφάλισης 
Ποιότητας- ΕΕ/ 
Αναπτυξιακές Δράσεις 

 
Δείκτες 

Ποιότητας 

Ελάχιστα 
Κριτήρια 

Benchmarking 

Σύστημα 
Π

Παράγοντες 
Επιτυχίας 

οιότητας 
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Οι κυριότερες Διεργασίες που πρέπει να διέπουν και να επηρεάζουν το Σύστημα 

Εσωτερικής Διασφάλισης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι: 

 Οι διεργασίες Διοίκησης, κοινώς οι λειτουργίες του Συστήματος Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου.  

 Οι Εκπαιδευτικές διεργασίες 

 Οι διεργασίες υποστήριξης  

Οι δύο τελευταίες διεργασίες προκύπτουν από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του ENQA, 

προσαρμοσμένα, ωστόσο, στα ιδιαίτερα Κριτήρια και τις δομές του ίδιου του 

Πανεπιστημίου.  

Αυτό, που ωστόσο είναι σημαντικότερο να υπογραμμιστεί είναι η λειτουργία και δια- 

δραστικότητα των διοικητικών διεργασιών με τις εσωτερικές διαδικασίες 

Διασφάλισης Ποιότητας.  Η ενσωμάτωση των διεργασιών Διοίκησης στο Εσωτερικό 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποδεικνύει την άμεση συσχέτιση του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας με τη συνολική λειτουργία, δομή και διοίκηση του 

Πανεπιστημίου.  

Ουσιαστικά, το Σύστημα Διοίκησης μεταβάλλεται, εφόσον ανάγεται σε όρους 

Ποιότητας. Το γεγονός αυτό  δε συνεπάγεται επιπρόσθετο φόρτο εργασίας. 

Αντιθέτως, απλοποιεί την λειτουργία του Συστήματος Διοίκησης, αφού 

αποσαφηνίζοντας το ‘τι’ (Στόχους, Αποστολή, Όραμα) και το ‘πώς’ (διεργασίες, 

διαδικασίες) θα επιτευχθεί η Ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

τυποποιεί τη διοίκηση λειτουργιών του Πανεπιστημίου.  

Η τεκμηρίωση αυτή είναι αφ’ ενός η ‘απάντηση’ σε όσους αντιδρούν στη 

Διασφάλιση Ποιότητας χαρακτηρίζοντας αυτή «ευκαιρία για περισσότερη 

γραφειοκρατία στα Πανεπιστήμια» (Ν. Θεοτοκάς, 2003) κι αφ’ ετέρου ο λόγος που 

σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η θεσμοθέτηση της Διασφάλισης κι Αξιολόγησης της 

Ποιότητας των Ιδρυμάτων ταυτίζεται χρονικά και με τη θεσμοθέτηση του 

Επιχειρησιακού Στρατηγικού Προγραμματισμού στα Ιδρύματα. 
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Η εμπλοκή των τριών αυτών τύπων διεργασιών στο Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας απεικονίζεται στον παρακάτω Πίνακα. 

Σχήμα 9. Ενσωμάτωση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Σύστημα Διοίκησης 

του Ιδρύματος. 
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4.3. Πολιτική & Πλάνο Ποιότητας - Εσωτερική Κουλτούρα Ποιότητας 

Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

εντός του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος προϋποθέτει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης 

Πολιτικής εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία να τεκμηριώνει και να 

αναδεικνύει δημόσια, διάφανα και αντικειμενικά την Διασφάλιση Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου ως Στρατηγικού Στόχου του Ιδρύματος. 

Η Πολιτική για την Εσωτερική Διασφάλισης Ποιότητας, ως το κύριο Πλάνο 

Ποιότητας, παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη και παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας. Η 

Πολιτική διατυπώνει τις προθέσεις του Ιδρύματος αναφορικά με την Ποιότητα και 

παραθέτει τα κύρια μέσα προς επίτευξη των δεδομένων προθέσεων. 

 Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, η Πολιτική, όπως είδαμε και νωρίτερα, 

αναμένεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: 

 Σχέση που αποδίδει το Ίδρυμα ανάμεσα στις δύο, κατεξοχήν, κύριες 

λειτουργίες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τη  Διδασκαλία και την Έρευνα. 

 Στρατηγική Ιδρύματος για Ποιότητα και επίπεδα Ποιότητας - Δέσμευση 

Ηγεσίας 

 Οργάνωση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

 Ευθύνες &Αρμοδιότητες Σχολών, Τμημάτων, ακαδημαϊκού, διοικητικού, 

τεχνικού προσωπικού για τη Διασφάλιση Ποιότητας 

  Συμμετοχή φοιτητών στη Διασφάλιση Ποιότητας 

 Τρόπους υλοποίησης, παρακολούθησης και αναθεώρησης της Πολιτικής 

Διασφάλισης Ποιότητας (Ε. Κεραυνού- Παπαηλιού, 2006) 

Για να επιτευχθεί η καλλιέργεια και η προαγωγή της Εσωτερικής Κουλτούρας 

Ποιότητας, οι διαδικασίες που υλοποιούν την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας θα 

πρέπει να είναι σύμφυτες με όλο το Σύστημα, αποτελώντας βασικά και αναπόσπαστα 

στοιχεία του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Συστήματος και όχι επιπρόσθετη 

γραφειοκρατία. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005) 
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Σε ένα τέτοιο διαμορφωτικό πλαίσιο της Πολιτικής για την Εσωτερική Διασφάλιση 

Ποιότητας, η παροχή Εκπαίδευσης, και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, και η διεξαγωγή 

της Έρευνας είναι δια- δραστικές διεργασίες (interactive processes), οι οποίες 

επιδρούν στο Κοινωνικό Περιβάλλον και παράλληλα επηρεάζονται από αυτό.  

Η δια-δραστικότητα των Εκπαιδευτικών κύριων λειτουργιών με το εμπερικλείον 

Κοινωνικό Περιβάλλον ενσωματώνεται στην Εσωτερική Διασφάλιση της Ποιότητας, 

η οποία ως διεργασία εμπλέκει εισερχόμενα (inputs) και εξερχόμενα (outputs), 

διαμορφώνοντας μια «υψηλού επιπέδου Αντίληψη της παροχής Εκπαίδευσης & 

τη διεξαγωγή Έρευνας», στοιχεία που απεικονίζονται  στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 10. Διεργασία Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας. 

     

«Έξοδος» 
 

 
«Είσοδος» 

Διεργασία  
(Εκπαίδευσης/ 
Έρευνας) 

 

Φοιτητές / Πόροι 
(ανθρώπινοι& υλικοί) 

Μαθησιακά αποτελέσματα-
Αποτελέσματα έρευνας-
Κοινωνική απήχηση 

Εκπαιδευτικά& Ερευνητικά 
Προγράμματα 

Πηγή: Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού, 2007 

 

Η εφαρμογή Πολιτικής Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας ενισχύει την Αυτονομία 

ενός Ιδρύματος. Αυτό γιατί αποδίδεται μεγαλύτερη διαφάνεια στις διεργασίες του 

Ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης της εξωτερίκευσης των περιορισμών και 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

του ως άμεσης συνάρτησης της αξιοποίησης των πόρων του. Επομένως, η Εσωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας καθιστά το Ίδρυμα πιο υπόλογο προς την Κοινωνία. Αυτό 

ενισχύει την εμπιστοσύνη της Κοινωνίας προς αυτό, αυξάνοντας κατ’ επέκταση την 

αυτονομία αυτού.  
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4.4. Μηχανισμοί Ανατροφοδότησης- Δείκτες Ποιότητας  

Μέχρι στιγμής έγινε σαφές ότι η Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας δεν αποτελεί 

ξέχωρο κομμάτι, ασύνδετο με τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές λειτουργίες και 

διεργασίες. Είδαμε αφ’ ενός με ποιο τρόπο πρέπει να ενσωματωθεί το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας στο εσωτερικό ακαδημαϊκό περιβάλλον κι αφ’ ετέρου την 

υψηλού επιπέδου αντίληψη της διδασκαλίας και έρευνας που προκύπτει μέσα σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον.  

Όλα αυτά τα στοιχεία καθορίζονται εκ των προτέρων με την Πολιτική για την 

Εσωτερική Διασφάλιση της Ποιότητας. Αυτή, ως ο πυρήνας και το ουσιαστικότερο 

κομμάτι της Κουλτούρας Ποιότητας που πρέπει να είναι διάχυτη σε όλο το πλέγμα 

του εκπαιδευτικού συστήματος, ενοποιώντας το Στρατηγικό Σύστημα Διοίκησης και 

Λειτουργιών με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, πρέπει να βασίζεται 

αφ’ ενός σε κατάλληλους Δείκτες Ποιότητας και να καλύπτει μηχανισμούς συνεχούς 

ανατροφοδότησης σε σχέση με τις βασικές διεργασίες και λειτουργίες του κάθε 

Ιδρύματος. (V. Kis, 2005) 

Α.   Μηχανισμοί Εσωτερικής Ανατροφοδότησης 

Ως προς τους μηχανισμούς εσωτερικής ανατροφοδότησης, όσο κι αν αντιμετωπίζεται 

ως δευτερεύον θέμα, ενίοτε, στη βιβλιογραφία, τα εργαλεία αυτά αποτελούν το 

κυριότερο μέσο και «εργαλείο Ποιότητας», δεδομένου ότι η έννοια της Ποιότητας 

προσδιορίζεται από το βαθμό επίτευξης τόσο των ορισμένων αναγκών και 

απαιτήσεων των εμπλεκομένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες όσο και των 

κριτηρίων και προδιαγραφών, που και πάλι οι απαιτήσεις αυτές διαμορφώνουν. Άρα, 

έχει μεγάλη σημασία τα εργαλεία αυτά συγκέντρωσης δεδομένων (απαιτήσεων, 

αναγκών των ομάδων ενδιαφέροντος) αφ’ ενός να είναι τα καταλληλότερα για κάθε 

περίπτωση κι αφ’ ετέρου να λειτουργούν ορθώς και αντικειμενικά.  

Τέσσερις είναι οι κυριότεροι μηχανισμοί ανατροφοδότησης σε ένα Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα: 
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 Αυτό- ανασκοπήσεις/ αυτό-αξιολογήσεις (self-reviews) 

 Επιτόπια επίσκεψη/ παρατήρηση (site-visits) 

 Ερωτηματολόγια/ συνεντεύξεις (surveys) 

 Δείκτες Απόδοσης (performance indicators) 

Ως προς την Έκθεση αυτό- ανασκόπησης (Εσωτερικής Αξιολόγησης), ένα 

σημαντικό τμήμα της διεθνούς βιβλιογραφίας θεωρεί την συγκεκριμένη αναφορά ως 

κρίσιμο συστατικό της Διασφάλισης Ποιότητας, υπό την αντίληψη ότι η κύρια αρχή 

και αξία για την εξωτερική παρακολούθηση της Ποιότητας ενός Ιδρύματος είναι, 

ακριβώς, αυτή η εσωτερική αυτό- κριτική που μια τέτοια αναφορά προκαλεί (Harvey, 

2002).  

Υπό την ίδια λογική, ο Thune (1996) πρεσβεύει πως όσο η αυτό- ανασκόπηση 

συνιστά την κυρίαρχη προτεραιότητα της διεργασίας παρακολούθησης, τόσο η ίδια 

λειτουργεί ως λειτουργία ως προετοιμασία των Ιδρυμάτων ή των Προγραμμάτων για 

ανάληψη των ιδίων ευθυνών τους ως προς την ποιοτική τους αναβάθμιση και 

λιγότερο αντιλαμβάνεται ως απλώς μια πηγή πληροφόρησης για την ομάδα 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

Όσον αφορά στη επιτόπια επίσκεψη και τα ερωτηματολόγια/ συνεντεύξεις, ο 

Harvey (2002) τονίζει ότι η διεργασία της παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών προσθέτουν και επιβαρύνουν το Ίδρυμα με περιττό γραφειοκρατικό φόρτο 

εργασίας. Κεντρικό στοιχείου του τελευταίου συνιστά ο χρόνος προετοιμασίας για 

την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και ειδικότερα της 

καταγραφής και τεκμηρίωσης. 

Για τον λόγο αυτό, προτείνει ο Harvey (2002) στην ίδια μελέτη πως κατά τη 

διεργασία παρακολούθησης της ακαδημαϊκής ποιότητας αντί της αναζήτησης ειδικών 

εντύπων και σχετικών εγγράφων προτιμότερη είναι η διαδικασία διερεύνησης των 

ίδιων των παρεχόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων- υπηρεσιών. 

Στον παρακάτω Πίνακα διακρίνονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για 

κάθε ένα εργαλείο εκ των επικρατέστερων, ανά την Ευρώπη, τεσσάρων μηχανισμών 

ανατροφοδότησης. 
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Πίνακας 4. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Εργαλείων Ανατροφοδότησης. 

Εργαλεία 

Ανατροφοδότησης 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 

Αυτό-ανασκόπηση 

 Ενίσχυση αυτογνωσίας 

 Εσωτερική αυτό-κριτική 

 Βασικός παράγοντας για 

τη μόνιμη βελτίωση 

 Κίνδυνος (ειδικά αν σχετίζεται 

με χρηματοδότηση) για ‘Δύο 

Βιβλία’- έκθεση αυτό- 

αξιολόγησης & αναφορά 

‘διανθισμένη’ εξωτερικής 

αξιολόγησης 

 

Επιτόπια Επίσκεψη 

& Ερωτηματολόγια 

 Υποχρεωτική διεργασία 

συνέχισης (‘follow-up’) 

των Εκθέσεων Εσωτερικής 

Αξιολόγησης 

 Διεργασία υψηλού κόστος 

(ετοιμασία επίσκεψης & 

απαιτούμενων εγγράφων- 

ερωτηματολόγια) 

 Η χρήση τους αυξάνει 

επίπεδο, ισχύ, 

δραστικότητα βελτίωσης  

 Κίνδυνος για υπέρ-

απλουστευμένους Δείκτες 

 Κίνδυνος για ανακριβείς 

συγκρίσεις 

 Κίνδυνος για παραποίηση 

αυτών από Διοικητικά Όργανα 

 

 

 

Δείκτες Απόδοσης 

 Αντικειμενικότητα& 

Συγκρισιμότητα: 

 Εργαλείο Πολιτικής 

&Λογοδοσίας 

 Μη αυταπόδεικτη & εμφανής 

συσχέτιση μεταξύ Δεικτών & 

Ποιότητας. 

 Ανάγκη ερμηνείας 

 

Πηγή: V. Kis, 2005. 
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Β.   Δείκτες Ποιότητας 

Ως προς τους δείκτες απόδοσης, η χρήση αυτών και η επιλογή ανεπαρκών μέτρων 

ποιότητας είναι δύο από τους υψηλότερους κινδύνους που ελλοχεύει ένας τέτοιος 

μηχανισμός συγκέντρωσης δεδομένων.     

Ο Ewell (1999) διακρίνει τέσσερα είδη στατιστικών δεδομένων μέτρησης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για λόγους Πολιτικών και Στρατηγικής Διοίκησης. Μερικούς από 

τους δείκτες απόδοσης, που αναφέρει, αν και δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, είναι 

ωστόσο αναγκαία η μέτρηση τους δεδομένου ότι οι Στόχοι ενός Ιδρύματος πρέπει να 

είναι μετρήσιμοι, ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της Ποιότητας και κατ’ επέκταση η 

Διασφάλιση αυτής.  

Τα τέσσερα είδη στατιστικών δεδομένων μέτρησης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Αυστηρά Αριθμητικά/ Στατιστικά Στοιχεία- ‘Hard statistics’: Πρόκειται 

για απόλυτους αριθμούς συστατικών στοιχείων ενός Ιδρύματος, όπως ο 

αριθμός των φοιτητών και αποφοίτων, ο αριθμός μελών ΔΕΠ και 

διοικητικού- τεχνικού προσωπικού, η ηλικία και η αξία των κτιριακών 

εγκαταστάσεων ή και το κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής.  

 Αναλογίες και αντίστοιχοι Δείκτες στατιστικών και μετρήσεων: 

Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία υπολογισμένα βάσει δύο ή περισσοτέρων 

μετρήσεων (σε απόλυτους αριθμούς) της προηγούμενης κατηγορίας. Κοινά 

παραδείγματα είναι ο λόγος αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 

εργασίας του προσωπικού, το κόστος ανά μονάδα μέτρησης των 

εξερχόμενων- αποτελεσμάτων (πχ κόστος ανά τίτλο σπουδών) και ρυθμός/ 

αναλογία στάσιμων φοιτητών ή διακοπής σπουδών ή αποφοίτησης.   

 Δευτερεύοντα Στατιστικά -‘Second-order’ statistics, που αφορούν 

μετρήσεις υποβοσκόντων συνθηκών που δε μπορούν να υπολογιστούν σε 

απόλυτους αριθμούς. Για παράδειγμα, η ικανοποίηση των φοιτητών 

(μετριέται βάσει ερωτηματολογίων ή προσωπικών συνεντεύξεων) ή τα 

εξερχόμενα- αποτελέσματα από τη διαδικασία μάθησης των φοιτητών 

(μετριέται μέσω εξετάσεων ή αξιολογήσεων). 
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  Κρίσεις - ‘Judgement calls’: Δεν πρόκειται για στατιστικά στοιχεία, αλλά 

αντανακλούν τα εξερχόμενα- αποτελέσματα των, πολλάκις, σύνθετων 

διεργασιών αξιολόγησης που βασίζονται σε ποιοτικά κριτήρια. Για 

παράδειγμα, η επάρκεια ή μη εσωτερικών μηχανισμών Διασφάλισης 

Ποιότητας ενός Ιδρύματος, ο βαθμός ανάπτυξης και εφαρμογής ενός 

αποδεκτού Στρατηγικού Πλάνου Διοίκησης του Πανεπιστημίου ή διεργασιών 

καταφατικών δράσεων, η παροχή ή μη υψηλού ποσοστού τμημάτων που 

χρησιμοποιούν ‘ενεργής μάθησης’ προσεγγίσεις, η εφαρμογή ή μη 

αποδοτικών και αποτελεσματικών συστημάτων μετά- αξιολόγησης και 

διασφάλισης της ποιότητας.  

Αν και οι περισσότεροι από τους δείκτες βασίζονται σε ποσοτικά στοιχεία, υπάρχουν 

και αυτοί που βασίζονται σε ποιοτικά δεδομένα, που αν και η μέτρηση τους είναι 

δυσκολότερη, ωστόσο είναι αναγκαία, ως εργαλείο των Στρατηγικών Πολιτικών 

ενός Ιδρύματος (V. Kis, 2005).  

Ως προς τους Δείκτες Ποιότητας, αυτοί αφορούν το κάθε Ίδρυμα υπό την έννοια ότι 

βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, υπάρχουν 

βασικά στοιχεία, κοινά για όλα τα Ιδρύματα και απαραίτητα να τα συλλέγουν.  

Οι κυριότεροι Δείκτες Ποιότητας (Ε. Κεραυνού- Παπαηλιού, 2006) ή Κριτήρια 

Απόδοσης (performance measures) (Dr P. Scholten, 2007) είναι οι ακόλουθοι και 

κατηγοριοποιούνται βάσει της θέσης τους στο τρίπτυχο Μοντέλο της Διεργασίας της 

Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας- «Εισερχόμενα», «Διεργασία», «Εξερχόμενα»: 

 Κριτήρια-«Εισερχόμενα» (Input Measures). Αυτά παρέχουν περιέχουν 

περιορισμένη πληροφόρηση για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για την 

ανάλυση των πραγματικών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών διεργασιών. 

Πρόκειται για τα Εισερχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών, δηλαδή το 

Εκπαιδευτικό προσωπικό και τον προϋπολογισμό  
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 Κριτήρια- «Εξερχόμενα» (Output Measures). Αυτά είναι τα άμεσα 

προκύπτοντα αποτελέσματα των εισερχόμενων στα Προγράμματα Σπουδών. 

Ενδεικτικά, αυτά είναι ο αριθμός εγγραφόμενων φοιτητών, ο αριθμός των 

βιβλίων που δανείστηκαν από την βιβλιοθήκη. Αυτά τα κριτήρια δε παρέχουν 

προστιθέμενη αξία για την ανάλυση της απόδοσης των φοιτητών ή των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που αποκτούν οι απόφοιτοι, ως δυνητικοί 

επαγγελματίες. 

 Κριτήρια Απόδοσης (Outcome measures). Αυτά παρέχουν πληροφορίες για 

την προστιθέμενη αξία των εκπαιδευτικών διεργασιών για τους φοιτητές. 

Ενδεικτικοί Δείκτες Απόδοσης  -Quantitative indicators (Performance 

indicators) είναι οι ακόλουθοι  

 ποσοστά εισαγωγής- pass rates 

 ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών (drop out rates) 

 ποσοστά στάσιμων φοιτητών 

 αναλογία φοιτητών / διδάσκοντος  

 αναλογία φοιτητών/ διοικητικό προσωπικό 

 αριθμό δημοσιεύσεων/ εκδόσεων 

Ενώ τα Κριτήρια- «Εισερχόμενα» και τα Κριτήρια- «Εξερχόμενα» τείνουν να 

εστιάζουν εσωτερικά στις διεργασίες εκπαίδευσης (διδασκαλία & έρευνα), τα 

Κριτήρια Απόδοσης αναδεικνύουν το αποτέλεσμα των διεργασιών και διαδικασιών. 

Τα Κριτήρια Απόδοσης είναι πιο χρήσιμα για τις Πρυτανικές Αρχές και τα λοιπά 

Όργανα αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων, εφόσον παρέχουν απαραίτητα και 

σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία, που ενισχύουν την αυτογνωσία των Ιδρυμάτων 

για τα αποτελέσματα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών, 

καθοδηγώντας τον Οργανισμό στη σωστή κατεύθυνση επίτευξης των Στόχων και της 

Αποστολής του. Υπάρχει ανάγκη να μετρά το Ανώτατο ίδρυμα και τα Κριτήρια 

Απόδοσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους αντίστοιχους Δείκτες. «Μη μετρώντας αυτά, η 

Ανώτατη Διοίκηση στην ουσία μετρά ο, τι προσδοκά και ο, τι της αρέσει μόνο να 

γνωρίζει» (Dr P. Scholten, 2007)  
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Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται μερικοί από τους κυριότερους Δείκτες 

Ποιότητας σε σχέση με το Εκπαιδευτικό Έργο και η θέση αυτών στο τρίπτυχο 

Μοντέλο της Διεργασίας της Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα: 

Πίνακας 5. Βασικοί Δείκτες Ποιότητας. 

 Τοποθέτηση Στοιχείων στο Μοντέλο 

Βασικά Στοιχεία 

Ποιότητας  

(Δείκτες Ποιότητας) 
«Είσοδος» «Διεργασία» «Έξοδος» 

Εξέλιξη φοιτητών-ποσοστά 

επιτυχίας 
   

Απασχολησιμότητα 

αποφοίτων (κοινωνική 

απήχηση) 

   

Βαθμός ικανοποίησης 

φοιτητών από Προγράμματα 

Σπουδών  

  Στοιχείο 

Κοινωνικής 

Απήχησης 

Αποτελεσματικότητα 

Διδασκόντων 
   

Προφίλ φοιτητικού 

πληθυσμού 
   

Διαθέσιμοι μαθησιακοί πόροι 

& κόστος αυτών 
   

Βασικοί δείκτες απόδοσης του 

Ιδρύματος 

Κάθε Δείκτης θα αφορά ένα ή και περισσότερα από τα στάδια του 

μοντέλου και, συνολικά, αυτοί πρέπει να καλύπτουν επαρκώς και τα 

τρία σημεία, με έμφαση στην «Έξοδο» 
 

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005 

Τα στοιχεία Ποιότητας- Κριτήρια και Δείκτες- όπως σημειώθηκε ανωτέρω, ενισχύουν 

σημαντικά την αυτογνωσία του Ιδρύματος, κυρίως, ως προς τις αδυναμίες του, 

διαμορφώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ποιοτική του βελτίωση και 

αναβάθμιση. 
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4.5. Συνεχής Βελτίωση & Αυτό- αξιολόγηση  

Μεταξύ των διάφορων σκοπών και κινήτρων που ωθούν ένα Ίδρυμα στην ανάπτυξη 

και υιοθέτηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, όπως καταγράφηκε σε ανωτέρω 

ενότητα, είναι η βελτίωση ή και αναβάθμιση της Ποιότητας των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και λειτουργιών διοίκησης του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, 

το κίνητρο αυτό κατατάσσεται, μεταξύ των ευρωπαϊκών εμπειριών, στα δύο πρώτα 

επικρατέστερα.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ‘πως επιτυγχάνεται η βελτίωση; Ποια η αφετηρία 

και ο θεμέλιος λίθος της διεργασίας της βελτίωσης’;  

Η απάντηση σηματοδοτεί απευθείας στην Αυτό- Αξιολόγηση, η προστιθέμενη αξία 

της οποίας είναι η συνεχής και συστηματική Βελτίωση της Ποιότητας του Ιδρύματος. 

Ο λόγος είναι ότι η Εσωτερική Αξιολόγηση συνιστά «στρατηγικό εργαλείο» της 

Διασφάλισης Ποιότητας, παρέχοντας τα εξής πλεονεκτήματα στο Ίδρυμα: 

 Προσφέρει τη δυνατότητα μιας συνεκτικής κριτικής αυτοανάλυσης της 

προσφοράς του Ιδρύματος 

 Διενεργείται από άτομα που είναι τα πλέον ενδιαφερόμενα και αρμόδια να 

κρίνουν τα πλεονεκτήματα, αδυναμίες και προβληματικές περιοχές που 

παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο 

 Παρέχει μια σφαιρική θεώρηση του Ιδρύματος και της δηλωμένης δέσμευσης 

του για ποιότητα, ενισχύοντας την αυτογνωσία του Ιδρύματος και 

ομαλοποιώντας το Στρατηγικό- Επιχειρησιακό Σχεδιασμό αυτού 

 Διευκολύνει τα μέλη της Ομάδας εμπειρογνωμόνων (Εξωτερική Αξιολόγηση) 

να επισημάνουν τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων- προβληματικών 

περιοχών του Ιδρύματος 

Τα πορίσματα της Αυτό- ανασκόπησης λειτουργούν ως κύρια πηγή ανατροφοδότησης 

του Συστήματος Ποιότητας, αποτυπώνοντας κάθε πλεονέκτημα ή αδυναμία και 

προβληματική περιοχή του Ιδρύματος. Παρακάτω απεικονίζεται ξεκάθαρα η σχέση 

αυτή: 
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Σχήμα 11. Σχέση αυτό- αξιολόγησης & Συστήματος Ποιότητας. 

Σύστημα Ποιότητας

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεις
Επί τόπου

παρατηρήσεις

Διερεύνηση 
Βάσεων

Δεδομένων
“Τυπικός 
φοιτητής”

 
Η διάγνωση των αδυναμιών και προβληματικών περιοχών του Ιδρύματος, όταν 

συνδυαστεί και υποστηριχθεί συστηματικά μέσα από ένα κατάλληλο κι επαρκές 

Σύστημα Μέτρησης των Στοιχείων Ποιότητας (Κριτήρια & Δείκτες), συνιστά 

στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς έτσι έχει τη δυναμικότητα 

(capacity) το Πανεπιστήμιο να αναγνωρίζει και να επιλέγει την ορθότερη μεταξύ των 

εναλλακτικών στρατηγικών του επιλογών και διορθωτικών ενεργειών.  

Αυτή η σχέση απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα: 

Σχήμα 12. Στοιχεία Ποιότητας-Αυτογνωσία & Συνεχή Βελτίωση. 

  

     

Στοιχεία 
Ποιότητας 

Αυτογνωσία 
(Διάγνωση 

Προβλημάτων/ 
Αδυναμιών) 

Βελτίωση

Πηγή: Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού, 2007 
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αι σε μια συνεχή διεργασία βελτίωσης και ενίσχυσης (improvement& 

enhancement) της Ποιότητας του Ιδρύματος, που επιτυγχάνεται μέσα από 

κ

στε στη ‘βελτίωση’, ως συνεχή διεργασία σε ένα Εσωτερικό 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, αυτή ενσωματώνει 

δύο α

Το παραπάνω σχήμα υποδηλώνει πως σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτογνωσίας και 

συνεχούς αυτό- κριτικής, αυτή καθ’ αυτή η Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας 

μεταβάλλετ

συγκε ριμένες διορθωτικές ενέργειες.  

Αλλά και η επίδραση των διορθωτικών αυτών ενεργειών θα πρέπει να ελέγχεται 

συστηματικά, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής Βελτίωση. (P. Scholten, 2007) 

Όταν αναφερόμα

 δι στάσεις.  

 Βελτίωση Προδιαγραφών  

  Βελτίωση εσωτερικών διεργασιών και διαδικασιών (Κ. Γκοτζαμάνη, 2007) 

Η πρώτη εστιάζει στη συνεχή ανίχνευση των αναγκών, απαιτήσεων των 

εμπλεκομένων (πελατοκεντρική προσέγγιση) και στη συνεχή ανασκόπηση των 

ν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των 

διεργασιών που απαρτίζουν το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και των λειτουργιών 

α

, αν και με διαφορετικό κέντρο εστίασης και ενδιαφέροντος, 

επικεντρώνονται ουσιαστικά στον ‘πελάτη’- φοιτητή, διαμορφώνοντας όρους Ολικής 

Βελτίωσης. 

Στόχων και του στρατηγικού πλάνου δράσης και ανάπτυξης του Ιδρύματος.  

Η δεύτερη εστιάζει στη

διοίκησης του Ιδρύμ τος.  

Και τα δύο
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

5.1.  Σχέση Εσωτερικής & Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας  

Η Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας ενός Ιδρύματος συνίσταται στην Αξιολόγηση 

ή κάθε μορφής προσέγγιση ελέγχου, αποτίμησης, παρακολούθησης και επικύρωσης 

του Συστήματος Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας.  

Σχόλιο [ΑΕ15]: Αν θυμάστε, 
μου είχατε πει στη διπλωματική 
να εστιάσω στην Εσωτερική ΔΠ. 
Θεώρησα, ωστόσο, πως από τη 
στιγμή που ο τίτλος της 
διπλωματικής είναι τόσο 
γενικευμένος, θα ήταν σημαντική 
παράλειψη να μην αναφέρω έστω 
και συνοπτικά την Εξωτερική ΔΠ.
Τώρα, αν εσείς δεν συμφωνείτε, 
μπορούμε να αφαιρέσουμε το 5ο 
κεφάλαιο. 

Οι διεργασίες, συνεπώς, της Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, για να 

εφαρμοστούν, προϋποθέτουν την παρουσία εσωτερικών μηχανισμών και 

αποτελεσμάτων Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας. Από την αντίπερα όχθη, η 

ανάπτυξη και τεκμηρίωση της Εσωτερικής Διασφάλισης μπορεί να αποτελεί 

ανεξάρτητη διεργασία, ωστόσο, η επικύρωση της νομιμότητας και διαφάνειας αυτής 

προϋποθέτει τη διενέργεια της Εξωτερικής Διασφάλισης. 

Τα δύο αυτά υπό- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας είναι άμεσα 

αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους. Ακόμα, ειδικότερα, η συσχέτιση Εξωτερικής και 

Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας,  αποδεικνύεται και από τον τρόπο που η 

Εξωτερική Αξιολόγηση επηρεάζει την Αυτό- Αξιολόγηση του Ιδρύματος, 

διαμορφώνοντας μια συμπληρωματική σχέση με αμοιβαίο στόχο και προστιθέμενη 

αξία την ποιοτική αναβάθμιση του Ιδρύματος. (AUNP, 2005) 

Η Εξωτερική Αξιολόγηση συμπληρώνει ουσιαστικά την αυτό-αξιολόγηση του 

Ιδρύματος αφού: 

 Ενισχύει την αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αξιοπιστία της αυτό-αξιολόγησης. 

 Συμβάλλει στη διάδοση υποδειγματικών πρακτικών μεταξύ των 

Προγραμμάτων. 

 Εμπλουτίζει το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λόγω 

διαφορετικών εμπειριών και προσεγγίσεων των Εμπειρογνωμόνων. 

 Ενδυναμώνει την αυτογνωσία του Ιδρύματος ενόψει ιδιαίτερα της αναζήτησης 

τρόπων διασφάλισης της μελλοντικής βιωσιμότητας του πέραν εθνικών ή 

κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. 
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Οι βασικότεροι στόχοι της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι: 

 Η διασφάλιση της ποιότητας και αντικειμενικότητας της αυτό-αξιολόγησης 

του Ιδρύματος 

 Η συμπλήρωση της αυτό-αξιολόγησης με την επισήμανση ισχυρών, ασθενών 

σημείων και περιοχών βελτίωσης που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτό-

αξιολόγησης. 

 Η μεταφορά στο Ίδρυμα προτάσεων και πρακτικών για τη βελτίωση της αυτό-

αξιολόγησης. 

 Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της αυτό- αξιολόγησης τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό περιβάλλον του Ιδρύματος 

Για την επίτευξη υψηλής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της 

Διασφάλισης Ποιότητας, τα δύο αυτά μέρη πρέπει να ενσωματωθούν στο ήδη 

υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια μιας δια- Συστημικής προσέγγισης.  

Στα πλαίσια μιας τέτοιας προσέγγισης και δια- δραστικότητας των Συστημάτων, 

κυρίαρχο μέλημα και προτεραιότητα των Πανεπιστημίων, που επιζητούν τη 

διασφάλιση και αναβάθμιση της Ποιότητας, είναι η δημιουργία, καταρχήν, 

Εσωτερικών Μηχανισμών, που να διασφαλίζουν και να τεκμηριώνουν τη Ποιότητα 

τους, λειτουργώντας ως ακρογωνιαίος λίθος για τη μετέπειτα ολοκλήρωση των 

διαδικασιών Εξωτερικής Διασφάλισης. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ξεκάθαρα η άμεση διάδραση και σχέση των δύο 

διεργασιών Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικής και Εξωτερικής, με κοινό 

συντελεστή και παράγοντα την Βελτίωση της Ποιότητας.  

Η Βελτίωση αποτελεί, ταυτόχρονα, τον ‘Στόχο’ του εσωτερικού Πλάνου Ποιότητας 

και το ‘αποτέλεσμα’ που επιβεβαιώνει και ενισχύει η Εξωτερική Διασφάλιση 

Ποιότητας, με τη μορφή της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Αυτή, με τη σειρά της, 

υποκινείται εξαιτίας της ανάγκης του Ιδρύματος για ανάληψη ευθυνών και 

λογοδοσίας (accountability) και τεκμηριώνεται, κατά την πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών εμπειριών, από την Πιστοποίηση. 
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Σχήμα 13. Συσχέτιση Εσωτερικής και Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εσωτερική

Πιστοποίηση

Λογοδοσία

Βελτίωση

Αυτο-ανάλυση
Εξωτερική 
Αξιολόγηση

Πλάνο Ποιότητας

Εξωτερική

 

Πηγή:AUNP, 2005 

Υπάρχει, γενικότερα, έντονη φιλολογία γύρω από το αν ‘η Διασφάλιση Ποιότητας 

επιτυγχάνεται «καλύτερα» μέσα από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας ή τους Εξωτερικούς Μηχανισμούς, αντίστοιχα’. Στην πρώτη περίπτωση 

έχουμε εσωτερικές πρακτικές και μεθόδους παρακολούθησης των διεργασιών του 

Ιδρύματος, ενώ στην δεύτερη ελέγχους από Εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες (Harvey, 

L., 2004).  

Ως προς το ζήτημα αυτό, ο Askling et al. (2004), υπερασπιζόμενος την Εξωτερική 

Διασφάλιση, σημειώνει ότι «ένα Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ίσως 

προσφέρει περισσότερα θεμελιώδη εργαλεία και βασικές πρακτικές για έναν 

εσωτερικό εποικοδομητικό διάλογο πάνω στη φύση και σκοπό της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης».  

Είναι γεγονός, πάντως, ως προς το ζήτημα της Εσωτερικής έναντι της Εξωτερικής 

Διασφάλισης Ποιότητας, πως δεν υπάρχει καλό ή κακό, σωστό ή λάθος. Όλα 

ξεκινούν από τον στόχο, σκοπό, αποστολή του Πανεπιστημίου.  
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Οι Ευρωπαϊκές πρακτικές δείχνουν ότι στις περιπτώσεις όπου τα Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα αποσκοπούν στην ικανοποίηση της ανάγκης τους για λογοδοσία προς το 

δημόσιο κοινό, εκεί έχουμε περισσότερα Συστήματα Εξωτερικής Διασφάλισης 

Ποιότητας, με τελικό στόχο και τεκμήριο την Πιστοποίηση. Αντιθέτως, τα 

Πανεπιστήμια που αποσκοπούν κατά βάση στην βελτίωση και αναβάθμιση της 

Ποιότητας τους εστιάζουν περισσότερο στις εσωτερικές πρακτικές Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

Ωστόσο, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εξάλλου, ένα Πανεπιστήμιο που έχει εστιάσει 

ολόκληρη τη λειτουργία, τη δομή και το Σύστημα Διοίκησης του σε όρους Ποιότητας 

και κατ’ επέκταση έχει μεθοδευμένα και συστηματικά σχεδιάσει, αναπτύξει και 

εφαρμόσει την Εσωτερική Διασφάλιση της Ποιότητας σε όλο το πλέγμα του 

εκπαιδευτικού Συστήματος, η Εξωτερική Αξιολόγηση απλά επιβεβαιώνει τα ήδη 

υπάρχοντα και πεπραγμένα.  

Ευλόγως, αν και η σχέση Εσωτερικής και Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας είναι 

συμπληρωματική, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η Εσωτερική Διασφάλιση 

Ποιότητας είναι η «καρδιά» της Διασφάλισης Ποιότητας (Ανακοινωθέν Βερολίνου, 

2003), ο θεμέλιος λίθος αυτής (ENQA, 2005, «Quality Convergence Study»). 

Οι Campbell & Rozsnyai (2002) προτείνουν ότι η Διασφάλιση Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση συνιστά όρο που ‘αγκαλιάζει’ -συμπεριλαμβάνει- τα πάντα, με 

την έννοια όλες τις Πολιτικές, Διεργασίες και ενέργειες μέσω των οποίων η Ποιότητα 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διατηρείται και συνεχώς αναπτύσσεται. 

Ο ορισμός από την UNESCO επεκτείνει την ερμηνεία που δίνουν στη Διασφάλιση 

Ποιότητας οι Campbell & Rozsnyai, 2002. Έτσι, προκύπτει ο εξής ορισμός:  
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«Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι όρος που ενσωματώνει ο, τι σχετίζεται με μια 

προοδευτική/ συνεχώς αυξανόμενη, συστηματική και συνεχή διεργασία 

αξιολόγησης (αποτίμηση, παρακολούθηση, εγγύηση, διατήρηση και βελτίωση) της 

Ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών ή των ίδιων των Ιδρυμάτων, συνολικά. 

Ως «ρυθμιστικός» μηχανισμός (regulatory mechanism) εστιάζει, ταυτόχρονα κι 

αμοιβαία, στην λογοδοσία των Ιδρυμάτων προς τους εμπλεκόμενους αλλά και 

εξίσου στη βελτίωση της Ποιότητας του παρεχόμενου ακαδημαϊκού Έργου, 

παρέχοντας πληροφόρηση και «κρίσεις» (όχι βαθμολόγηση ή αξιολογική 

κατάταξη). Οι κρίσεις βασίζονται σε συμφωνημένες και συνεπείς διεργασίες και 

σε ορθά μεθοδευμένα, λογικά και καθορισμένα κριτήρια». 

Στα επίσημα κείμενα της CHEA (2001) αφ’ ενός υποδηλώνεται ότι η Εξωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας εστιάζει σε Κριτήρια (Standards), βάσει των οποίων 

παρακολουθείται η Ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ενός 

Ιδρύματος, και αφ’ ετέρου αναφέρεται ότι ο σκοπός ενός εξωτερικού Συστήματος 

Διασφάλισης είναι η βελτίωση και η διατήρηση της Ποιότητας. Στα κείμενα αυτά 

συναντάται ο εξής ορισμός:  

«Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μια σχεδιασμένη και συστηματική διεργασία 

ανασκόπησης και εξέτασης ενός Ιδρύματος ή ενός Προγράμματος Σπουδών 

προκειμένου να προσδιοριστεί ότι τα συμφωνημένα κι εκ όλων αναγνωρισμένων 

κι αποδεκτών Κριτηρίων της εκπαίδευσης, της γνώσης και μάθησης, των 

υποδομών και λειτουργιών διατηρούνται και βελτιώνονται. Συνήθως, 

περιλαμβάνει τις προσδοκίες ότι οι μηχανισμοί του Ελέγχου Ποιότητας είναι σε 

λειτουργία και είναι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Τα μέσα και οι τρόποι μέσω 

των οποίων ένα ίδρυμα επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν και λειτουργούν οι 

απαραίτητες συνθήκες και μηχανισμοί ώστε οι φοιτητές να πετυχαίνουν τους 

στόχους τους τίθενται από την ίδια την Πρυτανεία ή από την Εθνική Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας».  
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Ο Οργανισμός της AEC (Association européenne des conservatoires) (2004) δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στη Διασφάλιση της Ποιότητας ως εξωτερική διεργασία 

παρακολούθησης της αξιοπιστίας και συνέπειας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

στοιχείο που συνδέει τη χρηστικότητα και λειτουργία της Διασφάλισης με τη 

Διαδικασία της Μπολώνα. 

 «Η Διασφάλιση της Ποιότητας είναι αθροιστικός όρος που χρησιμοποιείται για 

τα Συστήματα μέσω των οποίων τα μαθήματα, οι Τίτλοι Σπουδών και τα 

Ιδρύματα, ως συνολική δομή και λειτουργία, παρακολουθούνται προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αξιοπιστία, συνέπεια και να διατηρηθεί σε όλο το φάσμα η 

δικαιοσύνη κι η αντικειμενικότητα, οι «δυνατές» πρακτικές και τα υψηλά στάνταρ. 

Η Διακήρυξη της Μπολώνα προτείνει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση και προώθηση 

της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της στα 

Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, με την προοπτική διαμόρφωσης κοινών κι 

αμοιβαία αποδεκτών μεθοδολογιών και Κριτηρίων». 
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5.2. Τυπικά Βήματα Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας 

Τα βήματα μιας τυπικής εξωτερικής διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, ουσιαστικά 

Εξωτερικής Αξιολόγησης- όπως δείχνει το σύνολο των ευρωπαϊκών πρακτικών 

εμπειριών- λαμβάνουν υπόψη, ασφαλώς, τα αποτελέσματα της Εσωτερικής 

Διασφάλισης Ποιότητας, αφού αυτήν στην πραγματικότητα συμπληρώνουν, 

παρακολουθούν και ενισχύουν.  

Μία τυπική εξωτερική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας (αξιολόγησης), σύμφωνα 

με τον Δ. Κλάδη (2007) αποτελείται κατά σειρά από τα εξής βήματα: 

 Επισκόπηση αυτό-αξιολόγησης (self-evaluation / self-assessment) που 

πραγματοποιείται από το ίδιο το υποκείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης. 

 Διεξαγωγή εξωτερικής αξιολόγησης από ομάδα ειδικών – 

εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συνήθως είναι “ομόλογοι” (peers) των 

υποκειμένων της εξωτερικής αξιολόγησης και οι οποίοι πλαισιώνονται και 

από φοιτητές. 

 Πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων (μία ή, συνηθέστερα, δύο) της 

ομάδας των ειδικών – εμπειρογνωμόνων. 

 Σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης, η οποία περιέχει συγκεκριμένες 

συστάσεις και προτάσεις κα  η οποία πρέπει να λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα. 

 Επανάληψη της διαδικασίας (follow-up evaluation) ύστερα από 3-4 χρόνια 

στο φως των προτάσεων και συστάσεων που περιέχονταν στην τελική έκθεση. 
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5.3. Τύποι Προσεγγίσεων Διασφάλισης Ποιότητας 

Αναφέρθηκε ήδη πως η έννοια της Διασφάλισης Ποιότητας, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το ευρωπαϊκό Δίκτυο ENQA, συνιστά γενική έννοια, 

ενσωματώνοντας τρεις κύριες  προσεγγίσεις/   μοντέλα Ποιότητας. Αυτές, 

τουλάχιστον, είναι που χρησιμοποιούνται άρδην κατά την Εσωτερική και Εξωτερική 

Διασφάλιση Ποιότητας ανά την Ευρώπη. (ENQA, Occasional Papers 5, 2005)  

Οι κύριες προσεγγίσεις – μοντέλα Διασφάλισης Ποιότητας είναι: 

 Αξιολόγηση (Evaluation) 

 Πιστοποίηση (Accreditation) 

 Επιθεώρηση (Audit) 

Τα τελευταία χρόνια εισέρχεται στους κόλπους της Διασφάλισης Ποιότητας για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση και η προσέγγιση του Benchmarking.  

Οι προσεγγίσεις αυτές εστιάζουν και εφαρμόζονται σε δύο επίπεδα. Τα Επίπεδα 

Διασφάλισης Ποιότητας επικεντρώνονται είτε στο Πρόγραμμα Σπουδών είτε στο 

Ίδρυμα συνολικά είτε και στα δύο ταυτοχρόνως. 

 Η Διασφάλιση Ποιότητας στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί την 

κυριότερη λειτουργία που αφ’ ενός διασφαλίζει, ουσιαστικά, την επιλογή των 

φοιτητών στην επιλογή των Προγραμμάτων βασιζόμενη σε ασφαλή κι ακριβή 

πληροφόρηση κι αφ’ ετέρου την ποιότητα των εξερχόμενων της διδασκαλίας 

και μάθησης.  

 Η Διασφάλιση Ποιότητας στο επίπεδο του Ιδρύματος έχει ως τελικό σκοπό 

την ανάπτυξη εσωτερικής Κουλτούρας Ποιότητας (Quality Culture), η 

οποία θα εξασφαλίσει και θα κατοχυρώσει ότι η Ποιότητα είναι ο πυρήνας, το 

κέντρο εστίασης και ενδιαφέροντος του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα και όχι 

μόνο τυπολογικά αλλά η παρουσία της είναι διάχυτη και ζωντανή στην 

καθημερινή δουλειά της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ESIB, 2004) 
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Ως  προς το πρώτο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών, ο εξωτερικός έλεγχος- 

εξωτερικές διεργασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου-  πρέπει να σχετίζεται 

και να εμπλέκεται άμεσα με τα Συστήματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου, τις δομές 

και υπηρεσίες του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και τους ίδιους 

τους φοιτητές.  

Η εξωτερική Επιθεώρηση πρέπει να διενεργείται από ομάδα εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή των φοιτητών, ως διεργασία αξιολόγησης από 

ισότιμους (peer review).  

Ο κύριος σκοπός της Εξωτερικής Επιθεώρησης των Προγραμμάτων Σπουδών είναι ο 

έλεγχος, αν δηλαδή και κατά πόσο οι προθέσεις, στόχοι και σκοποί του 

Προγράμματος, όπως αυτοί έχουν οριστεί, προδιαγραφεί και καταγραφεί σε Εκθέσεις 

Εσωτερικής Ανασκόπησης από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, εκπληρώνουν τα ελάχιστα 

Κριτήρια (ειδικά, ως προς το επιδιωκόμενο προφίλ και επίπεδο). Τα πορίσματα αυτής 

πρέπει να δημοσιοποιούνται με τρόπο κατανοητό και σαφή από όλους και, κυρίως, 

από τους φοιτητές, χωρίς να υπακούει σε σκοπούς αξιολογικής κατάταξης ή 

βαθμολόγησης. 

Ως προς την Εξωτερική Διασφάλιση σε επίπεδο Ιδρύματος, αυτή περιλαμβάνει την 

αναθεώρηση, έλεγχο και αποτίμηση των λειτουργιών και δράσεων των Αρχών 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου, τους εσωτερικούς μηχανισμούς Διασφάλισης 

Ποιότητας και των υπηρεσιών υποστήριξης καθώς και τη συνολική ποιότητα της 

φοιτητικής ζωής και δραστηριοποίησης στο εσωτερικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Οι πτυχές της συνολικής Ποιότητας ενός Ιδρύματος περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη αφ’ ενός κατά την 

Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας κι αφ’ ετέρου κατά την Εξωτερική Διασφάλιση 

της Ποιότητας του Ιδρύματος. 

 Αυτοί συνοψίζονται στους ακόλουθους: 

 Στόχοι και Αποστολή Προγραμμάτων και Ιδρύματος 

 Ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

170 

 Ποιότητα των διεργασιών εκπαίδευσης 

 Σχέση μεταξύ εκπαίδευσης (διδασκαλίας& μάθησης) κι έρευνας  

 Ικανοποίηση αποφοίτων (αποτελέσματα, απασχολησιμότητα)  

 Ποιότητα διεργασίας μάθησης (ικανότητα επίτευξης αυτής- achievability) 

 Εσωτερικές Διεργασίες Διασφάλισης της Ποιότητας της Εκπαίδευσης 

 Εσωτερικές Διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού 

 Δέσμευση της Ηγεσίας- Διοίκηση  

 Συμμετοχή φοιτητών σε όλες τις διαδικασίες και επίπεδα λήψης αποφάσεων 

 Διεθνοποίηση- σύναψη συνεργασιών- κινητικότητα 

 Παροχή εκπαιδευτικών διευκολύνσεων και φοιτητικής υποστήριξης 

 Ισότητα & τρόποι πρόσβασης και εισαγωγής 

 Χρήση Πόρων (ESIB, 2004)  

Η κάθε Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, σε συνεργασία με τα Ιδρύματα, 

υιοθετεί ένα ή και συνδυασμό των τριών κύ ων προσεγγίσεων Διασφάλισης 

Ποιότητας- Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Επιθεώρηση- συναρτήσει των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων και παραδόσεων της (Woodhouse, 1999). Η καθεμία εκ 

των τριών αυτών προσεγγίσεων εστιάζει σε ένα από τα δύο, ή και στα δύο, 

διαφορετικά επίπεδα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το Πρόγραμμα Σπουδών ή και 

το Ίδρυμα, συνολικά.  

ρι

Ο συνδυασμός της μεθόδου/ προσέγγισης Διασφάλισης Ποιότητας με το επίπεδο στο 

οποίο εστιάζει συνεπάγεται έξι (6) κατεξοχήν ‘τύπους’ προσεγγίσεων Διασφάλισης 

Ποιότητας. (ENQA, Occasional Papers 5, 2005) 

Οι κυριότεροι, λοιπόν, ‘τύποι’ προσεγγίσεων/ μοντέλων Διασφάλισης Ποιότητας, 

που εφαρμόζονται αφ’ ενός στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κι αφ’ 

ετέρου στη διεργασία της Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας είναι οι ακόλουθοι: (B 

Curvale, Erevan, 2007): 
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 Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών (Programme/subject evaluation)  

 Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών (Programme/subject accreditation)  

 Επιθεώρηση Προγράμματος Σπουδών (Programme/subject audit) 

 Αξιολόγηση Ιδρύματος (Institutional evaluation)  

 Πιστοποίηση Ιδρύματος (Institutional accreditation) 

 Επιθεώρηση Ιδρύματος (Institutional audit) 

Εκ των ανωτέρω, αυτοί που κυριαρχούν, ανά την Ευρώπη, είναι η Πιστοποίηση 

Προγραμμάτων και η Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, δύο τύποι που 

χρησιμοποιούνται τόσο από τα Ιδρύματα όσο και από τις Εθνικές Αρχές σε τακτική 

βάση. Κι ενώ η τρίτη επικρατούσα προσέγγιση είναι η Επιθεώρηση Ιδρύματος, 

αντιθέτως, η Επιθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών συνιστά έναν από τους 

σπανιότερους τύπους προσέγγισης της Διασφάλισης Ποιότητας ανά την Ευρώπη. 

(ENQA, Occasional Papers 5, 2005).  

Η χρήση των συγκεκριμένων τύπων προσεγγίσεων Διασφάλισης Ποιότητας, ανά την 

Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, θα περιγραφεί και θα αναλυθεί στο ΙΙΙ Μέρος 

της παρούσης Μελέτης, όπου και καταγράφονται, εκτενώς, οι ευρωπαϊκές εμπειρίες 

στη Διασφάλιση Ποιότητας. 
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5.4.  Μέθοδοι & Αποτελέσματα Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας 

Η υφιστάμενη ποικιλομορφία και διαφοροποίηση των μοντέλων και τύπων αυτών 

προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Διασφάλισης της Ποιότητας, εύλογα, προκαλεί 

σημαντική διαφοροποίηση και ως προς τα μεθοδολογικά στοιχεία και τις 

ειδικότερες διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας. (S. Puirséil, 2007)  

Μέθοδοι Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας 

Ενδεικτικές μέθοδοι αποτελούν οι εξής:  

 Εξέταση από «ισότιμους» (Peer Review) 

 Εσωτερική Επιθεώρηση/ έλεγχος (Inspection) 

 Μοντέλα συμμόρφωσης (Compliance models)  

 Ποσοτικά Μοντέλα (Quantitative models) 

 Μοντέλα αυτό- ρύθμισης (Self-regulatory models) 

 Μοντέλα που στηρίζονται σε ελάχιστες προϋποθέσεις- απαιτήσεις- κριτήρια 

«κατωφλιού», (Δ. Κλάδης, 2007) (Threshold models)  

  Μοντέλα Αριστείας (Excellence models) 

 Υβριδικά Μοντέλα (Hybrid Models) 

 
Η κυριότερη μέθοδος για τους περισσότερους μελετητές είναι η Εξέταση από 

«ισότιμους», υπογραμμίζει ο S. Puirséil, Αντιπρόεδρος του Δικτύου ENQA, (2007). 

Ο Brennan (1997) τονίζει ότι κεντρικό ζήτημα αυτής της μεθόδου είναι η επιλογή των 

«ισότιμων», που θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα και γνησιότητα της εξέτασης, 

συνδυάζοντας χαρακτηριστικά, όπως πραγματογνωμοσύνη και αμεροληψία.  

Ο Vroeijenstijn (1995b) και ο Finch (1997), θεωρώντας ότι η εξέταση από ισότιμους 

κατοχυρώνει μεγαλύτερη νομιμότητα και διαφάνεια στους εσωτερικούς μηχανισμούς 

Διασφάλισης Ποιότητας, συστήνει ότι οι Ακαδημαϊκοί είναι προτιμότερο και πιο 

λογικό να αποδέχονται τις απόψεις και κρίσεις των ισότιμων τους, που δεν είναι 

άλλοι από τους συναδέλφους τους παρά από Επιθεωρητές/ Εξωτερικούς Ελεγκτές. 

Και στις δύο αυτές αναφορές των Μελετητών σημειώνεται ότι, ενδεχομένως, λόγω 

των peer-reviews μεταβληθεί η στάση των ακαδημαϊκών απέναντι στα διάφορα 

προγράμματα, συνεισφέροντας κατά το μέγιστο στην βελτίωση της ποιότητας του 

Ιδρύματος. 
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Αποτελέσματα Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Διασφάλισης Ποιότητας, ανά την 

αφορετικά εξερχόμενα από Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, συνεπάγονται και δι

την υφιστάμενη Εσωτερική και Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας: (S. Puirséil, 2007) 

 Δημοσιευμένες Εκθέσεις Αναφοράς (πληροφοριών και πορισμάτων για την 

ποιότητα του έργου και των λειτουργιών του Ιδρύματος) προς το δημόσιο 

κοινό 

 Συστάσεις 

 ς που δημιουργούν το αίσθημα της εμπιστοσύνης για την ποιότητα του 

ίου 

Κρίσει

Πανεπιστημ

 Αποδοχή και Εγκρίσεις (Approvals)  

 οποίησης Αποφάσεις Πιστ

 Αξιολογικές Κατατάξεις- Βαθμολογήσεις 

Από  Ευρώπη, αποτελέσματα Διασφάλισης Ποιότητας 

είνα διεξαγόμενα από την Εξωτερική 

διεργασίας της Εξωτερικής Διασφάλισης 

 ο εμπ ιρ

 ή ή

 τα πιο αμφιλεγόμενα, ανά την

ι η διαμόρφωση ‘κρίσεων’ και ‘συστάσεων’, 

Διασφάλιση Ποιότητας. (S. Puirséil, 2007) 

Ως προς την Κρίση (‘Judgement’), αυτή δεν αντανακλά πάντα την πραγματική 

διάσταση και φύση των πορισμάτων της 

Ποιότητας. Οι κρίσεις μπορεί να βασίζ νται είτε στην αντίληψη και ε ία Ειδικών 

είτε σε προκαθορισμένα Κριτήρια, που συν θως, τίθενται από την Εθνικ  Αρχή. 

 Κρίσεις ειδικών Εμπειρογνωμόνων (Connoisseur judgements) 

 Κρίσεις βάσει μέτρων σύγκρισης- κριτηρίων (Criterion or standards – based 

Ενα α

όταν  Συστήματα Πιστοποίησης, που απαντά στο «ναι» (να 

πιστοποιηθεί) ή «όχι» (να μην πιστοποιηθεί), τα «πορίσματα» (‘findings’), η 

οι

mm

judgements)  

λλ κτικά χρησιμοποιούμενες λέξεις αντί του όρου «Κρίση» είναι η «απόφαση», 

πρόκειται για

«δήλωση/ αναφορά των ειδικών» (‘expert statement’) και  συστάσεις 

(‘reco endations’). 
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 ύ

 αν και κατά πόσο οι συστάσεις επιβάλλουν συνθήκες και 

υποθέσεις στο Ίδρυμα κάτω από εξονυχιστική έρευνα, έλεγχο και παρατήρηση. Οι 

Οι Συστάσεις (‘recommendations’) είναι όρος που ο συντελεστής βαρ τητας του 

ποικίλει ανάλογα με το

Συστάσεις ενίοτε υποδηλώνουν τη τοποθέτηση των ειδικών εμπειρογνωμόνων και 

αρμόδιων Αρχών που πολλάκις δεν αφομοιώνεται από το ίδρυμα.  
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5.5. Περιληπτική σύνοψη  

Έχοντας αποσαφηνίσει την έννοια της Διασφάλισης Ποιότητας, τα δύο κύρια ‘υπό- 

συστήματα’ της ευρύτερης Διασφάλισης Ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- 

Εσωτερική και Εξωτερική- και τη δια- δραστικότητα και λειτουργικότητα των δύο, 

έχοντας καταγράψει και αναλύσει τις κύριες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και εργαλεία 

που ενσωματώνει στη δυναμικό και λειτουργία της η Διασφάλιση Ποιότητας καθώς 

και ερμηνεύοντας τη σκοπιμότητα, φύση και τα αντίστοιχα προκύπτοντα 

αποτελέσματα μπορούμε να διακρίνουμε και να αντιληφθούμε τη Διασφάλιση 

Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπό το ακόλουθο σχήμα.  

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τα κύρια συστατικά στοιχεία της Διασφάλισης 

Ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι όπως αυτή προτείνεται στο σύγχρονο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο από το Δίκτυο ENQA, έτσι όπως αυτή προκύπτει από τις 

ευρωπαϊκές εμπειρίες και εφαρμογές. 

Το ακόλουθο Μοντέλο Διασφάλισης Ποιότητας προτείνεται για κάθε σύγχρονο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, προκειμένου αυτό να διατηρήσει σταθερή και συνεπή την 

Ποιότητα του, να την παρακολουθεί, να την βελτιώνει και να την αναβαθμίζει 

συστηματικά και συνεχώς.  
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Σχήμα 14. Τα βασικά Στοιχειώδη Πεδία & Συστατικά Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

 
 

Πηγή: V. Kis, 2005 
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ΜΕΡΟΣ III.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

1.1. Εισαγωγή -Αφετηρία Ευρωπαϊκού Κινήματος Ποιότητας 

Σήμερα βασική διαδικασία, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, στο χώρο της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί η Αξιολόγηση ή και η Πιστοποίηση Προγραμμάτων 

Σπουδών ή/ και Ιδρυμάτων. Μερικά χρόνια πριν οι διαδικασίες αυτές ήταν άγνωστες 

για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εν αντιδιαστολή με τις ΗΠΑ   

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει συντελεστεί μία προφανής αναγκαστική αλλαγή 

στη σχέση μεταξύ της κεντρικής εξουσίας (κυβέρνησης) και του Συστήματος της 

Ανωτάτης  Εκπαίδευσης, που οδήγησε στην εφαρμογή της Αξιολόγησης ή / και 

Πιστοποίησης Σπουδών και Ιδρυμάτων. Αυτή η αλλαγή προέκυψε, όταν 

συνειδητοποιήθηκε ότι τα συστήματα του κλειστού (κρατικού) ελέγχου και έγκρισης 

(Πιστοποίησης) των διαδικασιών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών δεν 

μπόρεσαν να ελέγξουν την πολλαπλή ανάπτυξη και παγκόσμια επέκταση του 

συστήματος. 

Η δεύτερη αλλαγή ήταν, όπως καταγράφηκε και στην αρχή του παρόντος 

πονήματος, η αύξηση του αριθμού σπουδαστών κυρίως στις δεκαετίες 1980 και 1990, 

αλλαγή που συνοδεύτηκε από εγκρίσεις νέων προγραμμάτων ή και νέων Ιδρυμάτων, 

χωρίς ανάλογη χρηματοδότηση.  

Έτσι, γύρω στο 1995 θεωρήθηκε, ότι για να ελεγχθεί η επέκταση του 

Πανεπιστημιακού Συστήματος, ήταν αρκετό να δοθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα η ελευθερία να διαχειρίζονται τους πόρους τους, (συνολική κρατική 

χρηματοδότηση) και να επιλέγουν ελεύθερα την Στρατηγική τους, ελεγχόμενα αλλά 

και χρηματοδοτούμενα ως προς τα αντικειμενικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 

τους. 
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Το θεμελιώδες αποτέλεσμα ήταν η γέννηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Τα Πανεπιστήμια, πλέον, αποκτούν μια ακόμη φυσιογνωμία 

πέραν της ακαδημαϊκής τους. Αρχίζουν και συμπεριφέρονται ως Επιχειρηματικές 

Μονάδες και ο λόγος, ποιος άλλος από τον ανταγωνισμό, οποίος τα οδήγησε να 

ανταγωνίζονται για περισσότερα χρήματα και “καλύτερες αποδόσεις και 

αποτελέσματα”. Όπως, ακριβώς συμβαίνει και με τον λοιπό επιχειρηματικό κόσμο, 

μια τέτοια κατάσταση κάλλιστα θα μπορούσε να επιφέρει έκπτωση των ποιοτικών 

τελικών αποτελεσμάτων, των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Έτσι, προκύπτει και αναδύεται η ανάγκη Συστημάτων Ποιοτικής Συμμόρφωσης, 

ένα εκ των οποίων συνιστά και η Προσέγγιση Εξωτερικής Διασφάλισης της 

Ποιότητας, η Πιστοποίηση.  

Ταυτόχρονα με αυτές τις εξελίξεις και σε άμεση συνάρτηση προβάλλει ανά την 

Ευρώπη μια επιπλέον παράμετρος, η «Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης», με σκοπό την διασφάλιση μιας ποιοτικής Ευρωπαϊκής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, δίνοντας ώθηση σε Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και, 

ειδικότερα, στην προσέγγιση της Αξιολόγησης, ως Στρατηγικό Εργαλείο της 

Διασφάλισης Ποιότητας. 
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1.2. Στόχοι & Κίνητρα Ευρωπαϊκών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

Πρωτοπόρες χώρες στην Δυτική Ευρώπη, γύρω στα 1985, που άμεσα αντέδρασαν 

και τάχθηκαν υπέρ του «Κινήματος Ποιότητας» υπήρξαν:  

 Ηνωμένο Βασίλειο,  

 Γαλλία και   

 Ολλανδία.  

Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που ακολούθησε (1990) και στη συνέχεια το «Κίνημα 

Ποιότητας» ξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη με διαφορετικά, κάθε φορά, 

κίνητρα  

Υπάρχει ποικιλία ως προς τους Σκοπούς που εξυπηρετεί το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανά την Ευρώπη, σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται μηχανισμοί Διασφάλισης της Ποιότητας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για διαφορετικούς λόγους, οι σημαντικότεροι των οποίων 

συνοψίζονται στους ακόλουθους;  

 Ανάγκη λογοδοσίας και ανάληψη ευθυνών προς όλους τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Έλεγχος/ Συγκρισιμότητα 

 Βελτίωση ή και Αναβάθμιση (είθισται να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά) 

 Δημόσια επαναβεβαίωση/ καθησυχασμός/ εμπιστοσύνη 

 Αξιολογική κατάταξη/ βαθμολόγηση (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία) 

 Κατανομή Πόρων 

Οι Ευρωπαϊκές Εμπειρίες δείχνουν πως, μεταξύ των Στόχων και Σκοπών  ανάπτυξης 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, δύο είναι οι 

Στόχοι που κυριαρχούν. Από τη μια, η ανάγκη λογοδοσίας και ανάληψης ευθυνών 

και, από την άλλη, η βελτίωση ή και αναβάθμιση της Ποιότητας των Ιδρυμάτων. 

Ενδεικτικά παρατίθεται Πίνακας, που δείχνει την ποσοστιαία εμφάνιση των πιο 

συχνών στόχων, στους οποίους υπακούουν τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Ποιότητας.  
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Πίνακας 6. Στόχοι των Διαδικασιών Διασφάλισης ανά την Ευρώπη. 

Στόχοι & Σκοπιμότητα 

Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Ποσοστιαία 

Εμφάνιση ανά 

Ευρώπη 

(%) 

Σχόλια 

Διασφάλιση και βελτίωση 

της ποιότητας 
 

Λειτουργεί είτε ως εγγύηση για την 

Ποιότητα είτε ως ενθάρρυνση & 

υποστήριξη προς τα Ιδρύματα 

Ανάληψη ευθύνης – 

λογοδοσία (accountability) 
75% 

Η λογοδοσία των Ιδρυμάτων 

συνιστά προϋπόθεση για την 

αυτονομία τους. 

Διαφάνεια 75%   

Συγκρισιμότητα σε εθνικό 

επίπεδο 
59%   

Συγκρισιμότητα σε διεθνές 

επίπεδο 
41%   

Ranking-  

Αξιολογική Κατάταξη 
3% 

Στην Ευρώπη δεν ευδοκιμούν οι 

κάθε μορφής κατατάξεις, 

βαθμολογήσεις κλπ. 
 

Πηγή:ENQA, Quality procedures in European higher education, Helsinki 2003,  p. 13- 14. 

Στις Σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα, στάθηκε το κίνητρο για «μαζική 

ποιοτική εκπαίδευση» με την δημιουργία νέων περιφερειακών Ιδρυμάτων και νέων 

Προγραμμάτων Σπουδών, ενώ στην Ολλανδία και αργότερα στην Γερμανία και 

Ιταλία για βελτίωση της αποδοτικότητας (efficiency) των Ιδρυμάτων.  

Σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σλοβακία η ευθύνη έναντι της Κοινωνίας 

(λογοδοσία) αποτελεί τον κύριο προσανατολισμό της Εξωτερικής Αξιολόγησης, ενώ 

οι υπόλοιπες χώρες θεωρούν την βελτίωση (improvement) και αναβάθμιση 

(enhancement) της Ποιότητας (Χ. Μπιλλήρης, 2005). 
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Ως προς την έννοια της «λογοδοσίας» (‘accountability’), αυτή εξαρτάται από την 

απάντηση στην ερώτηση «υπόλογο το Ίδρυμα, αλλά σε ποιόν;». Ένα Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι υπόλογο οικονομικά σε όσους χρηματοδοτούν τη 

λειτουργία κι ανάπτυξη του, στους φοιτητές, στην ευρύτερη Κοινωνία- ως δυνητικοί 

εργοδότες των αποφοίτων και, ταυτόχρονα, «καταναλωτές» των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών-, στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και, εν τέλει, στην 

Κυβέρνηση/ Πολιτεία- ως χορηγός και «επίτροπος». Το στοιχείο αυτό- λογοδοσία/ 

ανάληψη ευθυνών είναι το σημαντικότερο κίνητρο για Συστήματα που εστιάζουν 

στην Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας. 

Ωστόσο, στην Φιλανδία και τη Ρωσία, για παράδειγμα, η οικονομική δευτερεύουσα 

σημασία της λέξης «λογοδοσία» (‘accountability’) είναι ασθενέστερη και 

αντικαθίσταται με την «ανάληψη ευθύνης» (‘responsibility’). Στη Μ. Βρετανία, ο 

όρος «λογοδοσία» επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών και ανάλογα από το βαθμό/ 

επίπεδο λογοδοσίας ποικίλει ερμηνευτικά από «πες μας τι κάνατε», «εξηγείστε τι 

κάνατε» ως και «δικαιολογήστε τι και γιατί το κάνατε»        

Οι έννοιες «Ενίσχυση»/ «Αναβάθμιση» (‘Enhancement’) και «Βελτίωση» 

(‘Improvement’) προσεγγίζονται πανευρωπαϊκά με κοινό τρόπο και για τον λόγο 

αυτό σε επίσημα κείμενα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, διατηρώντας ταυτόσημη 

σημασία. Μεταξύ των Κρατών- μελών και των μελών του Δικτύου ENQA κυριαρχεί 

η ξεκάθαρη προτίμηση στον όρο «αναβάθμιση» (‘Enhancement’) με την ερμηνευτική 

προσέγγιση της «ανάπτυξης της Ποιότητας». Η «βελτίωση» λαμβάνεται περισσότερο 

ως όρος σχετιζόμενος με το marketing, διατηρώντας «επιθετική» χροιά. Όπως, και αν 

χρησιμοποιείται ωστόσο, η έννοια της βελτίωσης ωθεί τα Ιδρύματα στην ανάπτυξη 

και υιοθέτηση εσωτερικών μηχανισμών Διασφάλισης Ποιότητας. 

Ωστόσο, είναι γεγονός, όπως άλλωστε δείχνουν οι Ευρωπαϊκές πρακτικές, ότι οι 

έννοιες βελτίωσης και λογοδοσίας συσχετίζονται και ενυπάρχουν στα Συστήματα 

Διασφάλισης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εξάλλου, για το λόγο αυτό 

στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η Εσωτερική και Εξωτερική Διασφάλιση 

Ποιότητας λειτουργούν συμπληρωματικά 
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1.3. Εθνικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας – Επικρατέστεροι Τύποι 

Προσεγγίσεων Διασφάλισης & Αξιολόγησης 

Ως το 1998, τα στατιστικά δεδομένα κατέγραφαν ότι όλες σχεδόν οι Δυτικές 

Ευρωπαϊκές χώρες είχαν Εθνική Πολιτική Αξιολόγησης για αποτίμηση της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις της Γερμανίας, της Ελλάδας 

και της Ιταλίας. Σήμερα, το έτος 2007, όλες οι χώρες της Ευρώπης, εκτός της 

Ελλάδας, έχουν ιδρύσει Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα 

με την σχετική Σύσταση του Συμβουλίου των Υπουργών (1998), θεωρώντας τα ως 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Ανώτατης Εκπαίδευσής τους.  

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες λειτουργούν και οι Εθνικοί Φορείς Διασφάλισης 

Ποιότητας των Ιδρυμάτων της επικράτειας τους, όμως, πολλές φορές με διαφορετική 

δραστικότητα, διαφορετικό περιεχόμενο και φύση αρμοδιοτήτων. Οι αρμοδιότητες 

των Εθνικών αυτών Φορέων είναι ετερογενείς από χώρα σε χώρα, γεγονός που 

οφείλεται στη διαφοροποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Δομών, καθώς 

και στα ποικιλόμορφα υφιστάμενα Συστήματα Αξιολόγησης/ Πιστοποίησης/ 

Διασφάλισης Ποιότητας, ανά την Ευρώπη. 

Σε μερικές χώρες, μάλιστα, λειτουργούν περισσότερες από μία Εθνικές Επιτροπές, η 

κάθε μία εξ αυτών αρμόδια σε διαφορετικό αντικείμενο, όπως Αξιολόγηση, 

Επιθεώρηση ή και Πιστοποίηση/ Διαπίστευση. Άλλες Εθνικές Αρχές/ Φορείς 

Διασφάλισης Ποιότητας συμμετέχουν σ’ αυτές τις διαδικασίες, ενώ άλλες απλώς 

καθορίζουν το πλαίσιο και υποστηρίζουν, κατευθύνουν τα Ιδρύματα. 

Όσον αφορά το πεδίο δράσης των Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας, αυτό ποικίλει και 

διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ, αλλά και εντός, των διαφορετικών 

Εκπαιδευτικών Συστημάτων.  

Στην Ευρώπη, οι Εθνικοί Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας κατηγοριοποιούνται ως 

προς το πεδίο δράσης και αξιολόγησης με δύο τρόπους: 
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Η πρώτη κατηγοριοποίηση βασίζεται σε χωρικό/ γεωγραφικό κριτήριο.  

 Υπάρχουν Εθνικοί Φορείς χωρών που διεξάγουν Αξιολογήσεις Ανώτατων 

Ιδρυμάτων σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή- στην επικράτεια τους-, 

καθώς σε αυτές τις χώρες η εκπαίδευση βρίσκεται υπό την ευθύνη της 

Περιφερειακής Επικράτειας (Καναδάς, ΗΠΑ, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία) 

 Σε άλλες χώρες οι Εθνικοί Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας λειτουργούν και 

δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια (Ελλάδα, Γαλλία). 

(V. Kis, 2005) 

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση βασίζεται στον τύπο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

 Σε ορισμένες χώρες οι Εθνικοί Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας καλύπτουν, 

ταυτόχρονα, τόσο τον πανεπιστημιακό τομέα όσο και τον μη- πανεπιστημιακό 

τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Γερμανία, Ισλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Νορβηγικές χώρες- με εξαίρεση τη Σουηδία-, Πορτογαλία κτλ). 

 Σε άλλες χώρες, πάλι, ξεχωριστά και εξειδικευμένα εθνικά σώματα είναι 

υπεύθυνα για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον πανεπιστημιακό και στον μη- 

πανεπιστημιακό, αντίστοιχα, τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση της τελευταίας κατηγοριοποίησης, μπορεί να γίνει περαιτέρω 

διάκριση μεταξύ των Εθνικών Φορέων που εστιάζουν σε αξιολογήσεις δημοσίων 

Ιδρυμάτων και αυτών που το πεδίο της εφαρμογής της αξιολόγησης είναι τα ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια. (Van Damme et al., 2004). 

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζονται οι Ευρωπαϊκοί Εθνικοί Φορείς Διασφάλισης 

Ποιότητας, ενώ τα σημεία πάνω στον Ευρωπαϊκό Χάρτη καταδεικνύουν το 

διαφορετικό αντικείμενο δράσης και προσανατολισμού της βασικής τους 

μεθοδολογίας ως προς τη Διασφάλιση Ποιότητας.  

Μάλιστα, φαίνεται στο σχήμα ότι τρεις είναι οι μέθοδοι που, κατά βάση, κυριαρχούν 

ανά Ευρώπη- Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Επιθεώρηση/ Έλεγχος. 
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Σχήμα 15. Εθνικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας στην Ευρώπη. 

 
Πηγή: R. Heusser, 2005 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι ‘η αυτονομία και ανεξαρτησία της δομής 

και λειτουργίας των Εθνικών Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας, ως προς τις 

δραστηριότητες και τις μεθόδους, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν, συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της Διασφάλισης Ποιότητας και στην αποδοχή 

(αξιοπιστία) των αποτελεσμάτων’. Η αυτονομία αυτή δε σημαίνει, σαφώς, 

ανεξέλεγκτη και ασύδοτη δράση. Οι Εθνικές Αρχές πρέπει να λειτουργούν σε στενή 

συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της 

κοινωνίας, της πολιτείας, των σπουδαστών, των γονέων και της αγοράς εργασίας. 

Τα Ιδρύματα ενθαρρύνονται, από τις Εθνικές αυτές Αρχές, να δημιουργήσουν τους 

δικούς τους εσωτερικούς μηχανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας, που θα δώσει ώθηση 

και στην εφαρμογή της Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

Λόγω αυτής της αυτονομίας των Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων ως προς την ανάπτυξη 

ιδιαίτερων Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, εύλογα υπάρχουν ποικίλα και 

ετερογενή μοντέλα στις διάφορες χώρες.  
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Υπάρχουν οκτώ διακριτοί τύποι Αξιολόγησης ή Πιστοποίησης, που κυριαρχούν 

ανά την Ευρώπη (B Curvale, Erevan, 2007): 

 Αξιολόγηση Προγράμματος ή και Ιδρύματος. 

 Πιστοποίηση Προγράμματος ή και  Ιδρύματος  

 Έλεγχος/ Επιθεώρηση (Audit) Ιδρύματος ή και Προγράμματος,  

 Benchmarking «θέματος» (οποιοδήποτε πεδίο- λειτουργία του Ιδρύματος) και 

Προγράμματος.  

Όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισης των εν λόγω προσεγγίσεων ανά την Ευρώπη, 

το πιο συνηθισμένο, ανά την Ευρώπη, παραμένει η Αξιολόγηση προγράμματος, 

έπεται η Πιστοποίηση Προγράμματος και τρίτη διαφαίνεται σε καταγραφές του 

Δικτύου ENQA  η διεργασία της Επιθεώρησης του Ιδρύματος. 

Στην Ευρώπη, η Επιθεώρηση του Ιδρύματος χρησιμοποιείται συστηματικά ως 

μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας από το 28% των Φορέων. Περισσότερο 

διαδεδομένη είναι σε χώρες, όπως Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία και ακόμα 

μερικές χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ. Γενικότερα, η εν λόγω προσέγγιση αποτελεί τον 

προσφιλέστερο τύπο προσέγγισης της Διασφάλισης της Ποιότητας των Ανώτατων 

Ιδρυμάτων στις αγγλόφωνες χώρες. (ENQA, Occasional Papers 5, Helsinki, 2005). 

Κι ενώ η Επιθεώρηση (Audit) σε επίπεδο Ιδρύματος κατέχει σημαντική θέση στις 

ευρωπαϊκές πρακτικές, η Επιθεώρηση/ Έλεγχος σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών 

είναι, ίσως, η σπανιότερη Προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας. (ENQA, Occasional 

Papers 5, 2005 & ENQA, 2003). 

Η Πιστοποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη στις χώρες – μέλη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ- OECD countries). (Eaton, 2004). 

Η πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών εφαρμόζεται κατεξοχήν στην Ολλανδία, 

στην Νορβηγία και στις γερμανόφωνες χώρες, αλλά με σημαντικές αποκλίσεις στις 

εφαρμοζόμενες διεργασίες και μεθοδολογία. Η Πιστοποίηση Ιδρύματος διενεργείται 

τακτικά και συστηματικά από το 22% των Εθνικών Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας 

(πχ Γερμανία και Αυστρία).  
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Ως προς την Αξιολόγηση, η εφαρμογή αυτής τόσο σε επίπεδο Προγράμματος 

Σπουδών όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος είναι, όπως προαναφέρθηκε, η ευρύτατα 

διαδεδομένη με την μέθοδο της Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών να έρχεται 

πρώτη πανευρωπαϊκά. Ειδικότερα, η τελευταία εφαρμόζεται από ένα ποσοστό της 

τάξης του 53% των Εθνικών Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας. Κυρίως, ωστόσο, η 

προσέγγιση της Αξιολόγησης Προγραμμάτων χρησιμοποιείται στη Νορβηγία, 

Ολλανδία και αγγλόφωνες χώρες. Η εστίαση της αξιολόγησης σε επίπεδο 

Προγράμματος είναι ιδιαίτερα συχνή στον μη-πανεπιστημιακό τομέα. Αντίθετα, η 

εστίαση σε επίπεδο Ιδρύματος είναι λιγότερο διαδεδομένη ως μορφή αξιολόγησης, με 

αντίστοιχο ποσοστό εφαρμογής αυτής από το 22% των Ευρωπαϊκών Εθνικών Αρχών 

Διασφάλισης Ποιότητας. (ENQA, 2003). 

Μόνο τα πολύ τελευταία χρόνια (τελευταία πενταετία) παρατηρείται ανά την 

Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα ενδιαφέρον και για Benchmarking 

προγράμματος ή θέματος, αποβλέποντας στην «καλύτερη» πρακτική σε δοσμένο 

αντικείμενο. Ωστόσο, γενικότερα υπάρχει τάση στις διάφορες μορφές Αξιολόγησης, 

για αυτό και οι περισσότερες Εθνικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας χρησιμοποιούν 

περισσότερους από ένα τύπους αξιολόγησης. (ENQA, Occasional Papers 5, 2005) 

Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας, που επιβεβαιώνει τα στοιχεία της 

ανωτέρω ανάλυσης ως προς τη μέθοδο/ προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας ανά 

κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το κέντρο βάρος εστιάζει στις δύο 

επικρατέστερες μεθόδους, την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση τόσο σε επίπεδο 

Προγράμματος Σπουδών όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος.    
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Πίνακας 7. Τύποι Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας στην Ευρώπη. 

Αξιολόγηση (Evaluation) Πιστοποίηση (Accreditation) 
  

Ίδρυμα Πρόγραμμα Ίδρυμα Πρόγραμμα 

Αυστρία         

Βέλγιο (Φλαμ. Κοιν.)         

Βέλγιο (Γαλλ. Κοιν.)         

Δανία         

Φινλανδία         

Γαλλία         

Γερμανία         

Ιρλανδία         

Ιταλία         

Ολλανδία         

Πορτογαλία         

Ισπανία         

Σουηδία         

Ηνωμένο Βασίλειο         

Ελλάδα         
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Αξιολόγηση (Evaluation) Πιστοποίηση (Accreditation) 
  

Ίδρυμα Πρόγραμμα Ίδρυμα Πρόγραμμα 

Τσεχία         

Σλοβακία         

Ουγγαρία         

Πολωνία         

Εσθονία         

Λετονία         

Λιθουανία         

Σλοβενία         

Κύπρος         

Κροατία         

Βουλγαρία         

Ρουμανία         

Ελβετία         

Νορβηγία         

 

Πηγή:  EU, Report from the Commission, Brussels, 30.9.2004,  p. 9- 14. 
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1.4. Επίπεδο εστίασης των Προσεγγίσεων Διασφάλισης Ποιότητας 

Αντικείμενο πολλών συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινότητα στάθηκε 

το ζήτημα εάν η «εξέταση» της Ποιότητας -εννοώντας κάθε μορφής Αξιολόγησης και 

Διασφάλισης της Ποιότητας- θα έπρεπε να εστιάζει στο ‘επίπεδο του Ιδρύματος ή, 

αντιθέτως, σε επίπεδο Ιδρύματος’ ως συνολική λειτουργία (V. Kis, 2005) 

Οι ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες ποικίλουν και διαφοροποιούνται μεταξύ των 

Δυτικών Ευρωπαϊκών Χωρών. Το επίπεδο εστίασης των διαφόρων  προσεγγίσεων 

Διασφάλισης Ποιότητας μπορεί να είναι είτε ένα εκ των δύο, ή και τα δύο, 

ταυτόχρονα.  

Στη Δανία, Ολλανδία και Πορτογαλία το επίπεδο εστίασης είναι στα ακαδημαϊκά 

Προγράμματα. Αντιθέτως, τα περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Γερμανίας εστιάζουν τις αξιολογήσεις τους σε επίπεδο Ιδρύματος, ενώ, 

χαρακτηριστικά, στη Γαλλία, Μ. Βρετανία και στην Ιρλανδία τα Πανεπιστήμια 

επικεντρώνονται σε αξιολογήσεις ως προς και τα δύο επίπεδα.   

Η ενδεικτικά σημειωθείσα εμπειρία εκτός Ευρώπης δείχνει ότι πολλές χώρες, ενώ 

ξεκίνησαν με αξιολογήσεις σε επίπεδο Ιδρύματος, μετατόπισαν στην πορεία το 

κέντρο εστίασης τους σε προσεγγίσεις σε επίπεδο Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς 

τα Συστήματα τους γνώριζαν σημαντική ανάπτυξη σε επαγγελματικά πεδία μελέτης 

και έρευνας. (El-Khawas et al., 1998).  
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1.5. Κριτήρια –Μεθοδολογία Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα διάφορα Συστήματα 

Διασφάλισης της Ποιότητας παρουσιάζουν κοινά σημεία, ωστόσο, διαφέρουν 

ανάλογα με το Εθνικό ή Ιδρυματικό πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας. 

Τα Κριτήρια είναι στενά συνδεδεμένα, με τους στόχους που έχει θέσει κάθε Ίδρυμα 

συναρτήσει των αναγκών της Κοινωνίας και της Αγοράς εργασίας.  

Η καταγραφή του Δικτύου στην Ανώτατη Εκπαίδευση ENQA δείχνει ότι υπάρχει μία 

καθαρή μετατόπιση από την Αξιολόγηση ως προς τους δηλωμένους Στόχους του 

Ιδρύματος (“fitness for purpose”), προς την χρήση περισσότερο εξωτερικών 

αντικειμενικών κριτηρίων και standards (criteria- based) -τόσο στην Αξιολόγηση 

όσο και στην Πιστοποίηση. 

Τα Standards είναι κριτήρια ή σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται από τους 

Οργανισμούς κατά την Αξιολόγηση ή Πιστοποίηση ενός Προγράμματος ή ενός 

Ιδρύματος, ανακοινώνονται εκ των προτέρων προς το Ίδρυμα και συμβάλλουν στην 

αύξηση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας στην Ευρωπαϊκή Διασφάλιση της 

Ακαδημαϊκής Ποιότητας. Βοηθούν να τονίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 

Προγραμμάτων Σπουδών χωρίς να τα εναρμονίζουν απαραιτήτως.  

Τα Ιδρύματα πρέπει να έχουν την ελευθερία να διαφέρουν, να καινοτομούν και να 

προχωρούν πέρα από ο, τι περιγράφεται από τη συμφωνημένη ομάδα standards, τα 

οποία επίσης θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται διαρκώς, ώστε να συμβαδίζουν με την 

εξέλιξη των επιστημών και τις αλλαγές στις ανάγκες της Κοινωνίας. (Χ. Μπιλλήρης, 

2005). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να δηλώνουν τα κατώτερα ή τα μεσαία όρια ή και 

τα ανωτέρων αξιώσεων standards, που αποβλέπουν σε διάκριση αριστείου. 

Ως προς την κυρίαρχη Μεθοδολογία ανά την Ευρώπη, αυτή βασίζεται σε ένα κοινό 

πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας. Αν και παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των μεθοδολογικών στοιχείων της κάθε μια χώρας, που οφείλονται αφ’ ενός 

στην αυτονομία των Ιδρυμάτων να προσδιορίσουν τους δικούς τους εσωτερικούς 

μηχανισμούς κι αφ’ ετέρου στο διαφορετικό τύπο προσεγγίσεων Διασφάλισης 

Ποιότητας, όπου εστιάζουν, υπάρχει σημαντική σύγκλιση στις μεθόδους τους. 
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Σημαντικός λόγος της σύγκλισης των εφαρμοζόμενων μεθοδολογικών στοιχείων 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας αποτέλεσε το 

«Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 

το οποίο εφαρμόστηκε από το Νοέμβριο του 1995 έως τον Ιούνιο του 1996. Στο 

Πιλοτικό αυτό Έργο συμμετείχαν 17 χώρες, 15 εκ των οποίων ήταν Κράτη- μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, έλαβαν μέρος 46 Ανώτατα Ιδρύματα μεταξύ των 

οποίων το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Μηχανολόγων του 

Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Πάτρας.  

Βασική αφορμή για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πιλοτικού 

Προγράμματος στάθηκε το Υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1994), η οποία  

αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης της Ευρωπαϊκής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, συστήνει στα Κράτη- μέλη να ξεκινήσουν ένα πιλοτικό σχέδιο με 

σκοπό τη σύνθεση του γαλλικού, δανικού, ολλανδικού και βρετανικού Συστήματος 

σε ένα ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.  

Το Πιλοτικό αυτό Πρόγραμμα βασίστηκε στις Αρχές των τεσσάρων Πρωτοπόρων 

Χωρών- Ολλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία-, Αρχές οι οποίες από τη 

στιγμή εκείνη (1996) και ύστερα αναγνωρίζονται σε όλο το φάσμα της Ευρώπης ως 

τα βασικά Στάδια του μεθοδολογικού πλαισίου για τη Διασφάλιση και Αξιολόγηση 

της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση.(ENQA, Occasional Paper 5, 2003). 

Τα στάδια μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας είναι τα εξής τέσσερα: 

 Αυτονομία κι Ανεξαρτησία ως προς τις διαδικασίες και τις μεθόδους 

Αξιολόγησης της Ποιότητας από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

 Αυτό- Αξιολόγηση 

 Εξωτερική Αξιολόγηση και επιτόπιες επισκέψεις 

 Δημοσίευση πορισμάτων και της τελικής Έκθεσης  
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Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι προαπαιτούμενο για τους περισσότερους τύπους 

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, αποτελώντας Στρατηγικό Εργαλείο τόσο της 

Εσωτερικής όσο και Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας,.  

Η ομάδα αυτό-αξιολόγησης αποτελείται συνήθως από μέλη της Διοίκησης και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Η συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων και σπουδαστών 

ποικίλει από χώρα σε χώρα.  

Όλες οι Εθνικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας χρησιμοποιούν εξωτερικούς 

αξιολογητές. Στον κατάλογο αξιολογητών συμπεριλαμβάνονται, πολύ συχνά, ειδικοί, 

εκτός της χώρας –προερχόμενοι, ιδιαίτερα, από γειτονικές χώρες που μοιράζονται την 

ίδια γλώσσα. Διακεκριμένοι επαγγελματίες αναφέρεται ότι μετέχουν στις μισές των 

περιπτώσεων, ενώ σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις συμμετέχουν στην Εξωτερική 

Αξιολόγηση επαγγελματικά σωματεία, σπουδαστές και μεταπτυχιακοί σπουδαστές.  

Οι Εκθέσεις Αναφοράς δημοσιεύονται στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες τις 

περιπτώσεις χωρών, που εφαρμόζουν τις προσεγγίσεις Αξιολόγησης και 

Πιστοποίησης. Συνηθισμένη πρακτική είναι να συμβουλεύονται τα Ιδρύματα που 

αξιολογούνται πριν την δημοσίευση των Εκθέσεων.  

Κατά το 74% των περιπτώσεων, τα Ιδρύματα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις 

απαιτούμενες ενέργειες (follow - up) που επιβάλουν οι συστάσεις (recommendations) 

της Έκθεσης Αναφοράς. Κατά 50% των περιπτώσεων, η ευθύνη αυτή μοιράζεται με 

τις Εθνικές Επιτροπές και την Κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες εσωτερικής 

αξιολόγησης δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ ώστε να καταστήσουν την εξωτερική 

αξιολόγηση περιττή. 

Η τελική πρόκληση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

στην Ευρώπη συνίσταται στην δημιουργία διαδικασιών διαφάνειας, ανταλλαγής 

καλών πρακτικών και ικανού αριθμού κοινών κριτηρίων που θα επιτρέψουν την 

αμοιβαία αναγνώριση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. 
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1.6. Τελευταίες τάσεις στην Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας   

Μπορεί το ζήτημα της Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να 

είναι νεοεισερχόμενο για την Ελλάδα, το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση των 

υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών, όπου, μάλιστα, διαφαίνονται και σημαντικές 

εξελίξεις, νέες προκλήσεις και τάσεις. Αυτές συνοψίζονται  

 Αυξητική τάση πανευρωπαϊκής εφαρμογής Συστημάτων Πιστοποίησης 

 Αλλαγή προσανατολισμού κι εστίασης από τα εισερχόμενα στα εξερχόμενα 

των εκπαιδευτικών   

 Διεθνοποίηση της Πιστοποίησης και της Διασφάλισης Ποιότητας (αμοιβαία 

αναγνώριση των  Διεθνών Συμφωνιών, «εξέταση από ισότιμους» -peer 

review- της Διασφάλισης Ποιότητας των Εθνικών Αρχών) 

 Αλλαγή στο επίπεδο εστίασης της διεργασίας της Αποτίμησης: από τη 

συστηματική Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, στην αποτίμηση του 

Ιδρύματος. 

Ως προς το τελευταίο σημείο, αυτό δε συντελέστηκε τυχαία. Συγκριτικές αναλύσεις 

της διεργασίας της αποτίμησης στα δύο επίπεδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού 

ανάδειξαν συγκεκριμένες αδυναμίες στην Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, 

ώστε να προτιμάται σήμερα πλέον η Αξιολόγηση του Ιδρύματος.  

Η Αποτίμηση των Προγραμμάτων Σπουδών εμφανίζει τα εξής Δυνατά κι Αδύνατα 

σημεία, βάσει έρευνας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς εμπειρίες (R. Heusser, 2005) 

Δυνατά σημεία  

 Εστίαση στην Ποιότητα των εκπαιδευτικών διεργασιών 

 Χρήσιμη πληροφόρηση για όλους τους εμπλεκόμενους  

 Συσχέτιση και σύνδεση με τις εθνικές πρακτικές αναγνώρισης 

 Άμεση διεθνής σύγκριση με τα εφικτά προσόντα και Τίτλους Σπουδών   
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Αδύνατα Σημεία 

 Όχι αποδοτικότητα (υψηλή απαίτηση πόρων)  

 Ευαισθησία σε αλλαγές Προγραμμάτων Σπουδών- όχι ευελιξία  

 Περιορισμός της αυτονομίας των Ιδρυμάτων σε επίπεδο Προγράμματος  

 Περιορισμένη επίδραση στις εσωτερικές διεργασίες Διασφάλισης της 

Ποιότητας  

Η Αποτίμηση του Ιδρύματος, στην ίδια αναφορά του R. Heusser, εμφανίζεται μόνο 

με δυνατά σημεία- πλεονεκτήματα: 

 Αναβάθμιση των μηχανισμών Ποιότητας του Ιδρύματος  

 Διευκόλυνση στη διαμόρφωση Κουλτούρας Ποιότητας εντός του 

Πανεπιστημίου 

 Διαρκείς και σταθερές επιδράσεις σε επίπεδο Διοίκησης του Ιδρύματος 

 Σεβασμός και ενίσχυση της αυτονομίας των Ιδρυμάτων 

 Προσέγγιση/ μέθοδος αποδοτική – μέθοδος ‘ελαχιστοποίησης’ πόρων 

(Resource saving method)   

Η σημειωθείσα -ανά την Ευρώπη- μετατόπιση στο επίπεδο εστίασης- από το 

Πρόγραμμα Σπουδών προς το Ίδρυμα (στο σύνολο των λειτουργιών και δομών του) 

δεν αφορά μόνο την Προσέγγιση της Αξιολόγησης, αλλά και τις υπόλοιπες μεθόδους 

Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στον επόμενο 

Πίνακα.    
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Πίνακας 8. Προσεγγίσεις σε επίπεδο Ιδρύματος για την Εξωτερική Διασφάλιση 

Ποιότητας.                            

Ευρωπαϊκή Χώρα Μέθοδος Χρονολογική Αφετηρία 

Έλεγχος Ποιότητας  
Τσεχία 2003 (Quality Audit) 

Έλεγχος Ιδρύματος 
Δανία 2004 (Institutional Audit) 

Αξιολόγηση Ιδρύματος 
(Institutional Evaluation) Γαλλία 2004 

Έλεγχος Ποιότητας  
Ολλανδία 2003 (Quality Audit) 

Έλεγχος Ποιότητας 
Ελβετία 1995 (Quality Audit) 

Έλεγχος Ιδρύματος 
Μ. Βρετανία 2003 (Institutional Audit)

Πηγή: R. Heusser, 2005 

Οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Διασφάλιση 

Ποιότητας αφορούν αφ’ ενός στην αυξητική εφαρμογή μοντέλων Πιστοποίησης, ανά 

την Ευρώπη, τείνοντας να ταυτιστούν με τη Διασφάλιση Ποιότητας, κι αφ’ ετέρου 

στη τάση διεθνοποίησης του πανευρωπαϊκού πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας. Η 

Διασφάλιση Ποιότητας, λοιπόν, πορεύει προς μια νέα ήδη διάσταση, την Διεθνή. Η 

νέα αυτή διάσταση παρουσιάζει την ακόλουθη διαδραστικότητα. (R. Heusser, 2005)   

Σχήμα 16.Τάση της Διασφάλισης Ποιότητας προς διεθνοποίηση. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΠ

Διεθνής Αναγνώριση
Τυπικών Προσόντων 
& Τίτλων Σπουδών

Διασυνοριακή
Εκπαίδευση

(Cross-border
education)

Είσοδος στην 
Αγορά Εργασίας

GATS

 

Πηγή: R. Heusser, 2005 
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Οι επόμενες Ενότητες παρουσιάζουν τις μεμονωμένες Ευρωπαϊκές Εμπειρίες πάνω 

στη Διασφάλιση Ποιότητας. Καταγράφονται τα ποικίλα Εθνικά Συστήματα 

Διασφάλισης Ποιότητας της Ευρώπης και η κυρίαρχη προσέγγιση Διασφάλισης 

Ποιότητας για κάθε χώρα της Ένωσης. Ειδικότερα, διερευνώνται οι τάσεις και το 

αντικείμενο εστίασης της λειτουργίας των Εθνικών Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας 

ανά χώρα. Οι χώρες που επιλέχθηκαν είναι αυτές που σύμφωνα με την καταγραφή 

του Δικτύου ENQA  και της μελέτης της V. Kis, (2005) ‘Quality Assurance in 

Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on 

Potential Effects’, παρουσιάζουν σημαντικότερη δράση και κινητοποίηση σε θέματα 

Ποιότητας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Επικράτειας τους.  

Η παρακάτω καταγραφή  ξεκινά με τις ιστορικά Πρωτοπόρες Χώρες που υιοθέτησαν 

και, εν τέλει, καθόρισαν το «Κίνημα Ποιότητας» στην Ευρώπη. Πρώτη 

παρουσιάζεται η εμπειρία της Γαλλίας, της οποίας το Σύστημα Διασφάλισης και 

Αξιολόγησης Ποιότητας παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες και κοινή βάση με το 

αντίστοιχο Σύστημα της Ελλάδας, όπως το τελευταίο προδιαγράφεται σύμφωνα με 

την Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).  
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2.1. Γαλλία 

Εθνική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας- Comite National d’ Enaluation (CNE)  

Η Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης των Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων της Γαλλίας (Comite National d’ Enaluation) εγκαινιάστηκε στις 26 

Ιανουαρίου 1984. Από το 1989 λειτουργεί ως ανεξάρτητη, και με οικονομική 

αυτοτέλεια, διοικητική Αρχή, υπό την εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Αποτελείται από επιτροπή 25 µελών και από 24 άτομα διοικητικό προσωπικό. Από τα 

25 µέλη της επιτροπής, (11) έντεκα εξ αυτών εκπροσωπούν την Ακαδημαϊκή και 

Ερευνητική Κοινότητα και 4 είναι εξέχουσες προσωπικότητες και οι θέσεις τους είναι 

κυβερνητικές. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της CNE είναι οι ακόλουθες:  

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των 

Σχολών και Ιδρυμάτων τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού της 

Ανώτατης Παιδείας.  

 Εξετάζει το Σύστημα και Πολιτική Διοίκησης των Ιδρυμάτων 

 Αξιολογεί την ποιότητα της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, την Κατάρτιση 

των Εκπαιδευτικών, την διαρκή Επιμόρφωση, τον Διορισμό του προσωπικού 

και την εισαγωγή και παρακολούθηση των φοιτητών.  

Πρέπει να τονιστεί ότι η CNE δεν έχει την δικαιοδοσία να αξιολογεί άτομα 

μεμονωμένα ή να εγκρίνει την διαμόρφωση νέων Προγραμμάτων Σπουδών και τον 

καταμερισμό των κρατικών κονδυλίων. Μπορεί ωστόσο να παρεμβαίνει μέσω άλλων 

Φορέων σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του Τομέα της Δημόσιας Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης από την CNE οδηγεί σε µία σειρά από πορίσματα και 

προτάσεις τα οποία γνωστοποιεί και στο υπό αξιολόγηση Πανεπιστήμιο. Η Αρχή 

συνεχίζει την αξιολόγηση με follow-up διεργασία, η οποία συνίσταται σε συνάντηση 

αυτής με την Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου μετά 18 μήνες από την 

δημοσίευση της αναφοράς προκειμένου να μετρηθούν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης συνοψίζονται στα εξής σημεία:  

 Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά στοιχεία.  

 Η έμφαση δίνεται στο περιεχόμενο, την υφιστάμενη κατάσταση, την εξέλιξη 

και σε κύριους στόχους του υπό αξιολόγηση Πανεπιστημίου.  

 Περιλαμβάνει δύο φάσεις, την Εσωτερική και την Εξωτερική. Το υπό 

αξιολόγηση ίδρυμα ετοιμάζει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης βάσει 

των προκαθορισμένων κατευθύνσεων και οδηγιών της CNE, όπου και 

περιγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της λειτουργίας του Ιδρύματος 

καθώς και οι προοπτικές αυτού. Επίσης, στην Έκθεση περιγράφονται οι 

στόχοι του Πανεπιστημίου και τα μέσα επίτευξης αυτών. Αυτό παραπέμπει σε 

μια μορφή λογοδοσίας των Γαλλικών Ιδρυμάτων προς το δημόσιο κοινό. 

 Η αξιολόγηση είναι ήπιας μορφής και δεν έχει να κάνει με Επιθεώρηση ή με 

οποιασδήποτε μορφής Έλεγχο. Η εξωτερική Αξιολόγηση έχει άμεσα 

συμπληρωματική σχέση με την Αυτό- αξιολόγηση του Ιδρύματος. Αυτό 

φαίνεται από το γεγονός ότι η Αξιολόγηση βασίζεται σε διάλογο μεταξύ της 

CNE και του αποτιμώμενου Ιδρύματος. Στα πλαίσια του διαλόγου αυτού 

ανακλώνται τόσο η μεθοδολογία αξιολόγησης όσο και οι οδηγίες για 

εσωτερική αξιολόγηση.  

Δύο είναι τα βασικά βήματα για την αξιολόγηση ενός Γαλλικού Πανεπιστημίου. 

Το πρώτο αφορά την Εσωτερική Αξιολόγηση και την οργάνωση του Ιδρύματος. Για 

το λόγο αυτό υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις / οδηγίες αξιολόγησης οι οποίες 

απευθύνονται σε όλο το προσωπικό.  

Το δεύτερο βήμα αναφέρεται στην οργάνωση και εναρμόνιση, από την Αρχή, 

Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ίσης αξίας επιθεωρήσεις (peer 

review). Οι ειδικοί είναι Καθηγητές Πανεπιστημίων, ανώτεροι διοικητικοί της 

εκπαίδευσης ή σημαίνοντα πρόσωπα του Επιχειρηματικού Κόσμου.  
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Το Ίδρυμα  ξεκινά την αυτό-αξιολόγησή µε την υποστήριξη και καθοδήγηση της 

Αρχής. Το Πανεπιστήμιο έχει στη διάθεσή του δύο ή τρεις μήνες για την συλλογή και 

συγκέντρωση στοιχείων τα οποία θα αξιοποιηθούν στην Έκθεση της Εσωτερικής 

Αξιολόγησης του.  

Μετά την εξέταση της Αναφοράς, όλοι οι εμπλεκόμενοι επιλέγουν κάποια 

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

διαρκεί τρεις ημέρες. Το τελικό κείμενο στέλνεται από την Εθνική Αρχή στον 

Πρόεδρο του Ιδρύματος, συμπεριλαμβάνοντας τελικά συμπεράσματα και συστάσεις. 

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να απαντήσει και έτσι το τελικό κείμενο της Έκθεσης 

δημοσιεύεται µε την απάντηση του Προέδρου.  

Αναπτύσσεται και διαδικασία παρακολούθησης των εξελίξεων αυτών προκειμένου να 

μετρηθεί η αξιολόγηση των κύριων δεικτών, να εξεταστούν τα επακόλουθα των 

συστάσεων καθώς και η εφαρμογή μακροχρόνιων συνθηκών συμφωνημένων και 

αμοιβαία αναγνωρισμένων μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου.  

Η διάρκεια της διεργασίας της αξιολόγησης είναι περίπου ένα έτος και καθοδηγείται 

από µία ομάδα 5 έως 20 Εμπειρογνωμόνων µε επικεφαλής ένα από τα µέλη της CNE.  

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

ορισμένο αριθμό ερωτήσεων οι οποίες αφορούν τη γενική πολιτική της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Η όποια εφαρμογή των παρατηρήσεων που προκύπτουν από τα 

συμπεράσματα της Εθνικής Αρχής εξαρτάται από τον Υπουργό Παιδείας. Παράλληλα 

το Υπουργείο Παιδείας αξιολογεί µε δικές του αξιολογήσεις κάθε τέσσερα χρόνια τα 

Τίτλους Σπουδών που παρέχουν τα Γαλλικά Πανεπιστήμια λαμβάνοντας υπόψη του 

και τις αξιολογήσεις της CNE.  
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2.2. Μεγάλη Βρετανία 

Εθνική Αρχή- Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)  

Ιδρύθηκε το 1997 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σώμα, με νομική υπόσταση και 

λειτουργία ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (limited by guarantee) και, ενίοτε, με   

φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα µέλη της προέρχονται από Εκπροσώπους της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Από τα 14 µέλη του, άλλα διορίζονται από την Κυβέρνηση, 

άλλα από τα ίδια τα Ιδρύματα και άλλα ex officio. Υπάρχουν επίσης δύο 

παρατηρητές. ‘Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και ένας φοιτητής. Η 

Αρχή της Μ. Βρετανίας έχει ευθύνη για όλα τα Πανεπιστήμια και τα κολέγια.  

Το Όραμα του φορέα αυτού είναι η προώθηση κοινής πεποίθησης ότι η Ποιότητα 

των παροχών και των προδιαγραφών στους Τίτλους Σπουδών θα διαφυλάσσονται και 

θα εμπλουτίζονται συνεχώς. Αυτά θα επιτυγχάνονται µε την συνεργασία µε τα 

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για την προώθηση και υποστήριξη συνεχούς 

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

προδιαγραφές της ποιότητας, παροχή συστάσεων για τις εξουσίες απονομής Τίτλων 

και διπλωμάτων, διευκόλυνση της ανάπτυξης στοιχείων με την ύλη μαθημάτων και 

διεργασίες ελέγχου της επίδοσης τόσο σε επίπεδο Προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο 

Ιδρύματος.  

Ο Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Μεγάλη 

Βρετανία έχει σαν Αποστολή του τη «Διαφύλαξη της Κοινής Γνώμης», ως προς 

πρότυπα ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της συνεχούς 

βελτίωσης της διοίκησης για την διατήρηση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση.  

Κύριος σκοπός του είναι η Επιθεώρηση και η παρακολούθηση της απόδοσης των 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση µε την Ποιότητα και τα Πρότυπα. Το 

Ίδρυμα έχει δύο κύριες χρηματοδοτικές πηγές, - η μία από εισφορές των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Μεγάλης Βρετανίας και η άλλη αφορά εισροές από 

εκτέλεση συμφωνιών και συμβολαίων µε το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Χρηματοδοτικό 

Συμβούλιο.  
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Η Εθνική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία  

Διασφάλισης Ποιότητας με αφετηρία τον ορισμό και προσδιορισμό Ποιότητας. έτσι 

επιλέγει μεταξύ των δύο κυρίαρχων διαστάσεων Ποιότητας (fitness for purpose or 

criteria- based). H νέα μέθοδος αναφέρεται σε τρεις ανεξάρτητες περιοχές:  

 Η αναφορά στα πρότυπα και κριτήρια των Προγραμμάτων Σπουδών 

σχετίζεται µε την καταλληλότητα της επιδιωκόμενης μάθησης από το Ίδρυμα 

 Η αναφορά στην ποιότητα των ευκαιριών μάθησης σχετίζεται με την  

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών ευκαιριών  

 Η αναφορά στην Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ως προς τα πρότυπα 

και την ποιότητα.  

Ως προς την Αξιολόγηση, έξι είναι οι κεντρικοί τομείς εστίασης της: 

 Εκπόνηση αναλυτικών Προγραμμάτων  

 Περιεχόμενο και οργάνωση.  

 Διδασκαλία& μάθηση.  

 Πρόοδος φοιτητών και επιδόσεις.  

 Μαθησιακοί Πόροι.  

 Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας.  

Σε περιπτώσεις όπου κατά την Αξιολόγηση προκύψουν αρνητικά πορίσματα «μη 

εγκεκριμένης ποιότητας» η διεργασία συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται. Η εκ νέου  

αποτυχία οδηγεί σε «µη ικανοποιητική» βαθμολόγηση µε περαιτέρω συνέπειες στη 

χρηματοδότηση τους- περικοπές. 

Η αποτίμηση της ποιότητας συνίσταται στην αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα του Συστήματος Ποιότητας του Ιδρύματος, στην δυναμικότητα και 

τελικά στο αν λειτουργεί ως Ίδρυμα του οποίου η παρέμβαση βρίσκεται σε 

αντίστροφη αναλογία της επιτυχίας  
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2.3. Ολλανδία 

Α. Εθνική Αρχή- Netherlands Association of Universities of Professional 

Education (HBO-read)  

Το Εκπαιδευτικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ολλανδία αποτελείται 

από την Ιδρύματα Ανώτατης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης.  

Το επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Ολλανδία είναι η Ποιότητα. Τα 

τελευταία χρόνια η ευθύνη για τη διαμόρφωση και θέσπιση αυστηρότερων προτύπων 

στην εκπαίδευση έχει μετατοπιστεί στα ίδια τα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 

Ο Οργανισμός των Πανεπιστημίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1975. 

Λειτουργεί ως ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός φορέας, όχι υπό την εποπτεία και την 

αιγίδα του Υπουργείου, και διευθύνεται από ανεξάρτητο διευθυντή – συντονιστή. Η 

Ανώτατη Διοίκηση του Οργανισμού αποτελείται από έξι µέλη των Ιδρυμάτων. Το 

σημαντικότερο Τμήμα είναι το Τμήμα Διασφάλισης  Ποιότητας, που έχει την ευθύνη 

της προετοιμασίας και υποστήριξης των ανεξάρτητων σωμάτων Αξιολόγησης.  

Ο κύριος στόχος του Οργανισμού είναι η ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης 

υψηλών προδιαγραφών σε σχέση µε τις επικρατούσες κοινωνικές, πολιτιστικές και 

τεχνολογικές συνθήκες αλλά και την προώθηση των ενδιαφερόντων και 

δραστηριοτήτων των µελών του.  

Οι κύριοι σκοποί του Οργανισμού είναι:  

 Προώθηση των ενδιαφερόντων που σχετίζονται µε τις συνθήκες τις οποίες τα 

Ιδρύματα αναμένεται να αποδώσουν.  

 Προώθηση των ενδιαφερόντων όπως το προσωπικό του Οργανισμού  

 Προώθηση των ενδιαφερόντων σχετικά µε τις εξειδικευμένες ανάγκες αυτών.  

 Προώθηση αμοιβαίας συμβολής και διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των 

Πανεπιστημίων 

 Ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας σε κάθε τομέα και επίπεδο της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.  
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Κάθε Ανώτερο Ίδρυμα έχει την ευθύνη της τακτικής αξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων του. Αυτή η αυτό-αξιολόγηση γίνεται από αρμόδιο προσωπικό του 

Ιδρύματος µε βάση την αξιολόγηση της επιτροπής ελέγχου. Τα πορίσματα 

παρουσιάζονται τακτικά σε ξεχωριστή έκθεση αυτό- αξιολόγησης.  

Όσον αφορά την Εξωτερική Αξιολόγηση τους, αυτή γίνεται από ανεξάρτητους 

ειδικούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της ποιότητας διδασκαλίας. Οι 

διαπιστώσεις στον κλάδο αυτό δημοσιεύονται σε Εκθέσεις διατιθέμενες ευρέως στο 

Κοινό.  
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Β. Εθνική Αρχή- Association of Universities in the Netherlands (VSNU)  

Στα πλαίσια της αξιολόγησης της Ποιότητας στα Πανεπιστήμια της Ολλανδίας, 

συστάθηκε το 1985 ένας ανεξάρτητος µε κερδοσκοπικός φορέας, ο οποίος έχει την 

ευθύνη µόνο για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αποτελεί 

εξωτερικό φορέα αξιολόγησης των Ιδρυμάτων. Μετά κάθε αξιολόγηση, βάσει ενός 

Συστήματος επίβλεψης, αξιολογεί τον τρόπο που αυτή έγινε µε βάση κριτήρια 

ανεξαρτησίας και διαφάνειας.  

Το 2002 ιδρύθηκε ένας άλλος Οργανισμός Διαπίστευσης των Πανεπιστημίων στην 

Ολλανδία, με βασικό αντικείμενο δράσης και λειτουργίας την Αξιολόγηση των 

Ιδρυμάτων και τον έλεγχο πλήρωσης του συνολικού αριθμού των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

Κύριες δραστηριότητες του VSNU είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών αλλά και σε επίπεδο έρευνας. 

Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων συνοψίζονται στην βελτίωση, την 

διαπίστευση, την μετρησιμότητα και τις πληροφορίες που παρέχουν τα Ιδρύματα.  

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση, τα οποία βασίζονται σε Διεθνή Πρότυπα είναι:  

 Οι στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί του Ιδρύματος.  

 Κριτήρια που ισχύουν στην αγορά εργασίας.  

 Τα αντικείμενα αξιολόγησης αφορούν την καταλληλότητα των σκοπών ως 

προς τα Προγράμματα, το περιεχόμενο αυτών, τις μεθόδους διδασκαλίας, την 

ποιότητα των δραστηριοτήτων αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού και 

πολλούς άλλους τομείς (Quality- fitness for purpose).  

Η Αξιολόγηση περιλαμβάνει την Εσωτερική και την Εξωτερική. Η έκθεση 

αξιολόγησης και τα προκύπτοντα πορίσματα αυτής δημοσιεύονται. Ως σήμερα, έχουν 

αξιολογηθεί περισσότερα από 50 εκπαιδευτικά και περισσότερα από 50 ερευνητικά 

Προγράμματα  
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Γ. Εθνική Αρχή- Netherlands Accreditation Organization (NAO)  

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ολλανδία 

εγκαινιάστηκε το 2002 από το Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας και έχει την ευθύνη 

για την πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως  το 

τελικό βήμα στη Διασφάλιση Ποιότητας. Το πλαίσιο λειτουργίας του περιλαμβάνει 

την πιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων Προγραμμάτων και αξιολόγηση των νέων 

Τίτλων Σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η ανάγκη για εγκατάσταση ενός Συστήματος Αξιολόγησης των Προγραμμάτων 

επέφερε και τη σύσταση του εν λόγω Οργανισμού.  

Τα κριτήρια πιστοποίησης βασίζονται στις ακόλουθες Αρχές: 

 Ενίσχυση διαφάνειας του Ακαδημαϊκού Συστήματος  

 Κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της αξιολόγησης  

 Επίτευξη διεθνούς συγκρισιμότητας μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών  

 Συστηματικοποίηση των δράσεων για την ανάπτυξη της ποιότητας των 

Ολλανδικών Σπουδών και Προγραμμάτων  
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2.4. Δανία 

Εθνική Αρχή- Danish Evaluation Institute  

Ο κύριος στόχος των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και στη Δανία έγινε τα 

τελευταία έτη η βελτίωση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Κύρια 

προσέγγιση αυτής η Αξιολόγηση, αλλά παρουσιάζει εντός των Ακαδημαϊκών 

Συστημάτων διάφορες μορφές 

Από το 1999 λειτουργούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το Κέντρο για 

την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Danish Center for Quality Assurance 

and Evaluation of Higher Education). 

 Οι κύριες αρμοδιότητες του ήταν:  

 Να προτείνει τρόπους αξιολόγησης της ανώτατης εκπαίδευσης.  

 Να αναπτύσσει σχετικές μεθοδολογίες για την αποτίμηση των Προγραμμάτων 

Σπουδών 

 Να αποτελεί πηγή ενθάρρυνσης, έμπνευσης και καθοδήγησης για τα 

Ιδρύματα.  

 Να συγκεντρώνει και να μεταδίδει εθνική και διεθνή εμπειρία στην 

αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων.  

Η ανάγκη, ωστόσο, για ένα Ίδρυμα Αξιολόγησης επέφερε το 1999 τη θεσμοθέτηση 

από το Κοινοβούλιο της Δανίας ενός νέου φορέα αξιολόγησης. Το γνωστό σήμερα 

EVA.  

Οι δύο κύριοι σκοποί του σώματος αυτού είναι αφ’ ενός να  δεσμευτεί ως προς τις 

δικές του συστηματικές πρωτοβουλίες αξιολόγησης και αφ’ ετέρου να λειτουργήσει 

ως ένα εθνικό κέντρο γνώσης, πληροφοριών και ανάπτυξης στον τομέα της 

αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Ο διττός αυτός ρόλος του αντανακλάται τόσο στην 

οργανωτική του δομή όσο και στο ετήσιο πλάνο δράσης του.  
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Οι μέθοδοι αξιολόγησης ποικίλουν ανάλογα µε τον θεματικό της πεδίο. Η 

αξιολόγηση δύναται να εστιάζει είτε σε ολόκληρο το Πρόγραμμα σπουδών, είτε σε 

σχέσεις  των μαθημάτων μεταξύ τους, είτε σε σχέσεις του Ιδρύματος με άλλα στην 

κοινή επικράτεια ή και με την Κυβέρνηση.  

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

μορφή διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων στο κάθε μάθημα. Επίσης προσχεδιάζει 

περίπλοκες συνθήκες παραπομπών για κάθε αξιολόγηση, παρουσιάζοντας τόσο τους 

σκοπούς όσο και το πλαίσιο αυτής. 

Οι βασικές δραστηριότητες του ανεξάρτητου δανέζικού σώματος είναι: 

 Η ανάπτυξη μεθόδων για αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας και γνώσης.  

 Η ανάπτυξη των κυρίων σημείων της ποιότητας της εκπαίδευσης και 

διδασκαλίας µέσω ενός Συστήματος αξιολόγησης.  

 Η συνεργασία µε δημόσιους Οργανισμούς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

συμβολή του σε ζητήματα σχετικά µε την ποιότητα.  

 Το εθνικό κέντρο γνώσης της εθνικής και υπερεθνικής πρακτικής κι εμπειρίας 

στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. (Danish Evaluation Institute www.eva.dk) 

 

 

http://www.eva.dk/
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2.5. Ισπανία 

Εθνική Αρχή- National Agency for Quality Assessment and Accreditation of 

Spain (ANECA)  

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης και Διαπίστευσης της Ποιότητας της Ισπανίας 

(National Agency for Quality Assessment & Accreditation) είναι ανεξάρτητος 

Φορέας ο οποίος συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και 

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

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

εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών ή Περιφερειακών Αρχών. Έχει αντικαταστήσει το 

Συμβούλιο των Πανεπιστημίων το οποίο λειτουργούσε από το 1995 και διαχειρίστηκε 

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

Οι λειτουργίες του Φορέα αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 31.1 της υπάρχουσας 

Νομοθεσίας της Ισπανίας,  περιγράφονται ως εξής: 

 Αξιολόγηση της Ανώτατης Παιδείας στην Ισπανία, µέσω της διεργασίας της  

Πιστοποίησης και Διαπίστευσης βάσει αντικειμενικών και διάφανων 

διαδικασιών  

 Ενίσχυση της διαφάνειας και συγκρισιµότητας του Ισπανικού Τριτοβάθμιου 

Συστήματος, µε σκοπό την προώθηση και Διασφάλιση της Ποιότητας των 

Πανεπιστημίων µέσω της εγκατάστασης μετρήσιμων, για την Κοινωνία, 

κριτηρίων.  

 Οι διαδικασίες αξιολόγησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης συνιστούν την 

εγκατάσταση των βάσεων για την διαμόρφωση της περιοχής του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου μέχρι το έτος 2010.  

Ως προς τις κύριες δράσεις της Εθνικής Αρχής της Ισπανίας, αυτές ενσωματώνονται 

στους αντικειμενικούς σκοπούς της και είναι:  

 Βελτίωση της ποιότητας τόσο του προσωπικού όσο και της έρευνας.  

 Επιλογή του πλέον ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού προσωπικού.  
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 Προώθηση της ενσωμάτωσης των Ισπανικών Πανεπιστημίων στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης  

 Πρόσβαση στην ποιότητα µέσω Εθνικού Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.  

Οι Αντικειμενικοί Στόχοι συνοψίζονται στους ακόλουθους:  

 Ενίσχυση της διαφάνειας, συγκρισιµότητας, συνεργασίας και του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των Ιδρυμάτων, µε σκοπό την βελτίωση του 

επιπέδου ποιότητας συνολικά.  

 Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης της διδασκαλίας, της έρευνας και της 

διοίκησης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

 Παροχή εξειδικευμένων και συγκριτικών πληροφοριών στην Δημόσια 

Διοίκηση.  

 Πληροφόρηση των φοιτητών, των οικογενειών τους και της κοινωνίας ως 

σύνολο για την ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Όλοι οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσω του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, 

το οποίο οφείλει να υποστηρίξει την Πιστοποίηση της διαδικασίας. 

Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται µέσω των ελέγχων και της ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης βάσει εσωτερικών πληροφοριών της υπό αξιολόγησης Μονάδας/ 

Σχολής. 

 Τα πορίσματα αυτής της διαδικασίας αναφέρονται σε αναλυτική έκθεση, η οποία 

συμπεριλαμβάνει και τις προτάσεις των Πανεπιστημίων των σχετικών Δημόσιων 

Αρχών προκειμένου να υιοθετήσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την βελτίωση της 

ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών.  

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

γίνει κοινή πρακτική στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, συνιστά το ακρογωνιαίο λίθο 

για την διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου το 2010.  
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Οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονται εντός του Ιδρύματος ή και με αντικείμενο το 

Ίδρυμα, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι τα ακόλουθα:  

 Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων  

 Πιστοποίηση  

 Διαπίστευση  

 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

 Ευρωπαϊκή Σύγκλιση  

Αξιολόγηση 

Ως προς την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, αυτή αποσκοπεί στην βελτίωση, στην 

συνέχιση της ανάπτυξης ενός πλάνου Ποιότητας των Ιδρυμάτων. Βασικός σκοπός 

του, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδικασιών για την Εξωτερική Αξιολόγηση 

Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο Αξιολόγησης προωθεί τις σπουδές, γενικά, και αναλύει 

την αναγκαιότητα για τον προσδιορισμό κριτηρίων και οργάνων ένδειξης των 

δραστηριοτήτων του φορέα.  

Οι δραστηριότητες Αξιολόγησης αποσκοπούν στα εξής σημεία:  

 Διεύρυνση της κουλτούρας της ποιότητας στα Πανεπιστημιακά Κέντρα.  

 Αξιολόγηση για βελτίωση η οποία να σχετίζεται µε πιστοποίηση και 

διαπίστευση των Προγραμμάτων.  

 Αύξηση των δραστηριοτήτων οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των 

Πανεπιστημίων και οι οποίες επιβεβαιώνουν την συνέχιση αποφεύγοντας τον 

κατακερματισμό.  
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Πιστοποίηση  

Η πιστοποίηση για τα Ισπανικά Ιδρύματα συνιστά εξωτερική διαδικασία 

αξιολόγησης, η οποία ζητείται εθελοντικά από το Εθνική Αρχή, ώστε να υπάρξει 

πρόσβαση. Μέσω αυτής ελέγχεται η συμμόρφωση με τις προκαθορισμένες 

προδιαγραφές.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πιστοποίησης συνοψίζονται στα δύο παρακάτω 

σημεία:  

 Είναι εθελοντική. Προσδιορίζεται, κοινώς, από την αίτηση της Μονάδας 

µέσω της συμμετοχής σε µία ετήσια αναγγελία η οποία είναι απαραίτητη για 

την παρουσίαση της Μονάδας.  

 Είναι προσωρινή. Όταν επέλθει η λήξη του πιστοποιητικού µία νέα 

αξιολόγηση θα πρέπει να ζητηθεί στα πλαίσια της ανανέωσης.  

Η θετική αξιολόγηση συνεπάγεται την εκχώρηση ενός διακριτικού µε τίτλο ‘ANECA 

STAMP’, ενώ υπάρχει και ο θεσμός του Βραβείου Ποιότητας σε άμεση συνάρτηση 

με την Πιστοποίηση και τη θετική έκβαση αυτής. Το Βραβείο παραχωρείται σε εκείνα 

τα Ιδρύματα που περάσουν με επιτυχία τη διεργασία της Πιστοποίησης και 

συνοδεύεται με ορισμένη χρηματοδότηση. 

Το 2003 η Εθνική Αρχή ανάπτυξε ποικίλες δραστηριότητες, εντός του πεδίου της 

πιστοποίησης, όπως:  

 Αναγνώριση της Ποιότητας σε Διδακτορικά Προγράμματα  

 Πιστοποίηση της Ποιότητας των πτυχίων των Πανεπιστημίων  

 Πιστοποιητικό Ποιότητας για Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες 
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Διαπίστευση 

Πρόκειται για ένα νεοεισερχόμενο χαρακτηριστικό της Διασφάλισης Ποιότητας 

τόσο για την Ισπανία όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση που οδηγεί 

στην διαπίστευση είναι µία εξέταση αποτελεσμάτων/ εξερχόμενων, των απαραίτητων 

δηλαδή  για την επίτευξη και ανταπόκριση στα κριτήρια και πρότυπα, ώστε να 

υπάρξει και η έγκριση της κυβέρνησης.  

Βασικά συστατικά της Διαπίστευσης αποτελούν τα ακόλουθα σημεία: 

 Προώθηση της ποιότητας των πτυχίων  

 Πληροφόρηση κι ενημέρωση των πολιτών σχετικά µε την κατάσταση αυτών 

των πτυχίων.  

 Ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών.  

 Τροφοδότηση των Δημόσιων Φορέων µε σχετική πληροφόρηση για τα 

Πανεπιστήμια.  

Η διαπίστευση επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες δράσεις:  

 Σπουδές που οδηγούν σε εγκεκριμένα πτυχία.  

 Σπουδές που οδηγούν σε διδακτορικά διπλώματα.  

 Κέντρα τα οποία διαχειρίζονται σπουδές σε σχέση µε ξένα εκπαιδευτικά 

συστήματα 

 Πληροφορίες, σχετικές µε την αξιολόγηση της διαδικασίας διαπίστευσης, οι 

οποίες εγγυώνται την διαφάνεια του επιπέδου και του περιεχομένου των 

σπουδών πιστοποιούνται για το αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 

 Η Αρχή διαχειρίζεται μελέτες σχετικές µε την διαπίστευση σε πέντε μεγάλες 

θεματικές περιοχές και έχει συστήσει την Διεθνή Επιτροπή Διαπίστευσης 

(National Accreditation Committee) απαρτιζόμενη από μέλη με σημαντικό κύρος 

στον τομέα της έρευνας και διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με βασική 

αρμοδιότητα την επικύρωση της Αξιολόγησης. 
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Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποβλέπει στην αποτίμηση της 

εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια της υποχρέωσης του 

διδακτικού προσωπικού τόσο στα Ιδιωτικά όσο και στα Δημόσια Πανεπιστήμια.  

Η αξιολόγηση από την ANECA γίνεται από πέντε ειδικής τεχνογνωσίας επιτροπές/ 

σώματα, με αντικείμενο κάθε μιας ένα από τα πέντε κύρια γνωστικά αντικείμενα, τα 

οποία αποτελούν μέρος του πεδίου της Έρευνας. Οι τομείς αυτοί διακρίνονται σε 

Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ερευνητικές 

Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας και Τεχνολογικές Σπουδές.  
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2.6. Αυστρία 

Α. Εθνική Αρχή- Fachhochschule Council  

Ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Τριτοβάθμιου 

Εκπαιδευτικού Συστήματος της Αυστρίας ήταν ο υψηλός βαθμός ομοιογένειας και 

ομοιομορφίας του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Η Ανώτατη Εκπαίδευση, στην 

αυστριακή αντίληψη, ταυτιζόταν με το τομέα της Έρευνας.  

Το 1993 συστήνεται και το Συμβούλιο Fachhochschule, ανεξάρτητος Φορέας, ο 

οποίος έχει την ευθύνη για τον µη Πανεπιστημιακό Τομέα στης Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Κύριες δραστηριότητες του είναι η αρχική Πιστοποίηση και η 

αξιολόγηση, για ανανέωση της Πιστοποίησης, Προγραμμάτων. Ο Φορέας 

εποπτεύεται από το Υπουργείο, ο οποίος διορίζει και τα μέλη του σώματος.  

Για την επίτευξη των απαιτήσεων, αναγκών και προσδοκιών των φοιτητών της 

Αυστρίας  τα Fachhochschule Ινστιτούτα προσφέρουν ένα κατάλληλο επίπεδο 

ποιότητας στον τομέα της διδασκαλίας, έρευνας και διοίκησης. Το Fachhochschule 

Council αντιλαμβάνεται την αξιολόγηση ως διαδικασία επίβλεψης και βελτίωσης του 

τομέα αυτού αλλά και ως τρόπου βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, η αξιολόγηση αποτελεί το 

εφαλτήριο της διατήρησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας 

για αλλαγή των Fachhochschule Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.  

Το αξιολογικό Πρότυπο για την Αυστρία αντιλαμβάνεται την αξιολόγηση ως 

Σύστημα πληροφόρησης και ελέγχου της προόδου, των αποτελεσμάτων των 

συστάσεων καθοδήγησης και των επιδόσεων. 

Τα εργαλεία αξιολόγησης είναι δύο και είναι υποχρεωτικά για την συνεχή 

αξιολόγηση της επίδοσης. Το πρώτο αφορά στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων και 

το δεύτερο στις αναφορές αναβάθμισης τους, περιλαμβάνοντας δεδομένα και στοιχεία 

για την διδασκαλία και την επίδοση σε σχέση µε την έρευνα.  
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Τα κύρια στοιχεία της αξιολόγησης αναφέρονται παρακάτω:  

 Εσωτερική επιθεώρηση από το ίδιο το Ίδρυμα (Περιγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης, μέτρα βελτίωσης και προτάσεις. Γίνεται σύγκριση μεταξύ της 

προσδοκώμενης και της υφιστάμενης- πραγματικής ποιότητας).  

 Εξωτερική επιθεώρηση από Ομάδα επιθεωρητών  

 Αναφορά της επιτροπής επιθεώρησης.  

 Διαδικασία ανάδρασης.  

 Δημοσίευση των πορισμάτων της.  
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Β. Εθνική Αρχή –Austrian Accreditation Council  

To έτος 2000, ιδρύεται η Αυστριακή Επιτροπή Αξιολόγησης, ένας ανεξάρτητος 

φορέας, με κύρια ευθύνη την αξιολόγηση µόνο του ιδιωτικού Πανεπιστημιακού 

τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Οι κύριοι στόχοι της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι:  

 Το «άνοιγμα» του Πανεπιστημιακού τομέα στους ιδιώτες.  

 Η διασφάλιση της ποιότητας στον ιδιωτικό τομέα και η διατήρηση των 

γενικών προτύπων.  

 Η κατοχύρωση της διαφάνειας και της ασφάλειας όλων των ενδιαφερόντων  

 Η προώθηση νεωτερισμών στον τρόπο διδασκαλίας.  

Το αντικείμενα της δραστηριοποίησης της Εθνικής Αρχής συνίσταται αφ’ ενός 

στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και αφ’ ετέρου στην 

επίβλεψη των ήδη αξιολογηθέντων ιδιωτικών Πανεπιστημίων.  

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτή αφορούν: 

 Νομιμότητα και σύμπνοια του Ιδρύματος ως προς το πρότυπο Αυστριακό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα 

 Κύκλο και Πρόγραμμα των σπουδών, 

 Διδακτικό προσωπικό  

 Τεχνολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή για την 

διευκόλυνση διεξαγωγής των Προγραμμάτων.  

Η διεργασία αξιολόγησης και Πιστοποίησης αναλύεται στη συνεχή Επιθεώρηση 

κι εφαρμογή των Προτύπων της Ποιότητας. Η εν λόγω Αρχή έχει το δικαίωμα της 

επιθεώρησης των Πανεπιστημίων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, απαιτώντας 

πληροφορίες τις οποίες το Ίδρυμα υποχρεούται να δώσει.  
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Συντάσσονται ετήσιες αναφορές με τους κύριους τομείς αξιολόγησης και τα 

προκύπτοντα πορίσματα κι αποτελέσματα. Οι τομείς αφορούν τα συγκεκριμένα 

στοιχεία: 

 Αριθμός φοιτητών ανά μάθημα,  

 Ακαδημαϊκό προφίλ των διδασκόντων 

 Καταγραφή εισροών και των πηγών χρηματοδότησης 

 Μέτρα μέτρησης της Ποιότητας.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων συνθηκών, ως προς τα παραπάνω 

στοιχεία, το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και εξουσία να αναστείλει το δικαίωμα 

Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης του Ιδρύματος.  
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2.7. Γερμανία 

Α. Εθνική Αρχή- Hochschulrektorenkonferez – Project Qualitatssichrung 

(German’s Rectors’ Conference – Quality Project)  

Η διαδικασία για την συστηματική αξιολόγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, εξαιτίας της ετερογένειας των 

εκπαιδευτικών πολιτικών που στα επιμέρους κρατίδια. Βάσει του άρθρο 69 του 

Νόμου – Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τα Ιδρύματα υπόκεινται σε κρατική 

εποπτεία, η οποία ασκείται από τα ομόσπονδα κρατίδια, και η οποία καλύπτει όλες τις 

δραστηριότητες του θεσμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Το 1998 ιδρύθηκε το Hochschulrektorenkonferez – Project Qualitatssichrung, το 

οποίο ανήκει στην Σύνοδο των Γερμανών Πρυτάνεων και έχει την ευθύνη για τον 

Πανεπιστημιακό και µη Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Στόχος του είναι η προώθηση και ο συντονισμός διαδικασιών αξιολόγησης σε εθνικό 

επίπεδο, ενώ την ευθύνη των αξιολογήσεων έχουν τα 16 κρατίδια µέσω τριών 

περιφερειακών φορέων αξιολόγησης.  

Ο Φορέας αυτός αποτελεί την πολιτική αλλά και δημόσια φωνή των Πανεπιστημίων, 

οι κύριες δραστηριότητες και ευθύνες του οποίου είναι:  

 Παροχή πληροφοριών σε Οργανισμούς- µέλη.  

 Μορφοποίηση και παρουσίαση των πολιτικών τοποθετήσεων των Φορέων- 

εμπλεκομένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.  

 Ενημέρωση της κοινής γνώμης  

 Ενημέρωση των Ομοσπονδιακών και των άλλων διοικητικών και πολιτικών 

σωμάτων  

 Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας στην διδασκαλία και τις σπουδές 

  Διευκόλυνση κινητικότητας φοιτητών & διεθνείς συνεργασίες  
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Το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Project) του Φορέα αυτού, 

αποτελεί µία κεντρική πληροφοριακή και επικοινωνιακή βάση διεθνής εμβέλειας για 

όλα τα ζητήματα τα σχετικά µε τη Διασφάλιση της Ποιότητας την Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Το σχέδιο αυτό προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη της ποιότητας σε 

όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χρησιμοποιώντας ειδικούς και έμπειρους 

ανθρώπους την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Ιδρυμάτων. Το σχέδιο αυτό 

ενσωματώνει αρχές επικοινωνίας και συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENQA. 

 



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

220 

Β. Εθνική Αρχή- Akkreditierungsrat (Accreditation Council)  

Το 1999 συστήνεται το Akkreditierungsrat (Accreditation Council) υπό την αιγίδα 

αφ’ ενός της Συνόδου των Γερμανών Πρυτάνεων κι αφ’ ετέρου της Μόνιμης 

Επιτροπής των Υπουργών Παιδείας των κρατιδίων, με κύρια ευθύνη την 

πιστοποίηση των Προγραμμάτων αλλά και την διαπίστευση των Φορέων 

πιστοποίησης σε επίπεδο κρατιδίων. Στόχος του αποτελεί η διασφάλιση κοινών 

προτύπων ποιότητας και επαγγελματικής συνάφειας για τους τίτλους bachelor και 

master.  

Το Γερμανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης διενεργεί τις παρακάτω διαδικασίες 

αξιολόγησης:  

 Προσδιορισμός των κύριων απαιτήσεων για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των ακαδημαϊκών διεργασιών 

 Βαθμολόγηση και αξιολογική κατάταξη των Ιδρυμάτων 

 Διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας των συνθηκών 

ανταγωνισμού μεταξύ των Ιδρυμάτων 

 Εκπροσώπηση Γερμανικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε διεθνή Δίκτυα 

Διασφάλισης της Ποιότητας.  
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2.8. Συγκριτική Ανάλυση  

Αν και οι πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

ποικίλουν και διαφοροποιούνται μεταξύ χωρών, υπάρχουν κοινά σημεία στα 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας που αφ’ ενός υιοθετούνται από τις περισσότερες, 

αν όχι από όλες τις χώρες στο σύνολο τους, και αφ’ ετέρου εφαρμόζονται στην 

πλειοψηφία των διαθέσιμων μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας. 

Ο κοινός τόπος σύγκλισης αφορά, ειδικότερα, στις προσεγγίσεις Ποιότητας, στο 

επίπεδο και πεδίο εφαρμογής των Αξιολογήσεων Ποιότητας, στις κυριότερες ομάδες 

συμφέροντος στη διεργασία διασφάλισης ποιότητας, στις μεθόδους και εργαλεία και 

στις συνέπειες/ αντίκτυπο της παρακολούθησης της Ποιότητας.  

Η ενθάρρυνση και προώθηση της διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ενισχύει 

τις τάσεις ομοιοτήτων και κοινών ‘πνευματικών ιδιοκτησιών’ μεταξύ των εθνικών 

πλαισίων Διασφάλισης Ποιότητας. 

Ωστόσο, η ερώτηση στο πως θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά 

και αποδοτικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας παραμένει ακόμα και σήμερα 

αναπάντητη. (V. Kis, 2005).  

Για παράδειγμα, υπάρχει ασάφεια ως προς τους στόχους που θα έπρεπε να 

εξυπηρετούν ή να υποκινούν τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, την επάρκεια 

των διάφορων μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους μηχανισμούς 

Διασφάλισης Ποιότητας ή και ως προς τον αντίκτυπο και συνέπειες των 

αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της Ποιότητας 

Αναγνωρίζοντας τα σημεία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας, το ίδρυμα καθίσταται ικανότερο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μέτρησης 

και υπολογισμού της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.   
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Όσον αφορά στους βασικούς, εν μέρει, διαχειριστές των Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας, οι Εθνικοί Φορείς έχουν ως στόχο και σκοπιμότητα την Διασφάλιση 

και Αξιολόγηση της ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Βρίσκονται 

εν ενεργεία και λειτουργούν με συστηματικοποιημένη δράση εδώ και περίπου μια 

δεκαετία. Με την Ολλανδία να έχει ξεκινήσει πρώτη από το 1975 έχει ήδη γίνει το 

πρώτο βήμα για την παροχή ανώτερου και αρτιότερου επιπέδου εκπαίδευσης ανά την 

Ευρώπη.  

Προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί και η Γαλλία (1984) µε την Εθνική Επιτροπή 

Αξιολόγησης. Φτάνουμε στο έτος 2002, καταλήγοντας στο Εθνικό Κέντρο 

Αξιολόγησης και Διαπίστευσης της Ποιότητας της Ισπανίας αλλά και στον 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων Οργανισμό Διαπίστευσης της Ολλανδίας.  

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των εν λόγω Φορέων είναι το γεγονός ότι, αν και 

όλοι τους είναι ανεξάρτητοι, χρηματοδοτούνται, ωστόσο, από το Υπουργείο 

Παιδείας. Τα µέλη τους ορίζονται άλλα από το Υπουργό, άλλα από τα ίδια τα 

Πανεπιστήμια και άλλα συμμετέχουν και ενεργούν «ex officio», κοινώς 

αυτεπάγγελτα.  

Κοινός και αμοιβαία αποδεκτός σκοπός όλων των Εθνικών Αρχών Διασφάλισης 

και Αξιολόγησης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι η 

αξιολόγηση αφ’ ενός των Προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες της διδασκαλίας- μάθησης και έρευνας, κι αφ’ ετέρου του Ιδρύματος, 

συνολικά. Η αξιολόγηση συνίσταται στην Εσωτερική Αξιολόγηση των εσωτερικών 

μηχανισμών Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και στην Εξωτερική Αξιολόγηση 

που διενεργείται από ομάδα ειδικών Εμπειρογνωμόνων.  

Κυρίαρχοι στόχοι της δραστηριοποίησης των Φορέων και, ειδικότερα, των 

Ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων, διαφαίνονται η «βελτίωση της ποιότητας» και η 

«υποχρέωση λογοδοσίας» (accountability).  

 

 



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

223 

Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν πως η νέα τάση στη Διασφάλιση Ποιότητας 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι αφ’ ενός η διεθνοποίηση κι αφ’ 

ετέρου η εφαρμογή Εσωτερικών και Εξωτερικών (περιπτώσεις όπου επιβάλλεται δια 

του εθνικού θεσμικού πλαισίου) Συστημάτων Πιστοποίησης της Ποιότητας των 

Ιδρυμάτων. 

Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα του Οργανισμού Διαπίστευσης της Ολλανδίας, 

του Εθνικού Γραφείου για την Ανώτατη Εκπαίδευση της Σουηδίας, του Φιλανδικού 

Συμβουλίου Αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Εθνικού Κέντρου 

Αξιολόγησης και Διαπίστευσης της Ποιότητας της Ισπανίας τα οποία προχώρησαν, τη 

τελευταία πενταετία, και στην Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών, ως τελικό 

βήμα στη Διασφάλιση Ποιότητας. 

Οι νεοϊδρυθείς καθώς και οι παλαιότεροι Εθνικοί Φορείς έχουν την ευθύνη για 

ολόκληρη την Ανώτατη Εκπαίδευση, γεγονός που δείχνει την εξέλιξη και 

αναβάθμιση των δράσεων  Διασφάλισης Ποιότητας και αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, 

την εμπιστοσύνη και ενθάρρυνση των δράσεων αυτών από την ίδια την Πολιτεία, από 

την ίδια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

Για αυτό, πάντα στις Συνόδους Υπουργών τονίζεται η ανάγκη για διαφάνεια, 

συγκρισιµότητα, συνεργασία και των Ιδρυμάτων µε σκοπό την βελτίωση του 

επιπέδου Ποιότητας σε όλο το εκπαιδευτικό πλέγμα.  

Παρακάτω, ακολουθεί πίνακας όπου παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα κύρια στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τα Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, ανά Κράτος- 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κωδικοποιείται η υφιστάμενη ευρωπαϊκή κατάσταση 

ως προς την ύπαρξη ενιαίων Συστημάτων και Φορέων Αξιολόγησης της Ποιότητας 

των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευση 
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Πίνακας 9. Κωδικοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης των ευρωπαϊκών χωρών. 
 

Χώρα Εθνική Αρχή / Φορέας 
Εποπτείας 

Κέντρο Εστίασης 
Εκπαίδευση / 

Έρευνα 

Προσέγγιση  
& Επίπεδο 

Μέθοδοι  
& Εργαλεία Χρήση PI 

Σκοπός 
Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΔΠ) 

Δημοσίευση 
Πορισμάτων 
Αξιολόγησης 

Συσχέτιση ΔΠ  
με Αξιολόγηση 

 
Αυστραλία 
 

Committee for Quality Assurance 
in Higher Education (CQAHE) 
 
Universities 
 
 
 
Australian Universities Quality 
Agency 
 
Commonwealth Government 
 
State and Territory Governments 

Διδασκαλία /  
Μάθηση, Έρευνα, 

Διοίκηση, 
Διεργασίες ΔΠ 

 
 
 
(αυτο-) Πιστοποίηση 
Προγράμματος 
Σπουδών 
 
Έλεγχος / Επιθεώρηση 
Ιδρύματος 
 
Δείκτες Απόδοσης 
 
Πιστοποίηση Ιδρύματος 
(αναγνώριση 
πανεπιστημίων που 
αυτό-αξιολογούνται) 

 
 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 
Πρωτογενής Έρευνα 

Ναι 
Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία» 

Ναι Ναι (Brennan, 1997) 

 
Βέλγιο 
 

Flemish Interuniversity council 
(VLIR) 

Διδασκαλία / 
Μάθηση Αξιολόγηση ΠΣ 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

Όχι 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

 

Όχι άμεση συσχέτιση (η 
κυβέρνηση στη follow-up 
διαδικασία αξιολόγησης εάν 
διαπιστώσει αρνητικά 
αποτελέσματα μπορεί να 
διακόψει τη χρηματοδότηση του 
ΠΣ) (Bellefroid and Elen, 2001) 

 
Χιλή 
 

Comision Nacional de 
Acreditacion 
 
 
Concejo Superior de Educacion 

Διδασκαλία / 
Μάθηση 

Πιστοποίηση Ιδρύματος 
και ΠΣ 
 
 
Πιστοποίηση Ιδρύματος 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 
Κυρίως «εξέταση από 
ισότιμους» και Επιτόπια 
Επίσκεψη 

 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

  

 
Κροατία 
 

National Council for Higher 
Education 

Διδασκαλία / 
Μάθηση 

Αξιολόγηση Ιδρύματος, 
Πιστοποίηση ΠΣ 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 

 Βελτίωση 
Ποιότητας Όχι  

 
Δανία 
 

Danish Evaluation Centre (EVA) Διδασκαλία / 
Μάθηση 

Αξιολόγηση ΠΣ και 
Ιδρύματος, Έλεγχος / 
Επιθεώρηση Ιδρύματος, 
Πιστοποίηση ΠΣ και 
Ιδρύματος 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
(Campbell and Roznyai, 
2002) 

Όχι 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

 Όχι άμεση συσχέτιση 
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Χώρα Εθνική Αρχή / Φορέας 
Εποπτείας 

Κέντρο Εστίασης 
Εκπαίδευση / 

Έρευνα 

Προσέγγιση  
& Επίπεδο 

Μέθοδοι  
& Εργαλεία Χρήση PI 

Σκοπός 
Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΔΠ) 

Δημοσίευση 
Πορισμάτων 
Αξιολόγησης 

Συσχέτιση ΔΠ  
με Αξιολόγηση 

 
Εσθονία 
 

Estonian Higher Education 
Accreditation Centre 
 
Higher Education Quality 
Assessment Council 
 
Archimedes Foundation 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Έρευνα 

ξεχωριστά 

Πιστοποίηση ΠΣ, εν 
μέρει Πιστοποίηση 
Ιδρύματος 

Αυτο-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 

 Βελτίωση 
Ποιότητας 

Όχι ευρεία 
δημοσίευση, 

αλλά 
γνωστοποίηση 
στα ιδρύματα 

και στις 
φοιτητικές 
οργανώσεις 

 

 
Φινλανδία 
 

Finnish Higher 
Education Evaluation Council 

Διδασκαλία / 
Μάθηση 

Αξιολόγηση & 
Πιστοποίηση ΠΣ και 
Ιδρύματος, Έλεγχος των 
Συστημάτων ΔΠ των 
ΑΕΙ 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 

Όχι 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

Ναι Όχι άμεση συσχέτιση 

 
Γαλλία 
 

Comite National d’ Evaluation 
Independent; directly responsible 
to be President 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Έρευνα, 

Υπηρεσίες 
Υποστήριξης 

 
Αξιολόγηση Ιδρύματος 
 
 
Μερικές φορές 
Αξιολόγηση ΠΣ 

 
Ίδρυμα: ερωτηματολόγια, 
επιτόπια επίσκεψη 
 
Αντικείμενο / Θέμα ΠΣ: 
Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

Ναι 

Έλεγχος 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
Αξιολόγηση 
Συμβολαίων / 
Συμβάσεων με την 
Κυβέρνηση 

Ναι 

Όχι άμεση συσχέτιση με τη 
χρηματοδότηση αλλά επίδραση 
στα συμβόλαια με την 
Κυβέρνηση 
 
Όχι άμεση συσχέτιση 

 
Ελλάδα 
 

Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης 
(εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ)  

  
  Ναι Όχι άμεση συσχέτιση 

 
Ισλανδία 
 

Division of Evaluation and 
Supervision (Ministry of 
Education, Science and Culture) 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Έρευνα 

Αξιολόγηση ΠΣ και 
Ιδρύματος 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

Ναι 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

Ναι  

 
Ιαπωνία 
 

Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology 
(MEXT) 
 
National Institution for Academic 
Degrees and University 
Evaluation 
 
Japan University Accreditation 
Association 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Έρευνα 

 
 
 
 
Αξιολόγηση και 
Πιστοποίηση Ιδρύματος 
 
 
Πιστοποίηση Ιδρύματος 

 
 
 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
Επιτόπιες Επισκέψεις, 
Πρωτογενής Έρευνα 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
Εξωτερική Αξιολόγηση 

  Ναι  
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Χώρα Εθνική Αρχή / Φορέας 
Εποπτείας 

Κέντρο Εστίασης 
Εκπαίδευση / 

Έρευνα 

Προσέγγιση  
& Επίπεδο 

Μέθοδοι  
& Εργαλεία Χρήση PI 

Σκοπός 
Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΔΠ) 

Δημοσίευση 
Πορισμάτων 
Αξιολόγησης 

Συσχέτιση ΔΠ  
με Αξιολόγηση 

 
Ολλανδία 
 

VSNU (association of 
universities) 
 
HBO-road (association of 
polytechnics) 
 
Netherlands Accreditation 
Organisation 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Έρευνα 

Αξιολόγηση ΠΣ 
 
 
Πιστοποίηση ΠΣ 

Αυτο-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 

Όχι Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

 Όχι άμεση συσχέτιση 

 
Νέα Ζηλανδία 
 

Ministry of Education New 
Zealand Qualifications Authority 

   
Ναι «Λογοδοσία», 

«Αυτορρύθμιση»   

 
Νορβηγία 
 

Norwegian Agency for Quality 
Assurance in Education 
(NOKUT) 

 Αξιολόγηση και 
Πιστοποίηση ΠΣ και 
Ιδρύματος 

 
    

 
Πορτογαλία 
 

Evaluation Council (Foundation 
of Portuguese Universities) 

Διδασκαλία / 
Μάθηση Αξιολόγηση ΠΣ 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 

Όχι 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορρύθμιση» 

Ναι Όχι άμεση συσχέτιση 

 
Ρωσία 
 

National Accreditation Agency of 
Russia 
 
Accreditation Council (Ministry 
of General and Professional 
Education) 

Διδασκαλία / 
Μάθηση 

 
 
 
Πιστοποίηση ΠΣ και 
Ιδρύματος 

 
 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

 Βελτίωση 
Ποιότητας 

Ναι, αλλά 
μερική 
δημοσιο-
ποίηση 

πορισμάτων 

 

 
Ισπανία 
 

Agencia Nacional de la 
Evaluacion de la Calidad y 
Acreditacion 

Διδασκαλία / 
Μάθηση,  

Έρευνα & Διοίκηση 

Έλεγχος Ιδρύματος και 
ΠΣ 
 
 
 
Αξιολόγηση και 
Πιστοποίηση Ιδρύματος 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
Ιδρύματος 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

Όχι 
 
 
 
 

Ναι 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορύθμιση» 
 
Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία» 

 Όχι άμεση συσχέτιση 

 
Σουηδία 
 

National Agency for Higher 
Education (headed by the 
University Chancellor) 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Διοίκηση 

Ποιότητας 
Αξιολόγηση ΠΣ 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

 

Βελτίωση 
Ποιότητας, 
«Λογοδοσία», 
«Αυτορύθμιση» 

  

 
Ελβετία 
 

Accreditation and Quality 
Assurance Board 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, Έρευνα 

ξεχωριστά 

Πιστοποίηση & 
Έλεγχος Ιδρύματος 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

 Βελτίωση 
Ποιότητας Ναι  
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Χώρα Εθνική Αρχή / Φορέας 
Εποπτείας 

Κέντρο Εστίασης 
Εκπαίδευση / 

Έρευνα 

Προσέγγιση  
& Επίπεδο 

Μέθοδοι  
& Εργαλεία Χρήση PI 

Σκοπός 
Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΔΠ) 

Δημοσίευση 
Πορισμάτων 
Αξιολόγησης 

Συσχέτιση ΔΠ  
με Αξιολόγηση 

 
Μεγάλη 
Βρετανία 
 

Higher Education Quality 
Council owned by universities 
 
 
 
 
Funding councils 

Ειδικά,  Εσωτερικές 
Διεργασίες και 
Πολιτικές ΔΠ 

 
 
 

Διδασκαλία / 
Μάθηση, έρευνα 

ξεχωριστά 

Έλεγχος Ιδρύματος 
 
 
 
 
 
Αξιολόγηση ΠΣ 

Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 
 
 
 
Αυτό-ανασκόπηση, 
«εξέταση από ισότιμους», 
Επιτόπιες Επισκέψεις 

Ναι 
 
 
 
 
 

Ναι 

Μετά-αξιολόγηση, 
Συστήματα 
Εσωτερικής 
Διαχείρισης 
Ποιότητας 
 
«Λογοδοσία», 
Έλεγχος και 
Βελτίωση 
Ποιότητας 

 

Όχι συσχέτιση 
 
 
 
 
 
Συσχέτιση 
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ΜΕΡΟΣ IV: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

ΜΕΡΟΣ IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

‘Προτείνοντας ένα Πολύ- Επίπεδο Μοντέλο Διαχείρισης Ποιότητας’ 

           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.1. Όραμα, Αποστολή, Στόχοι και Βασικές Αρχές Ιδρύματος 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διακρίνεται από συγκεκριμένο Όραμα και Αποστολή, 

που εστιάζουν στις παρακάτω αξίες (http://afroditi.uom.gr/rc/index.php?id=16): 

 Εστίαση στον Φοιτητή. Προτεραιότητα στην Ποιότητα της παρεχόμενης 

Εκπαίδευσης και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των 

φοιτητών. 

 Διασφάλιση υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων 

 Ενίσχυση και διατήρηση της αξιοκρατικής αρχής 

 Υψηλά, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή επιστημονικού και 

διοικητικού προσωπικού. 

 Ελευθερία έκφρασης, αυτονομία και ανοικτή επικοινωνία 

 Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη χρήση πόρων 

 Αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας 

 Συνολική συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα και το φάσμα των 

εκπαιδευτικών λειτουργιών και διαδικασιών 

 Έμφαση στην πρόληψη σφαλμάτων και αποκλίσεων- Ενίσχυση της 

βελτίωσης του σχεδιασμού των Προγραμμάτων και υπηρεσιών και της 

αποδοτικότερης διαχείρισης των πόρων  
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Βάσει των ανωτέρων αξιών, το Πανεπιστήμιο θέτει τους ακόλουθους Στόχους: 

 ‘...Να παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα και Πτυχία 

υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τις δυνατότητες των φοιτητών για εθνική ή 

διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Να αναβαθμίζει και να δημιουργεί νέα 

Προγράμματα Σπουδών, σε Τομείς αιχμής, που να καλύπτουν τις ανάγκες της 

Οικονομίας και της Κοινωνίας, ενισχύοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού του....’. 

 ‘.... Να προωθεί την άριστη διδασκαλία παρέχοντας έναν ισορροπημένο 

συνδυασμό από θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, μέσω της 

χρήσης πολύ- μέσων, μελέτης περιπτώσεων, ειδικευμένων πακέτων 

λογισμικού και άλλων σύγχρονων τεχνικών.....’ 

 ‘.....Να υποστηρίζει τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού «τα 

βασικά συστατικά της επιτυχίας του»- ενισχύοντας, ακόμη περισσότερο, τις 

επαγγελματικές του δραστηριότητες στην εκτέλεση ερευνητικών 

Προγραμμάτων, στη συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και στη δημοσίευση 

εργασιών σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά.....’  

 ‘.....Να αυξήσει την παρουσία και την προβολή τόσο στην ακαδημαϊκή 

Κοινότητα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας....’ 

 ‘.....Να μεγιστοποιήσει το όφελος της γεωγραφικής του θέσης αξιοποιώντας 

τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των σχέσεων της χώρας μας με την 

νοτιανατολική Ευρώπη......’ 

 ‘.....Να συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς κι 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 Μελετητών, 

ιδιαίτερα στο χώρο της Μακεδονίας, καθώς και των Βαλκανίων......’ 

 ‘....Να προωθήσει τη δια Βίου Εκπαίδευση....’ 

(http://afroditi.uom.gr/rc/index.php?id=16) 
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1.2. νεπ ακεδονίας 

Το Πανε  Κοινωνικών Επιστημών, που 

σσαλονίκης, είναι ένα από τα νεώτερα 

ι  τ

.gr

 Δομή του Πα ιστημίου Μ

πιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και

βρίσκεται εγκατεστημένο στο κέντρο της Θε

Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 

1957 ως ‘Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης’ (έτος ίδρυσης το 1948) με 

δύο μόνο Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1990 

μετεξελίχθηκε (με το Προεδρικό Διάταγμα 147/10-4-1990) σε Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, ενώ διατηρώντας τη μορφή και το όνομα αυτό, σήμερα επεκτείνει και 

διευρύνει τη δράση του σε οκτώ προπτυχιακούς τομείς και τρεις τομείς 

μεταπτυχιακών σπουδών. Επιτυγχάνει να επιβάλλει το όνομα και τη φήμη του ως 

Ανώτατο Εκπα δευτικό Ίδρυμα υψηλού επιπέδου στην αγορά εργασίας ης χώρας μας 

και, ιδιαίτερα, της Βόρειας Ελλάδας. 

Η ακαδημαϊκή και διοικητική υποδομή και διάρθρωση του Πανεπιστημίου 

περιγράφεται ακολούθως: (www.uom ) 

Ακαδημαϊκά Τμήματα  

(Παροχή Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών) 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών 

και νατόν υψηλότερου επιπέδου  η κατάρτιση Οικονομολόγων όσο το δυ

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Η αποστολή του Τμήματος συνίσταται στην ανάπτυξη ικανών Στελεχών για την 

επά που δραστηριοποιούνται 

 

νδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων, 

μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικό- οικονομικό Σύστημα. 

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών 

Το Τμήμα αυτό προϋπήρχε από το έτος 1990, ενώ το έτος 1993 αποκτά τη σημερινή 

του ο   ον μασία και ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Σκοπός του Τμήματος είναι αφ’ ενός να

εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο περιβάλλον των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων κι 

αφ’ ετέρου να τους προσανατολίσει στους Τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής, 

Διπλωματίας και Άμυνας και τους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Στόχοι του Τμήματος είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής 

και ρ  δραστηριότητα και  Χ ηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική

φυσικά η κατάρτιση Στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου 

Οικονομικού Στελέχους ή Διευθυντή. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες 

επιτρέπουν στους πτυχιούχους να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά Στελέχη, φορείς 

αλλαγής και δυνητικοί ηγέτες στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που θα 

δραστηριοποιηθούν. 

 Τμήμα Εφαρμοσμ νης Πληροφορικής 

Η αποστολή του Τμήματ

 έ

ος συνοψίζεται αφ’ ενός στη μετάδοση της γνώσης με τη 

διδ αντικείμενο της Επιστήμης της 

, ο κ

ασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό 

Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη Συστημάτων για Εφαρμογές σε 

Οικονομικές Χρηματο ικονομικές, Διοικητικές ι άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και 

αφ’ ετέρου στην κατάρτιση Στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου 

και του Ιδιωτικού Τομέα. 

 Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Σκοποί του Τμήματος είναι η προαγωγή των Κοινωνικών Επιστημών στους τομείς 

εκπ ς ακαδημαϊκής και της 

ο υ

αιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την καλλιέργεια τη

εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην παροχή της 

απαραίτητης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την επιστημονική και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Τελευταίος στόχ ς το  Τμήματος 

είναι να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα 

στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών 

ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης 

και ανάπτυξης θεσμών Κοινωνικής Πολιτικής.  

 Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 363/1996, άρθρο 1, κύρια αποστολή του 

Τμή τορία και τον 

 ι

κ ι   κρ  

ματος είναι να καλλιεργεί, να προάγει τη γνώση για την ισ

πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να αναπτύσσε  τις 

οικονομικές, κοινωνι ές και πολιτ κές σχέσεις των ατών με την Ελλάδα.  
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 Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Στόχος του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των τεχνικών και 

ερμ ε ς Δυτικής Μουσικής, καθώς ην υτικών δυνατοτήτων της οργανικής και φωνητική

και της Βυζαντινής κι Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, σε συνδυασμό με τη 

θεωρητική μελέτη και έρευνα στους αντίστοιχους τομείς. 

Διοικητικά Τμήματα 

(Σύνθεση Διοικητικής Δομής & Υποστήριξη Διοικητικών Λειτουργιών) 

 Όργανα Διοίκησης 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τη ανώτατη παιδεία (Ν.1268/82 και Ν.2083/92), 

αυτ ς Αρχές:  ά συνιστούν οι ακόλουθε

 Η Σύγκλητος,  

 Ο Πρύτανης 

 Το Πρυτανικό Συμβούλιο 

Η Σύγκ ώτατο Όργανο Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια λητος είναι το αν

της αυ έ ρυμάτων, στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου τοτ λειας των Ακαδημαϊκών Ιδ

εμπίπτουν θέματα ακαδημαϊκά, Διοικητικά και οικονομικά. Η Σύγκλητος αποτελείται 

από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Προέδρους των Τμημάτων, έναν 

εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών 

φοιτητών, έναν εκπρόσωπο βοηθών- επιμελητών- επιστημονικών συνεργατών, έναν 

εκπρόσωπο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπ κού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν ι

εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και ένα 

εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού.  

Ο Πρύτανης έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες: 

 Διευθύνει το Ίδρυμα και εποπτεύει για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών.  

 Συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο.  

 άξεις διορισμού του προσωπικού του Πανεπιστημίου.  Εκδίδει τις πρ
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 Όργανα του Τμήματος 

Τα Όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος. 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος, εκπροσώπους των φοιτητών, ίσους προς το 50% του αριθμού των μελών 

ΔΕΠ και εκπροσώπους των βοηθών, επιμελητών, επιστημονικών συνεργατών και 

ΕΤΕΠ, ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών ΔΕΠ.  

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ άλλων, εμπίπτουν θέματα 

όπως: 

 Γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της τήρησης των νόμων 

και του εσωτερικού κανονισμού.  

 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.  

 Προγραμματισμός και προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. καθώς και 

συγκρότηση των απαραίτητων για την κρίση των μελών Δ.Ε.Π. εκλεκτορικών 

σωμάτων.  

 Πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών και προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων 

καθηγητών και ειδικών επιστημόνων.  

 Κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και διατύπωση 

γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου που απονέμει το Τμήμα.  

 Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος, ο οποίος δεν μπορεί να 

βρίσκεται σε αντίθεση με τον κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.  

 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 Γενικής 

Συνέλευσης. κλπ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή 

του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει. 
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 Διοικητικές Υπηρεσίες Υποστήριξης 

 Υπηρεσίες Διοίκησης & Υποστήριξης 

 Βιβλιοθήκη 

 Κέντρο Υπολογιστών Και Δικτύων 

 Κέντρο Ασύγχρονης Τηλέ-εκπαίδευσης 

 Γραφείο Προγραμμάτων Εξειδίκευσης 

 Γραφείο Διασύνδεσης 

 Γραφείο & Διεθνών Σχέσεω  

ήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

ζει:  

 Για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συ

Δημόσιων ν

Το Τμ

φροντί

μφωνιών, την παρακολούθηση 

της υλοποίησής τους, τη συγκέντρωση και τη διανομή προγραμμάτων 

 προγρα πο

 Τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του ιδρύματος στο 

 Την υπογραφή συμβάσεων με ξένα πανεπιστήμια.  

 

μέσων ενημέρωσης.  

 θέματα 

που αφορούν το ίδρυμα και η επιμέλεια των ανακοινώσεων και 

 Την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών, συνεδρίων, δεξιώσεων και 

 από το Πανεπιστήμιο.  

επιστημονικών ανταλλαγών καθώς και των μμάτων υ 

αναπτύσσονται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

εξωτερικό ιδίως με την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων.  

 Την προβολή του έργου του ιδρύματος μέσω του τύπου και των λοιπών

 Την παρακολούθηση του τύπου και των μέσων ενημέρωσης σε

απαντήσεων σε σχετικά δημοσιεύματα.  

λοιπών εκδηλώσεων.  

 Την οργάνωση της φιλοξενίας αλλοδαπών επιστημόνων ή άλλων 

επισήμων επισκεπτών που προσκαλούνται
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θηγητών και επίτιμων διδακτόρων.  

 Την ενημέρωση ελλήνων ή αλλοδαπών υποψηφίων φοιτητών σχετικά με 

ι ξεναγήσεις των μαθητών του 

ώς και την τακτική αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού 

στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της χώρας.  

ιστημίου με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της 

επιχειρηματικό κόσμο και την 

κοινωνία της πόλης μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας 

 Την οργάνωση και απονομή τίτλων κα

το Ίδρυμα, την ενημέρωση με έντυπα κα

Λυκείου, καθ

 Τη σύσφιξη των σχέσεων του Πανεπ

χώρας, αλλά και με τους φορείς, τον 

Ελλάδας και των Βαλκανίων. 

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 

Το πρ υ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών το

αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως σκοπό έχει:  

 να συμβάλει στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με 

 

 δ  ν

 να δημιουργήσει ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του 

ση και 

την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας  

να προάγει την ενημέρωση των φοιτητών /τριών για τις τάσεις της αγοράς 

εργασίας και τις εξιότητες που απαιτού ται  

Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του, με την παραγωγή, 

ενισχύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την προσπάθεια για την απορρόφη

επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.  

 Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου 

Μακεδο

 

 προς τους Παραγωγικούς Φορείς.  

Ο Τομέας  είναι οι Διδακτορικές Διατριβές, ενώ διατίθεται 

από το 1991 σημαντικός αριθμός αυτών 

 

νίας απευθύνονται κατεξοχήν σε δύο ομάδες ενδιαφέροντος: 

προς τους Ερευνητές,  

εστίασης του Τμήματος
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 Κέντρο Συμβουλευτικής & Στήριξης Φοιτητών 

 Εκδόσεις Πανεπιστήμιου 

 Δικτυακές/ Τηλεματικές Υπηρεσίες 

Το Πανεπιστή  βασίζεται μιο Μακεδονίας διαθέτει αξιόλογη υποδομή τηλεματικής που

στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών. 

Το Δίκτυο  ύ νκαι οι Υπηρεσίες Τηλεματικής του Ιδρ ματος παρέχου  τη δυνατότητα 

στα μέλη ττης Ακαδημαϊκής του κοινό ητας για εύκολη και αποτελεσματική 

πρόσβαση ία της πληροφορίας και της γνώσης, στη διεθνοποιημένη κοινων

υποστη ικό τους έργου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες ρίζοντας το εκπαιδευτικό κι ερευνητ

αυτές χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές μονάδες του Πανεπιστημίου, 

υποβοηθώντας το έργο του εκσυγχρονισμού της διοικητικής οργάνωσης και 

λειτουργίας του Ιδρύματος. 

 Τμήμα Προμηθειών  

 Τμήμα Προσωπικού 

 

Η Διεύ Τ α ο

1994 ως Υ

αναβαθμιστεί

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Προγραμματισμός των τεχνικών έργων του Πανεπιστημίου  

 Μέριμνα για την ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών σε τρίτους, 

εκτέλεσής τους.  

 Κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή τεχνικών έργων  

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου  

Τεχνική Υπηρεσία  

θυνση εχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μ κεδονίας δημι υργήθηκε το 

πηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Σήμερα η δομή και η τεχνολογία της έχει 

 ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχόμενες απαιτήσεις.  

 Σύνταξη τεχνικών μελετών για την εκτέλεση έργων  

έλεγχος εκπόνησης και 

 Συντήρηση και επισκευή των 
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Η Διεύθυν  για την διοργάνωση 

συνεδρίων και εκδηλώσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και 

εξοπλισμό ς: 

  

ό.  

  

τ α

β ώ

ση Τεχνικών Έργων διαθέτει επαρκή εξοπλισμό

 για εκπαιδευτικούς σκοπού

 Παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές

• Δανεισμός οπτικοακουστικών μέσων για εκδηλώσεις τους 

 Παροχή υπηρεσιών προς διδακτικό και διοικητικό προσωπικ

• Τεχνική υποστήριξη στο τηλεφωνικό δίκτυο  

• Παροχή στήριξης στην οπτικοακουστική διδασκαλία στα Αμφιθέατρα 

και στις Αίθουσες διδασκαλίας

• Δανεισμός μηχανημάτων για διάφορες εκδηλώσεις (video, tv, cd 

player, κασε όφων  κλπ.)  

• Μικρό-εργασίες και επιδιορθώσεις λαβ ν τεχνικής φύσεως. 

 Υπηρεσίες παροχής βοήθειας  

 Γραφείο Συμβεβλημένων Ιατρών με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Γραφείο Φυσικής Αγωγής 

Σκοπός του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι να 

ε επιστημονικά 

οποίηση από μέρους των 

φοιτητών τη  γίνει τρόπος 

ζωής.  

δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές, με την (προαιρετική) συμμετοχή τους στις 

αθλητικές και τις άλλες κινητικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν, ισόρροπα και 

αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές τους δυνάμεις μ

ενδεδειγμένες μεθόδους. Επιπλέον, στοχεύει στη συνειδητ

 ς ωφέλειας και της ανάγκης για άσκηση - άθληση, ώστε να

 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό –Ξέ ς Γλώσσε  νε ς

 τοιχείων Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσιακών Σ
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 Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών 

ριασμό του Πανεπιστημίου. 

 ε

των του 

ος τρίτους (μελετών, 

 Η Χ

ε  

• Ίδρυσης και λειτουργίας εκδοτικού οίκου του Πανεπιστημίου,  

 εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για 

υ,  

ης του προσωπικού, Βιβλιοθήκης και 

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 3) σκοποί της Εταιρίας είναι (ενδεικτικά): 

 Η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου. 

παροχών από οποιαδήποτε πηγή για λογα

Η πιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή  

 Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμά

Πανεπιστημίου για παροχή υπηρεσιών του πρ

γνωμοδοτήσεων, κλπ.) 

ρηματοδότηση: 

• Μελετών και κατασκ υών κτιριακών προγραμμάτων του 

Πανεπιστημίου,  

• Προγραμμάτων πάσης φύσεως

την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητάς το

• Προγραμμάτων επιμόρφωσ

φοιτητικής λέσχης  

• Οργάνωσης συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων,  

• Ανάπτυξης μορφωτικών ανταλλαγών,  

• Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού,  

 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

εφαρμόζει ισης και Ελέγχου 

EMAS και » για τα μέλη 

της ακ η ίας. Στόχος είναι η 

ανάδειξη και επιβράβευση περιβαλλοντικά-φιλικών πρωτοβουλιών και απλών 

οικολογικών πρακτικών για τη βελτίωση υγιεινής και ασφάλειας, ανακύκλωσης και 

διαχείρισης απορριμμάτων, εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, βελτίωσης 

του φυσικού περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 

το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρ

 έχει καθιερώσει τα «Βραβεία Περιβαλλοντικής Αριστείας

αδ μαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδον
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λιση 

Π

Το Πα

τόσο σε ε την 

κατεύθ ν Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων. 

Και δεν πρ

αποδεικνύο  Μακεδονίας τάσσεται υπέρ, αφού έχει εκδηλώσει 

συγκεκ  συγκεκριμένο ζήτημα (βλ. Παράρτημα Β), εκ των 

οποίων οι σημαντικότερες συνοψίζονται στις εξής: 

1.3. Τοποθέτηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας απέναντι στη Διασφά

οιότητας 

νεπιστήμιο Μακεδονίας υποστηρίζει και συνηγορεί υπέρ αυτής της στροφής 

πίπεδο Ευρωπαϊκών Πολιτικών όσο και Εθνικής Πολιτικής προς 

υνση για την Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας τω

όκειται για μια θεωρητική στάση. Αντιθέτως, η Ιστορία και τα γεγονότα 

υν ότι το Πανεπιστήμιο

ριμένες δράσεις πάνω στο

 Συμμετ αμμα ‘Αποτίμηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπ ου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων CRE, γνωστή σήμερα με το διακριτικό 

EU

οχή στο Πρόγρ

αίδευσης’ (τα έτη 1998-1999), στα πλαίσια του Πιλοτικού Έργ

A 

 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, που οργανώθηκε από το Κέντρο 

Εκπ ααιδευτικής Έρευνας, με θέμα «Έρευνα γι  την Ελληνική Εκπαίδευση» 

 Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Σύνδεση Τριτοβάθμιας και 

Δευτερ ων Σπουδών»   οβάθμιας Εκπαίδευσης- Αξιολόγηση Προγραμμάτ

 Συμ τ ης Εκπαίδευσης’ (έτη 2003-

200 σ

με οχή στο έργο ‘Αξιολόγηση της Ανώτατ

4) τα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

 σ

ι υ

υ

Σύ ταση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (2007) 

Επισημαίνεται, βεβαίως, πως πολλά Πανεπιστήμ α έχο ν εντατικοποιήσει τις δράσεις 

του γύρω από το επικείμενο ζήτημα της Διασφάλισης και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας, αναπτύσσοντας ισχυρές πρωτοβουλίες και ενέργειες εσωτερικών 

αξιολογήσεων σε επίπεδο τουλάχιστον Τμημάτων ή και Μονάδων. Μεταξύ των πιο 

ενεργών Πανεπιστημίων είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίο , το Καποδιστριακό, Εθνικό 

Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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η  

συστ  Διασφάλισης Ποιότητας, ως το τρέχον έτος, παρά μόνον το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η σύσταση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του 

κ ώ  

Στις συνελεύσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος 

 εν λόγω ζήτημα.  

Οι 

Ωστόσο, κανένα Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τα επίσ μα στοιχεία δεν έχει επίσημα 

ήσει Μονάδα

Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των λοιπών Εκπαιδευτι ών Ιδρυμάτων, καθ ς είναι η πρώτη ιδρυθείσα 

Μονάδα ανά τον Ελλαδικό Ακαδημαϊκό χώρο 

Μακεδονίας, τα μέλη αυτής έχουν ταχθεί, ομόφωνα, υπέρ της προσπάθειας 

δρομολόγησης της διαδικασίας Αξιολόγησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ορισμένες γενικές κρίσεις, όπου εκφράζονται 

και μερικοί ενδοιασμοί κι επιφυλάξεις γύρω από το

κύριες παρατηρήσεις, που ακολουθούν παρακάτω, βασίζονται στα επίσημα 

πρακτι

διεξάχθ

ερωτημ γιο, που συμπεριλάμβανε όλα εκείνα τα σημεία πάνω στα οποία θα 

αξι

κά της Συνέλευσης της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που 

ηκε την 6η Μαΐου του έτους 2007, με αφορμή το υποβληθέν από την ΑΔΙΠ 

ατολό

ολογηθούν τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 

 Η αξιολόγηση χρειάζεται οικονομική στήριξη. Η στήριξη με επιπρόσθετα 

υλικά μέσα και προσωπικό είναι απαραίτητη.  

 Απαραίτητη κρίνεται η λήψη καίριων μέτρων διασφάλισης της αξιοπιστίας 

ων διαδικασιών αξιολόγησης, η όλη 

 μέλη της ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.. 

της σχετικής διαδικασίας. Χωρίς διασφαλίσεις αντικειμενικότητας, 

διαφάνειας και φερεγγυότητας τ

προσπάθεια θα αποβεί ατελέσφορη, τονίζουν τα

 Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας επισημαίνεται 

η ανάγκη δημιουργίας λίστας ακαδημαϊκών περι δικών πο ότητας και 

επιστημονικών συνεδρίων με κριτές κατά επιστημονικό κλάδο. Χωρίς την 

κατοχύρωση του τελευταίου σημείου η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου θα 

είναι δύσκολα εφαρμόσιμη και σε τελευταία ανάλυση διαβλητή. 

ο ι

 Σε σχέση με την αξιολόγηση του διδακτικού έργου τονίζεται η ανάγκη 

διασφάλισης της αξιοπιστίας και το αδιάβλητου της διαδικασίας.  

Σχόλιο [ΑΕ16]: Αυτές τις 
παρατηρήσεις της ΜΟΔΙΠ του 
ΠΑΜΑΚ, όντως θα μπορούσαμε 
να τις αφαιρέσουμε 
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ς προβλέψεων για τη διόρθωση 

 

 

και αξιολόγηση 

Ως προς το τελευταίο, η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προτείνει, 

καταρχήν, ότι στις διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού έργου –από πλευράς 

φοιτητών- να συμμετάσχουν μόνο οι  φοιτητές που έχουν κανονικά συμμετάσχει στις 

παραδόσεις του μαθήματος. 

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται από πλευράς των διδασκόντων, η 

ΜΟΔΙΠ τονίζει την ανάγκη διαμόρφωση

συστηματικών λαθών- όπως στατιστική αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων που 

σχετίζονται με τη «βαθμολογική απλοχεριά» ή «φειδώ», του διδάσκοντα.  

Για το λόγο αυτό, ειδικότερα, προτείνεται η σύσταση επιτροπής Καθηγητών του 

Τμήματος, που να υπερασπίζεται τη διαφάνεια της αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου, είτε εποπτεύοντας την οργάνωση του μαθήματος (π.χ. ύπαρξη 

του syllabus, όπως και της ιστοσελίδας που αναφέρεται σε σχετικές με το μάθημα 

πληροφορίες κλπ) είτε συζητώντας με τον διδάσκοντα ζητήματα που σχετίζονται με 

την διδασκαλία των μαθημάτων. 

 Προτείνεται η συνολική αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών από 

τελειόφοιτους φοιτητές, με τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων 

σχετικών με την ποιότητα του προγράμματος σπουδών, που παρακολούθησαν, 

«Η

για το ή Ε

αξιολο ε δ

κρίσεις

τόσο στο σύνολο του, όσο και στις επιμέρους του λεπτομέρειες.  

 διαδικασία αυτή «κερδίζει» χάρη στη συνολική εικόνα που έχουν οι ερωτώμενοι 

πρόγραμμα το οποίο έχουν, δη, παρακολουθήσει. πιτρέπει συγκριτικές 

γήσεις ανάμεσα σ  μαθήματα και ιδάσκοντες και, μάλιστα, στηριζόμενες σε 

 ελεύθερες από κοντόθωρες και πρόσκαιρες ιδιοτέλειες ή μεροληψίες». 

Αν και  έχει ήδη ενεργοποιηθεί προς την κατεύθυνση 

της

για το 

ελάχιστο

έχει αν

Πως, μια ανάλογη 

προσέγ  

     

 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 Αξιολόγησης, ωστόσο, οι μεμονωμένες  δράσεις γύρω από το ζήτημα δεν αρκούν, 

λόγο ότι αφ’ ενός η Αξιολόγηση, αν και στρατηγικό εργαλείο, είναι ένα 

 κομμάτι στη Διασφάλιση Ποιότητας κι αφ’ ετέρου η ιδέα της Ποιότητας 

άγκη από μια δραστικότερη και σφαιρικότερη προσέγγιση.  

όμως, ερμηνεύεται μια τέτοια ανάγκη; Και τι συνεπάγεται 

γιση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας; 

Σχόλιο [ΑΕ17]: Ως αυτό το 
σημείο- θα μπορούσαμε να το 
αφαιρέσουμε. 
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        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

2.1. Ανάγκη για ‘πολύ- επίπεδο’ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  

τ ο τ  

εία και οι 

διαδικασίες. Εξίσου απαραίτητη είναι κι η ανάγκη για τη δημιουργία κι ενίσχυση 

 σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα του Ιδρύματος.  

Η α

Πανεπι

τεκμηρ

αναβαθ ες, όσο κι αν 

ηρ

 είναι 

, στην παρούσα 

Η βελτίωση της Ποιότητας των ακαδημαϊκών λειτουργιών σε ένα Πανεπιστήμιο 

αποτελεί ον πιο κρίσιμ  στόχο. Ωστόσο, η ιδέα ης Ποιότητας για να γίνει ‘πράξη’ 

και ‘γεγονός’ χρειάζεται την εγκατάσταση μιας τεχνικά αποδεκτής και ευρείας 

διεργασίας, όπου θα καθορίζονται τα απαραίτητα και κατάλληλα εργαλ

του κατάλληλου κλίματος (Κουλτούρας), προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη 

απόδοση μέσα από μια συστηματική προσέγγιση για τη Βελτίωση της Ποιότητας. 

Μια τέτοια διττή ανάγκη χρειάζεται να καλλιεργηθεί εντός της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην 

Ηγεσία και στη λήψη αποφάσεων

νάγκη αυτή αναγνωρίζεται όλο και πιο έντονα, την τελευταία πενταετία, από το 

στήμιο Μακεδονίας, προχωρώντας σε δράσεις και πρωτοβουλίες που 

ιώνουν την έμπρακτη στροφή και επιθυμία αυτού να διαχειριστεί και να 

μίσει την Ποιότητα του. Η διαφορά είναι ότι αυτές οι προσπάθει

επιδιώκονται, δεν οργανώνονται συστηματικά και τακτικά στα πλαίσια ενός δομικά 

μεθοδευμένου και τεκμ ιωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.  

Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας χρειάζεται, καταρχήν, να σχεδιάσει 

διεργασίες, διαδικασίες και στόχους μετρήσιμους, ελέγξιμους και, όσο

εφικτό, ποσοτικοποιημένους, ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα αυτών. Σε δεύτερο πλάνο, υπάρχει ανάγκη καταγραφής, 

τεκμηρίωσης και τυποποίησης των σχετικών διαδικασιών που θα διασφαλίσουν και 

θα βελτιώνουν την Ποιότητα της εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης.  

Εν ολίγοις, το άμεσο ζητούμενο για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

φάση, είναι η ‘συστηματικοποίηση’ των δραστηριοτήτων Διασφάλισης της 

Ποιότητας του.  

 

Σχόλιο [ΑΕ18]: Πρόκειται για 
αυτό που σας σχολίασα στο 4ο 
κεφάλαιο του ΙΙ Μέρους 
(Εσωτερική ΔΠ). 
Στο κεφάλαιο αυτό μπορεί να 
θεωρήσετε πως υπάρχουν αρκετά 
κοινά σημεία με το 4ο κεφάλαιο. 
Αν θέλετε τα συρρικνώνουμε, 
αλλάζοντας όλο όμως το concept 
της εργασίας (δε δίνω τυπολογικό 
πλαίσιο Εσωτερικής ΔΠ δηλαδή). 
 
Πάντως, στο παρόν κεφάλαιο-
τονίζω- πως πρόσεξα πολύ να μην 
επαναλαμβάνομαι και κυρίως να 
δείχνω το πώς το ΠΑΜΑΚ θα 
κάνει πράξη τα κυριότερα σημεία 
των απαιτήσεων των ESG (όσων 
δηλαδή αναφέρω στο 4ο κεφάλαιο 
του ΙΙ μέρους- Εσωτερική ΔΠ)
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 σ ε  ςΑυτή υνεπάγεται και, ταυτόχρονα, προϋποθέτ ι δύο κύριες δράσει : 

 Ανάπτυξη και σχεδιασμός Πλάνου/ Συστήματος Εσωτερικής Διαχείρισης 

Ποιότητας 

 Ανάπτυξη και διάχυση Κουλτούρας Ποιότητας σε όλο το πλέγμα του 

και 

προδιαγραφές, με εσωτερικές ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση και με συστηματικές 

Τα δύο τελευταία στοιχεία, που στις Ευρωπαϊκές αναφορές ανάγονται ως ‘σήμα 

Αυτομάτως, δημιουργείται ένα Περιβάλλον Ποιότητας, που αν ενισχυθεί και 

μ ε εκομ

 ι ω  

ι

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια 

πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα της Ποιότητας.  

Εκπαιδευτικού και Διοικητικού του Συστήματος.   

Τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αντιθέτως, η δια- 

δραστικότητα και συμπληρωματικότητα τους είναι άμεση και έντονη.  

Το Πλάνο Εσωτερικής Διαχείρισης Ποιότητας αφ’ ενός ενσωματώνει το ίδιο το 

Εσωτερικό Σύστημα, με διαδικασίες συμμορφούμενες σε ορισμένα κριτήρια 

προσεγγίσεις αυτό- αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα (Σχολές, Τμήματα, Ίδρυμα) και 

αφ’ ετέρου σηματοδοτεί τη Στρατηγική και Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας.  

κατατεθέν’ για το σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ενσωματώνονται στο 

υφιστάμενο Σύστημα Διοίκησης. Αυτό συνεπάγεται Δέσμευση Ηγεσίας, Στρατηγικό 

Σχεδιασμό βασισμένο στα αξιολογικά πορίσματα, Ολική συμμετοχή των 

εμπλεκομένων κι αναγωγή των λειτουργιών εκπαίδευσης και διοίκησης σε όρους 

Ποιότητας. 

καλλιεργηθεί ε συνεχή κι ξειδικευμένη επιμόρφωση των εμπλ ένων του 

Ιδρύματος πάνω στα θέματα Ποιότητας και με εφαρμογή μεθόδων διακίνησης των 

‘καλών πρακτικών’ στις διάφορες ακαδημαϊκές Μονάδες, τότε η κουλτούρα αυτή 

διαχέεται από πάνω προς τα κάτω (top down) κα  από κάτ  προς το πάνω (bottom 

up), σε όλα τα επίπεδα λειτουργικής και διοικητικής διαστρωμάτωσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

Τόσο το Πλάνο Διαχείρισης Ποιότητας όσο και η Κουλτούρα Ποιότητας αποκτούν 

υπόσταση κα  εναρμονίζονται μέσα σε ένα πολύ- επίπεδο Μοντέλο Διαχείρισης 

Ποιότητας για το
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 τα επίπεδα 

ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών’ και όχι τόσο η ‘λογοδοσία’, ως 

υποχ έ

χρησιμ  την εφαρμογή ‘τιμωρίας’, όπως για παράδειγμα στην κατανομή 

των

‘Τι, όμως, συνεπάγεται ο όρος πολύ- επίπεδο;’ 

 σημαντικό 

αλλά όχι κύριο συστατικό, σε ένα Σύστημα, το οποίο θα ρυθμίζει και τυποποιεί τη 

Στόχος του Συστήματος θα είναι η ‘συνεχής ποιοτική αναβάθμιση σε όλα

ρ ωση. Δε χρειάζονται Συστήματα, των οποίων τα αποτελέσματα θα 

οποιούνται για

 πόρων χρηματοδότησης. 

Μια τέτοια προσέγγιση ενσωματώνει τις μεθόδους αποτίμησης, ως ένα

συνολικότερη λειτουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε όλα τα επίπεδα. Τα 

επίπεδα αυτά είναι: 

 Διοίκηση και υπευθυνότητες διαχείρισης του προσωπικού 

 Τρόπος λειτουργίας και υλοποίησης των διεργασιών 

 Έλεγχος αποτελεσμάτων 

Εκ των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, καθίσταται σαφές ποια τα κύρια σημεία, όπου 

χρειάζεται να εστιάσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προκειμένου να κατοχυρώσει 

μια σφαιρική και δυναμική προσέγγιση για την διατήρηση και αναβάθμιση της 

Ποιότητας του.  

Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου Μοντέλου Προτύπου-, πάνω στο 

οποίο θα δομηθεί ο σχε ιασμ ς του προτεινόμενου Συστήματο  Διαχείρισης 

Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Κοινώς, το ερευνητικό που προκύπτει είναι ‘ποιες οι απαιτήσεις και οι 

προδιαγραφές ενός τέτοιου Συστήματος;’ 

  –  

δ ό ς
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2.2. Επιλογή Προτύπου Αναφοράς & Συσχέτιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Διασφάλισης Ποιότητας –Ανάγκη για ‘Διαχείριση Ποιότητας’ 

Κάθε Σύστημα Ποιότητας βασίζεται σε ένα Πρότυπο Αναφοράς, ένα δομικό πλαίσιο, 

δηλαδή, που ενσωματώνει όλα εκείνα τα προκαθορισμένα κριτήρια, προδιαγραφές 

ίες του Συστήματος οφείλουν 

ύνται συστηματικά.  

 τη

ς (QAA, Code of Practice, 2007) 

και απαιτήσεις με τις οποίες οι διεργασίες και διαδικασ

να συμμορφώνονται καθώς και βάσει αυτών να παρακολουθο

Το συμφωνηθέν Πρότυπο Αναφοράς για το Σύστημα Ποιότητας ενός Πανεπιστημίου 

θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το Ίδρυμα έχει  δυνατότητα να επιτύχει ένα υψηλό 

επίπεδο Ποιότητας τόσο περιεχομένου όσο και αποτελεσμάτων, εστιασμένων στους 

ακόλουθους δέκα τομεί

 Προγράμματα σπουδών και ερευνητικά προγράμματα 

  και διαχείριση 

μέσα από σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 

Ακαδημαϊκή διαχείριση συνεργασιών μεταξύ Ιδρυμάτων

Προγραμμάτων Σπουδών 

 Υποστήριξη -ενίσχυση φοιτητών με εξειδικευμένες ανάγκες (πχ ΑΜΕΑ) 

 Διασφάλιση του επιπέδου των εξωτερικών εξεταστών 

 Ακαδημαϊκά αιτήματα και παράπονα φοιτητών για ακαδημαϊκής φύσης 

ζητήματα 

 Αξιολόγηση φοιτητών 

 Έγκριση, παρακολούθηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Σπουδών 

 Συμβουλές και καθοδήγηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

 Συνδυ σμός εργασίας κα  μάθησης α ι

 Εισαγωγή και εγγραφές φοιτητών 

Όσον αφορά ειδικά στη δική μας περίπτωση, το θεμελιώδες Πρότυπο συνιστούν τα 

Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESG), δεδομένου ότι το 

προτεινόμενο αυτό Μοντέλο Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας.  

Σχόλιο [ΑΕ19]: Αν δείτε το 
παρακάτω σχόλιο θα καταλάβετε 
καλύτερα το παρόν σχόλιο μου. 
Αν αποφασίσετε να αφαιρέσετε 
τα σημεία, όπου τεκμηριώνω τη 
συσχέτιση μεταξύ ESG και  ISO& 
ΔΟΠ, τότε αυτομάτως αφαιρούμε 
και το κομμάτι αυτό του τίτλου.  
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Πανε απαιτήσεις, 

προδιαγραφές και κρίσιμα σημεία της Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας κατά τα 

ουν την αναγκαιότητα της 

«Συ χ απαραίτητη συμμετοχή 

και π

Η έμφ άλιση 

Πο η  δύο 

φαινομενικά διαφορετικά αλλά, καθ’ ουσία, δυνητικά αλληλοσυμπληρούμενα  

Συστήματα

Αφ’ ε αγραφή και τεκμηρίωση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, τύπου ISO, κι αφ’ ετέρου η Συνεχής 

Βελ οχή των εμπλεκομένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

παρ έ

Αυτό συνεπάγεται, πως το προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  για το 

πιστήμιο Μακεδονίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

ESG (Ευρωπαϊκά Πρότυπα), όπως αυτά αναλύονται στο 4ο Κεφάλαιο του ΙΙ Μέρους 

του παρόντος πονήματος. 

Ωστόσο, το Πρότυπο Αναφοράς, για το προτεινόμενο Σύστημα Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δε θα βασίζεται μόνο στα Ευρωπαϊκά Κριτήρια. 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, όπως ορίζεται μέσα από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ESG), από 

τη μια, ενσωματώνει την έννοια και σημασία της «Καταγραφής και της Τεκμηρίωσης 

των Διαδικασιών και Δραστηριοτήτων» των Πανεπιστημίων και, από την άλλη, 

επικεντρώνεται σε έννοιες που συνοδεύουν και επιτάσσ

νε ούς Βελτίωσης κι Αναβάθμισης της Ποιότητας με την 

εμ λοκή όλων των ομάδων ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου». 

αση στα δύο αυτά σημεία αποτελεί εμφανές τεκμήριο πως η Διασφ

ιότ τας -όπως αυτή αναλύεται στην Bologna Process- σηματοδοτεί σε

 και Φιλοσοφίες Ποιότητας.  

νός η κατ

τίωση και η Ολική συμμετ

απ μπει σε Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Το ο  ένα προς ένα τα ίδι  αυτό ασφαλές συμπέρασμα επιβεβαιώνεται συσχετίζοντας

στο ί φάλισης Ποιότητας τόσο με τα ιχε α του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασ

χαρ τ τητας, όσο και με τις αρχές και τα ακ ηριστικά της Διασφάλισης Ποιό

μεθοδολογικά στοιχεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

Σχόλιο [ΑΕ20]: Στις επόμενες 
παραγράφους τεκμηριώνω τη 
συσχέτιση των στοιχείων του 
ευρωπαϊκού πλαισίου 
Διασφάλισης με το ISO και τη 
ΔΟΠ. 
Αν θέλετε μπορούμε να το 
παραλείψουμε το κομμάτι αυτό, 
ως το σημείο που υποδεικνύω 
παρακάτω. 
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Ενδεικτικά, Στόχος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας είναι αφ’ 

ενός η συνεχ ς ποιοτική κι ‘αναβάθμιση’ (έννοια τη  ‘αλλαγής- ή βελτίωση ς

μετασχηματισμού’) του Ιδρύματος- εγγενές στοιχείο της Ολικής Ποιότητας- κι αφ’ 

ετέρου η λογοδοσία του Ιδρύματος, που τεκμαίρεται μέσω της Πιστοποίησης 

(Τελικός Στόχος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO)  

Η έννοια της Ποιότητας στη Διασφάλιση Ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται από το 

Δίκτυο ENQA, εστιάζει τόσο στη ‘συμμόρφωση στις προδιαγραφές και τα κριτήρια’ 

(criteria based quality approach)- χαρακτηριστικό της Διασφάλισης Ποιότητας κατά 

ISO-, όσο και στην ‘καταλληλότητα για το σκοπό’ (fitness for purpose), 

χαρακτηριστικό της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας. 

Ως προς την ανάπτυξη Στόχων, Στρατηγικής και Πολιτικής Ποιότητας, το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρεσβεύει την αυτονομία του Ιδρύματος να σχεδιάζει τους 

στόχους του με κεντρικό άξονα τη φυσιογνωμία και το διακριτό του ρόλο (εσωτερική 

στοχοθέτηση – Διασφάλιση Ποιότητας), αλλά ταυτόχρονα υπαγορεύει, ως ανάγκη, οι 

στόχοι αυτού να λαμβάν υν υπόψη τις ανάγκες και σχέσεις με το εξωτερικό ο

περιβάλλον, στοιχείο που παραπέμπει στη στοχοθέτηση κατά την Ολική Ποιότητα. 

Τελευταίο χαρακτηριστικό τεκμήριο αποτελεί το γεγονός ότι η Διασφάλιση 

Ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται από το Δίκτυο ENQA, προϋποθέτει τη διεξαγωγή 

ελέγχων και επιθεωρήσεων (Εξωτερική Διασφάλιση), που παραπέμπει στο Πρότυπο 

της σειράς ISO, αλλά και  αυτό- ανασκόπησης/ ι λόγησης ως στ ατηγικό της αξ ο ρ

εργαλείο της Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας ενός Ιδρύματος, στοιχείο που 

πηγάζει από τις αρχές Ολικής Ποιότητας. 

Συνεπώς, το Πρότυπο Αναφοράς, για το προτεινόμενο Σύστημα Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα συνίστ ται από τις απαιτήσεις, κριτή ια ι 

προδιαγραφές, όπως ορίζονται από: 

 α  ρ κα

Σχόλιο [E21]: Ως εδώ 
μπορούμε να το αφαιρέσουμε 
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 Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Δικτύου ENQA 

 Κριτήρια και Οδηγίες ΑΔΙΠ  

 Νομοθεσία (Ν.3374/ 2005 & Ν. 3549/2007) 

 Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2000 

 Βασικές Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Ως προς τα Κριτήρια και τις Οδηγίες της ΑΔΙΠ, το παρεχόμενο πλαίσιο αναφοράς 

αυτής είναι άμεσα εναρμονισμένο με τα ESG. Το ίδιο ισχύει και με το Ν. 3374/2005 

(βλ. Παράρτημα Γ), που θεσμοθετεί την λειτουργία της ΑΔΙΠ και το επίσημο 

Ελληνικό πλαίσιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.   

Όσον αφορά στο Ν.3549/2007, αυτός, αν και αναφέρεται στο Τετραετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης των Ιδρυμάτων, αποτελεί προέκταση και στοιχείο κατοχύρωσης του Ν. 

3374/2005, διασφαλίζοντας, ουσιαστικά, την εφαρμογή της Εσωτερικής Διασφάλισης 

Ποιότητας κι ανάγοντας αυτήν σε προτεραιότητα ύψιστης στρατηγικής σημασίας. 

http://www.ntua.gr/posdep/Internal/TUC/2007-05-Assess-TUC.doc.  

Η διαδικασία της Διαχείρισης της Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων, 

εντασσόμενη σε ένα τέτοιο πλαίσιο, γίνεται κομβικό σημείο για τη συνέχιση της 

συγ

, 

όρο Σύστημα ‘Διαχείρισης’ αντί του όρου 

σ

 Ποιότ όπω αυτ  α  των

ποποίηση, τεκμηρίωση, επαναληψιμότητα των 

διαδικασιών και σταθεροποίηση της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η έννοια της Διαχείρισης της Ποιότητας περιλαμβάνει αφ’ ενός τη Διασφάλιση, με 

το ανωτέρω εννοιολογικό περιεχόμενο, κι αφ’ ετέρου τη Διοίκηση της Ποιότητας, 

όπως αυτή πλαισιώνεται από τις Αρχές και τη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας.  

αναπτυξιακής πορείας του Ιδρύματος. (παρ. 1, άρθ. 3 του Ν. 3374/2005, ‘Κριτήρια 

& Δείκτες Αξιολόγησης’). (Πρύτανης Ι. Γρυσπολάκης, Χανιά, 2007). 

Το κεκριμένο Πρότυπο Αναφοράς, ενσωματώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και 

προδιαγραφές  τεκμηριώνει  τη  χρήση του όρου ‘Διαχείριση Ποιότητας’. 

Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούμε τον 

‘Διασφάλι ης’. Το προτεινόμενο Σύστημα δεν αποσκοπεί μονοδιάστατα και 

μεμονωμένα στη ‘Διασφάλιση’ της ητας, ς ή προκύπτει στ  πλαίσια  

Προτύπων της σειράς ISO, ως τυ
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Συν ώ τητας, 

αυτ ά σεγγίσεις και αρχές των δύο αυτών Μοντέλων 

Πο  των λειτουργιών εκπαίδευσης 

και .  

 

επ ς, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιό

ομ τως, συμπεριλαμβάνει τις προ

ιότητας, ενσωματώνοντας αυτές σε όλο το πλέγμα

 διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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2.3. Το Σύστημα ως Στρατηγικός Στόχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Ένα σημαντικό τμήμα εμπειρικών ερευνητών υπογραμμ ζουν ότι τα Συστήματα ί

Διασφάλισης Ποιότητας επιδρούν θετικά -όχι μόνο- στις κύριες εκπαιδευτικές 

διεργασίες της διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας. Το πλήθος αυτών των μελετών 

καταλήγει στο κοινό κι αμοιβαία αποδεκτό συμπέρασμα ότι η Διασφάλιση Ποιότητας 

επιδρά καταλυτικά σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης λειτουργιών.  

Ο Stensaker (2003), μάλιστα, επισημαίνει ότι μερικά Συστήματα είναι έτσι 

σχεδιασμένα, που επικεντρώνονται και εστιάζουν σε οργανωσιακές απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που περιβάλλουν την Ανώτατη Εκπαίδευση, παρά στην κύρια 

λειτουργία αυτής, τη διδασκαλία και μάθηση.   

Ειδικότερα, εστιασμένες μελέτες σηματοδοτούν την επίδραση των Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας σε αλλαγές του Εσωτερικού Στρατηγικού Περιβάλλοντος 

του Ιδρύματος, κυρίως ως προς την ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας του 

Οργανισμού και της επαγγελματικής φυσιογνωμίας του προσωπικού.  

Συγκεκριμένα, οι εμπειρικές μελέτες των Brennan and Shah (2000) αποκαλύπτουν  

την ανάπτυξη κι αναβάθμιση των λειτουργιών Διοίκησης του Πανεπιστημίου και 

της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Στην ίδια 

κατεύθυνση κινείται και η αναφορά του  Barrow (1999), σύμφωνα με την οποία οι 

διοικητικές νόρμες που τέθηκαν σε λειτουργία εξαιτίας των Εσωτερικών 

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας έχουν επεκτείνει και εκσυγχρονίσει τα 

ακαδημαϊκά πρότυπα Διοίκησης. 

Είτε, λοιπόν, συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του υφιστάμενου Συστήματος 

Διοίκησης του Ιδρύματος είτε επιδρά και αναβαθμίζει τις λειτουργίες διοίκησης 

αυτού, είναι, πάντως, γεγονός ότι το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας βρίσκεται σε 

απόλυτη συσχέτιση και δια- δράση με το Σύστημα Διοίκησης του Πανεπιστημίου.  

Πως, όμως, κατοχυρώνεται αυτό το νέο διαρθρωτικό πλαίσιο λειτουργίας και 

διοίκησης για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας και το υφιστάμενο Σύστημα Διοίκησης αλληλοεπηρεάζονται και 

συντάσσονται για την επίτευξη του ίδιου σκοπού; 

Σχόλιο [E22]: Επειδή είναι 
case, μήπως να μην προσθέταμε 
τις βιβλιογραφικές αναφορές; 
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νισμός 

Λειτουργίας των Ιδρυμάτων και τετραετής Ακαδημαϊκός- Αναπτυξιακός 

. 3

των υ )

ών Πλαισίων, 

διασφαλίζεται η εφαρμογή των Συστημάτων Αξιολόγησης και Διασφάλισης 

εσ

ή

, 2007). 

ς

Ποιότητας του 

Κ

υ και των ειδικότερων στόχων του συντάσσει 4ετές 

ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα (...) 

ου 

διδακτικού και ερευνητικού έργου [των ΑΕΙ και των ΤΕΙ] είναι ένα από τα 

 (. ) 

Η Ελληνική Πολιτεία, ψηφίζοντας τον Νόμο 3549/ 2007 (Εσωτερικός Κανο

Προγραμματισμός -βλ. Παράρτημα Ε.) και συσχετίζοντας αυτόν με τον Ν 374/2005 

(Διασφάλιση Ποιότητας  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρ μάτων , στην ουσία 

κατοχυρώνει ένα νέο διαρθρωτικό πλαίσιο λειτουργίας για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.  

Με την παράλληλη και ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο Νομοθετικ

Ποιότητας στα Ιδρύματα, κατοχυρώνεται η λειτουργία των ωτερικών μηχανισμών 

διασφάλισης Ποιότητας ως ‘Στρατηγικό Εργαλείο’ Διοίκησης και ταυτίζεται η 

Στρατηγική Διοίκηση με τα Συστ ματα Διαχείρισης Ποιότητας σε κάθε 

Πανεπιστήμιο. (Γρυσπολάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τετραετέ  Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ιδρύματος), 

ουσιαστικά, αφ’ ενός θα επιβεβαιώνει την προσπάθεια διόρθωσης των αδυναμιών 

κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας- άμεση δια- δράση με τη διεργασία της Εσωτερικής 

Αξιολόγησης- κι αφ’ ετέρου θα ανάγει το Σύστημα Διασφάλισης 

Ιδρύματος σε Στρατηγικό Στόχο του Ιδρύματος.   

Ο Ν.3549/2007 αναφέρει, χαρακτηριστικά, (Αρθ. 5, παράγραφος 5) πως η διαδικασία 

της Αξιολόγησης και τα πορίσματα αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση 

του Τετραετή Ακαδημαϊκού– Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κάθε Πανεπιστημίου.  

(....) « άθε πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για την 

επίτευξη της αποστολής το

Και ότι αυτή τους η δραστηριότητα εντάσσεται σε έναν  

«(....)Μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχεδιασμό με στόχο την ανάδειξη μιας 

αυτοτελούς και ανταγωνιστικής φυσιογνωμίας τους». «Η αξιολόγηση τ

σημαντικότερα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση και 

εξέλιξη του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας ...
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 ρ

επιτελούν τα ιδρύματα στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη 

ν ο  

οτώντας συνεχώς την 

Ανώτατη Διοίκηση με μια ενημερωμένη και περιεκτική βάση δεδομένων με όλα τα 

θέσεις. 

Πανεπιστημίου. Αλλά και αντιστρόφως.  

Μόνο ε

δομή-, ς κατάλληλους ανθρώπους και 

ούν νέες διοικητικές νόρμες 

για το Πανεπιστήμιο, αναδιαμορφώνοντας τα Στρατηγικά Πρότυπα Διοίκησης του.  

Κατά α

σφαιρι

(....) Σημαντικό στοιχείο, κατά την επανάληψη των διαδικασιών αξιολόγησης, 

αποτελεί η υλοποίηση των πορισμάτων της π οηγούμενης αξιολόγησης, ιδίως 

των προτάσεων, υποδείξεων και συστάσεων της επιτροπής εξωτερικής 

αξιολόγησης. (…) Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται τα 

αναγκαία μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που 

παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου (...)». 

Καθίσταται σαφές, εκ του νομοθετικού πλαισίου, ότι η Διασφάλιση και η 

Αξιολόγηση της Ποιότητας δεν είναι αποκομμένες δραστηριότητες από το υπόλοιπο 

Σύστημα λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Α τιθέτως, λειτ υργούν ως εργαλεία 

αποτελεσματικής και αποδοτικής Διοίκησης, ανατροφοδ

στοιχεία Ποιότητας (Ε. Κεραυνού- Παπαηλιού, 2006). 

Από πλευράς της ίδιας της Ανώτατης Διοίκησης του Ιδρύματος πρέπει να δοθεί 

έμφαση στην ενίσχυση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Κουλτούρας Ποιότητας και 

να τηρηθούν συγκεκριμένες υποθέσεις και προϋπο

Μόνο εάν οι Στόχοι, Πολιτικές και κάθε φύσης διοικητική δραστηριότητα του 

Ιδρύματος αποσκοπούν στη βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, τότε μόνο το ίδιο 

το Σύστημα θα αναβαθμίζει τις λειτουργίες –εκπαιδευτικές και μη- του 

άν το Σύστημα, σχεδιαστεί μεθοδευμένα –χωρίς υπερβολική γραφειοκρατική 

διαχειρίζεται επαρκώς και από του

παρακολουθείται συστηματικά, τότε μόνο θα διαμορφωθ

υτό τον τρόπο και μόνο, μπορεί το Πανεπιστήμιο να προσεγγίσει δυναμικά 

κά την ιδέα της Ποιότητας, ανάγοντας αυτήν σε Στρατηγικό του Στόχο. 
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Η Διασφάλιση Ποιότητας, ως Στρατηγικός Στόχος, συνεπάγεται: 

 Δέσμευση Ηγεσίας 

 Ενσωμάτωση των Πολιτικών και Σκοπών της Ποιότητας στο Όραμα και 

Αποστολή του Ιδρύματος  

 Κατάλληλη Στρατηγική, συμβατή με την Πολιτική Ποιότητας 

 ροφοδότησης κι ενίσχυσης της Αυτό- Αξιολόγηση, ως εργαλείο ανατ

αυτογνωσίας της Ανώτατης Διοίκησης 

 Στρατηγικό Σχεδιασμό (Τετραετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης- Ν.3549/2007) 

 Διαμόρφωση και συνεχή ενίσχυση Κουλτούρας Ποιότητας (Quality ulture) 

Ο προσδιορισμός της Αποστολής για την πραγματοποίηση του Οράματος των 

Τμημάτων, καθώς και η Στρατηγική που εξειδικεύ

C

ει τον τρόπο επιτυχίας της 

αποστολής, καθορίζοντας τους στόχους, τα μέσα και το συγκριτικό πλεονέκτημα 

έναντι των ανταγωνιστών, απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα: 

Σχήμα 17. Αποστολή, Όραμα, Ηγεσία Ιδρύματος. 

Ηγεσία Βασικέ

Φ υωνή το  Πελάτη
- Ανάγκες

- Προσδοκίες

Ανταγωνιστές

ς αξίες και
Σκοπός του Οργανισμού

ΟΡΑΜΑ
για τον Οργανισμό

Φωνή  Οργανι μού
- Προσωπικού
- Διαδικασιών

για τον Οργανισμό

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
για τον Οργανισμό

 του σ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

- Στόχοι

 
Πηγή: Κ. Δερβιτσιώτης, 2001: 89. 

 

- Μέσα
- Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
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μα Στρατηγικής 

Διοίκησης υπό το φως της Διασφάλισης Ποιότητας (D. Lim, 2001) 

Η θ ε

Αυτό που απομένει να δούμε είναι αυτό καθ’ αυτό το Σύστη

εμ λιώδης προσέγγιση του Συστήματος Διοίκησης σηματοδοτεί πέντε στάδια: 

 ολής του Ιδρύματος.  Δήλωση Οράματος, Αποστ

 Προσδιορισμός των κρίσιμων λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

 Αναγνώριση των αντικειμενικών στόχων κάθε λειτουργίας και ορισμός 

ποσοτικών και ποιοτικών Δεικτών απόδοσης για κάθε στόχο 

 Σχεδιασμός & εγκατάσταση διεργασιών, που θα εξασφαλίζουν την επίτευξη 

των στόχων 

 Ανάπτυξη ενός Συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου κι αποτίμησης της 

κα Ιδ λικά

ανεπιστημίου, απλά, 

μετατρέπεται σε ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας και, εν τέλει, ταυτίζεται με το 

 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Συνεπώς, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας δεν προσθέτει στο 

Ίδρυμα δυσκίνητες δομές, όπως πολλοί πρεσβεύουν.  

Η Ανώτατη Διοίκηση κατά το Στρατηγικό Σχεδιασμό πρέπει να εστιάζει στις εξής 

Αρχές: 

απόδοσης του Συστήματος Διοίκησης ι του ίδιου του ρύματος, συνο  

(D. Lim, 2001).  

Διαπιστώνεται πως το υφιστάμενο Σύστημα Διοίκησης του Π

προτεινόμενο Μοντέλο Διαχείρισης της Ποιότητας

 Διαθεσιμότητα  

 Ευχρηστία 

 Μαθησιακή Αποτελεσματικότητα 

 Επιχειρηματική Απόδοση (βραχυχρόνιοι και μέσο- μακροπρόθεσμοι 

οικονομικοί στόχοι, απόσβεση επενδύσεων-  Μελέτης Βιωσιμότητας) 

 Ασφάλεια- Προστασία 

 Δυνατότητα για ‘αλλαγή’ 
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 ακόλουθες: 

Οι Πρακτικές Διοίκησης, που οφείλει η Ανώτατη Διοίκηση να αναπτύξει, 

υποστηρίζοντας τη Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας είναι οι

 Σύνθεση Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων 

 οιτητών Μηχανισμοί αναγνώρισης της συμμετοχής των Φ

 Μηχανισμοί ανάπτυξης διεπιστημονικών Προγραμμάτων 

 Ενίσχυση προσαρμοστικότητας και ευελιξίας του Πανεπιστημίου 

  και Πολιτική Μηχανισμοί παρακολούθησης και μέτρησης της διδασκαλίας

Αξιολόγησης (Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού, 2006) 

 ραστηριοτήτων Ιδρύματος- Πρακτικές Ενίσχυσης Εξωστρέφειας Διεύρυνση δ

 

Το Έρ

εμπιστο  της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, στην καθοδήγησή τους για 

τους να εργαστούν με ζήλο. 

αστη δέσμευση τους στην κατανόηση των οργανωτικών διαδικασιών και τη 

βελτίωσή τους, τη μέτρηση και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων τόσο ποιοτικά, 

όσο ι

 Η επιχειρησιακών στόχων απαιτεί τον πλήρη και ουσιαστικό 

σχεδ σ νάδα. Εξάλλου η οργάνωση εκλαμβάνεται 

ως ιδ

περισσο ίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων» (Robey 1982:27, Armstrong 1996:329).  

 

Προσδιορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ανά Τμήμα (L. Smith, 1999) 

γο της Ανώτατης Διοίκησης συνίσταται στην ενεργοποίηση του ζήλου και της 

σύνης των µελών

συνεργασία μεταξύ τους και στην παρότρυνσή τους για την μεγιστοποίηση των 

προσπαθειών τους. «Απαιτεί ξεκάθαρους στόχους, κλίμα εμπιστοσύνης και 

αναπληροφόρηση». (Κoontz- O’ Donnell 1980: 91). 

Αυτό, προϋποθέτει, την αυτογνωσία των Στελεχών ως προς τον ρόλο τους και τους 

Στόχους της Ποιότητας και τελικά, την προθυμία 

Σύμφωνα µε τον James (2003), πρωταρχικός στόχος των εμπλεκόμενων είναι η 

απερίφρ

 κα  ποσοτικά.  

επίτευξη των 

ια μό ρόλων για κάθε ανθρώπινη μο

ένα Σύστημα «συνε ητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή δυνάμεων δύο ή 

τέρων προσώπων» και «από ρόλους σχεδιασμένους για την επ
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 το 

προσωπικό σε εξειδικευμένες ομάδες. Η διαδικασία αυτή συνιστά την 

«Τμ  να καταρτίζεται το Οργανόγραμμα, 

ένας  Ιδρύματος και το 

Διά  του. 

Ως  στο κατά 

πόσ μ

αποτέλε σεις στις δεδομένες συνθήκες 

των Τμημάτων. (Koontz and O’ Donnell, 1984) 

Προ

πρέπει: 

Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα πρέπει να υπάρχει διάκριση 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των Τμημάτων και, αναλόγως, να κατανέμεται

ηματοποίηση». Αναλόγως, κατόπιν, πρέπει

 διαγραμματικός πίνακας της οργανωτικής διάρθρωσης του

γραμμα Διαδικασιών, που απεικονίζει τη ροή των λειτουργιών

προς τη διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η σημασία αυτής έγκειται

ο ία απόφαση είναι ορθολογική και επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό 

σμα, συγκριτικά µε τις λοιπές εναλλακτικές λύ

κειμένου η λήψη των αποφάσεων να επιφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα θα 

 Να υπαγορεύεται από αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνονται μετά 

από συστηματική μελέτη του προβλήματος ή των προβλημάτων. 

 Να έχει σταθερή κατεύθυνση και να διαθέτει ευελιξία για την αντιμετώπιση 

τυχόν ροβλημάτων κατά το στάδιο τη  εφαρμογής της. π ς

 Να διαμορφώνεται κατόπιν ουσιαστικής συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων στην διαμόρφωση καθοριστικών αποφάσεων και να αναλύεται 

σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η τακτική αυτή εξασφαλίζει την αποδοχή 

αλλά και την δέσμευση όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας  

 Να καθορίζει πλαίσια και κριτήρια για μελλοντικές ενέργειες, δεδομένου ότι 

η λήψη των αποφάσεων αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο 

προϋποθέτει μία πολύπλοκη σχέση διαφόρων µμεταβλητών. 

 Να καθορίζεται µε σαφήνεια η αξία, η χρησιμότητα ή η σπουδαιότητα που θα 

αποδοθεί στον κάθε συνδυασμό ενέργειας – αποτελέσματος. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικ νίζονται ενδεικτικά τα σημεία, στα οποία οφείλει να 

εστιάζει η Ανώτατη Διοίκηση, στα πλαίσια του Συστήματος Διοίκησης

 ο

 της υπό το 

φως  της Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Ιδρύματος. 
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Στρα

οί

Σχήμα 18. Υπόδειγμα Στρατηγικού Χάρτη. 
 

τηγική Βελτίωσης Υπηρεσιών Υποστήριξης

Αντικειμενικ
Στόχοι
Απόδοσης

Π

Ε
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ε Σ
κ
Π

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

νέων επιδόσεων

Αύξηση δωρεών και πηγών

 

Πηγ

 

Αυτ π ευ ι

αναπτυ

Πανεπι

            

ΕΛΑΤΗΣ

ΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Ανάπτυξη υπηρεσιών
υποστήριξης

Ανάπτυξη 

ΚΠΑΙΔΕΥ Η
αι ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αύξηση παραγωγικότητας
και εκπαίδευσης

χρηματοδότησης

ή: Dr P. Scholten, 2007 

ό ου απομένει να διερ νηθεί είναι ‘πως, τελικά, θα σχεδιαστεί κα  θα 

χθεί το προτεινόμενο πολύ- επίπεδο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το 

στήμιο Μακεδονίας’. 
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ΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤ

3.1. Συστατικά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Παρακάτω, αποτυπώνονται όλα εκείνα τα γενικά χαρακτηριστικά ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας, που θα περίμενε κανείς να δει και στο προτεινόμενο Σύστημα 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Με τον όρο ‘Σχεδίαση του Συστήματος Ποιότητας’ εννοείται: 

 Προσδιορισμός και την περιγραφή των στοιχείων από τα οποία αποτελείται 

ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.  

 Περιγραφή αλληλεπιδράσεων μεταξύ των στοιχείων αυτών.  

 Προσδιορισμός αναγκαίων πόρων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων που προβλέπει 

το Σύστημα Διαχείρισης, ώστε να λειτουργεί και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου Αναφοράς 

Ενδεικτικά, τα συστατικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας είναι:  

 Οι διεργασίες της επιχείρησης µε τις μεθόδους και τα κριτήρια ελέγχου.  

 Η πολιτική για την ποιότητα και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.  

Οι αναγκαίοι πόροι, όπως προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή κλπ..   

 Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του προσωπικού.  

 Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσα και έξω από την επιχείρηση.  

 Η τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας (Εγχειρίδιο, Πολιτική, Σκοποί, 

Διαδικασίες, Έντυπα, Οδηγίες Εργασίας, Αρχεία).  

Όλα τα σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης έχουν κοινή φιλοσοφία και βασίζονται  

στις ίδιες Αρχές. Κατά συνέπεια έχουν πολλά κοινά στοιχεία όσον αφορά το 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την συντήρηση τους. 

 http://www.liaison.tuc.gr/gr_quality.html
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 Τεκμηρίωση του συστήματος (Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, Οδηγίες, Έντυπα)  

 Προσδιορισμός και παρακολούθηση επίτευξης σκοπών και στόχων  

 Δέσμευση της Διοίκησης  

 Καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων  

 Συστηματικό τρόπο διαχείρισης εγγράφων και αρχείων/ πληροφοριών  

 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία  

 όρφωση με τις απαιτήσεις της Αναγνώριση, παρακολούθηση και συμμ

Νομοθεσίας  

 Διάθεση ενός ατόμου ή μιας ομάδας υπεύθυνης για την εφαρμογή  

Διάθεση των απαιτούμενων πόρων   

 Ανα  από την Διοίκηση σε τακτά χρονικά σκόπηση του Συστήματος

διαστήματα  

 Έλεγχος των ίδιων των διαδικασιών και εργαλείων μέτρησης και 

παρακολούθησης του Συστήματος  

 Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων  

 Έλεγχος των μη συμμορφώσεων και διορθωτικές - προληπτικές ενέργειες  

 Συνεχής Βελτίωση  

 Έλεγχος των προμηθευτών και των υπεργολάβων  
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Επίσης, προς απάντηση και συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις, χρειάζεται να 

αναπτυχθεί μία σειρά από  διαδικασίες όπως:  

 Διαδικασία Ελέγχου Εγγράφων και δεδομένων του Συστήματος.  

 Διαδικασία Διαχείρισης Αρχείων  

 Διαδικασία προσδιορισμού και παρακολούθησης σκοπών και στόχων.  

 Διαδικασία ανασκόπησης από την Διοίκηση.  

 Διαδικασία ελέγχου των μηχανισμών παρακολούθησης 

 Διαδικασία Εσωτερικής Επιθεώρησης. Όλα τα συστήματα απαιτούν 

περιοδικές επιθεωρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται υπό κοινή φιλοσοφία 

στοχεύοντας στην εις βάθος διερεύνηση των συστημάτων και διεργασιών 

παράλληλα με την εκπαίδευση του προσωπικού.  

 Διαδικασία Μη Συμμορφώσεων. Ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων 

και αστοχιών είναι κοινός σε όλα τα Συστήματα  

 Διαδικασία Διορθωτικών / Προληπτικών ενεργειών. Η απαίτηση για 

επεξεργασία των προβλημάτων και των τάσεων που δύναται να οδηγήσουν σε 

πρόβλημα είναι κοινή σε όλα τα συστήματα και αποτελεί τον ουσιαστικό 

μηχανισμό για τη συνεχή βελτίωσή τους  

 Διαδικασία Παρακολούθησης της Νομοθεσίας  

 Διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής επικοινωνίας  

 Διαδικασία Διαχείρισης Υλικών. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στην ασφάλεια και υγιεινή, οι πόροι θα πρέπει να παρέχονται με ελεγχόμενο 

τρόπο ώστε:  

 Να χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν συνεπάγονται επιπτώσεις στην 

υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

 Να χρησιμοποιούνται οι ελάχιστοι δυνατοί πόροι για ελαχιστοποίηση της 

εξάντλησης των φυσικών πόρων και του κόστους παραγωγής 

 Να παρέχονται οι απαιτούμενοι πόροι για την διασφάλιση της υγιεινής και 

ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού 
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 Διαχείριση Ανθρώπινων πόρων. Για την εφαρμογή όλων των συστημάτων 

απαιτείται το προσωπικό:  

 Να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο ώστε να παράγονται υπηρεσίες 

ύν 

λεια των 

υψηλού επιπέδου ποιότητας, να αποφεύγονται καταστάσεις που οδηγο

σε επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγιεινή και την ασφά

εργαζομένων.  

 Να είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, 

περιβάλλοντος και ασφάλειας ώστε να συμμετέχει στην εφαρμογή του 

τύπων 

οιχεία που διαφοροποιούνται. 

συστήματος, και να έχουν μία εικόνα όλων των σύγχρονων προ

ώστε να γνωρίζουν τα σημαντικά στ

 Διαδικασία Δι χείρισης Υποδομών  α

 αχείρισης Προμηθειών  Διαδικασία Δι

 Διαδικασίες Μέτρησης & Ελέγχου. Σε όλα τα συστήματα απαιτείται να 

τηματικό τρόπο διάφορα στοιχεία.  

Οι μ

Διαχείρ τυπα, που μπορούν να θέσουν διαφορετικούς στόχους και 

κρι μ τ ο

 http://w

ελέγχονται και να μετρούνται με συσ

Διαδικασίες αυτές τεκμηριώνονται ε Ειδικές Οδηγίες, Προγράμματα, Σχέδια 

ισης και Έν

τήρια, σύμφωνα ε τις απαι ήσεις του εκάστ τε Προτύπου Αναφοράς. 

ww.liaison.tuc.gr/gr_quality.html
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3.2. Εργαλεία Σχεδιασμού - Παρακολούθησης - Ανασχεδιασμού του Συστήματος 

Η διαμόρφωση και ανάπτυξη του προτεινόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

για στρατηγική 

σχε σ

Στη ά ικτικός 

είνα κών, δεδομένου, ασφαλώς, ότι 

χρησ ρώπους. 

Τα ο μ υ

σχεδιασ

παρακ

Συστήμ ριση και ο εντοπισμός των 

αστοχιών αυτού) και αφ’ ετέρου στη φάση του ανασχεδιασμού του, σε περίπτωση 

που

Ερ ο

 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα στηριχθεί σε συγκεκριμένη 

δια μού.  

 φ ση του σχεδιασμού του Συστήματος, ιδιαίτερα, χρήσιμος και υποστηρ

ι ο ρόλος των κατάλληλων εργαλείων και τεχνι

ιμοποιούνται και από τους κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθ

πρ τεινόμενα αυτά εργαλεία πορούν να χρησιμοποιηθούν, πέραν το  αρχικού 

μού κι ανάπτυξης του προτεινόμενου Συστήματος, αφ’ ενός στη φάση της 

ολούθησης της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του 

ατος (όπου διερευνάται και επιδιώκεται η αναγνώ

 διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα, αποκλίσεις ή και αστοχίες στο Σύστημα. 

γαλεία Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Συστήματ ς 

τικά, οι κυριότερες εκ των τεχνικών, που επιδιώκεται να εφαρμοστούν κατά το 

σμό, διαμόρφωση και ανάπτυξη του προτεινόμενου Συστήματος, 

ζονται στις ακόλουθες:  

Ενδεικ

σχεδια

συνοψί

 ν & Προτύπων 

Η Ανάπ τύπων, εφαρμόζεται 

στις

Συστήμ

συγκεκ χους, αντικείμενο -πεδίο εφαρμογής και προσδοκώμενα 

αποτελ

συνόλου (π τηριοτήτων). 

Ανάπτυξη, Προσαρμογή & Εφαρμογή Συστημάτω

τυξη - Προσαρμογή και Εφαρμογή Συστημάτων και Προ

 περιπτώσεις όπου απαιτείται ο σχεδιασμός - διαμόρφωση συγκεκριμένου 

ατος, δηλαδή δομημένου συνόλου διαδικασιών και δραστηριοτήτων με 

ριμένους στό

έσματα, ή τέλος επιδιώκεται η κατηγοριοποίηση - ταξινόμηση στοιχείων ενός 

.χ. αρμοδιοτήτων, διαδικασιών και δρασ

Σχόλιο [ΑΕ23]: Η ενότητα 
αυτή τη θεωρώ κρίσιμη και για 
αυτό δεν την αφαιρώ. Από τη 
στιγμή που προτείνω το 
σχεδιασμό ενός Συστήματος, 
θεωρώ πως πρέπει να προτείνω, 
ταυτόχρονα, και συγκεκριμένα 
εργαλεία. Φαντάζομαι πως δεν 
έχετε αντίρρηση. 
Τώρα, ο ενδοιασμός μου έγκειται 
στη θέση της συγκεκριμένης 
ενότητας. Αυτή πρέπει να 
προηγείται ή να έπεται της 
προσέγγισης (3.3) και των 
βημάτων (3.4) σχεδιασμού του 
Συστήματος. 
Νομίζω πως καλά είναι εδώ που 
είναι.
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Ανάπτυξη Συστημάτων 

  - Περιεχομένου και Στόχων του Συστήματος Καθορισμός Ταυτότητας

 Προσδιορισμός Αρχών, Παραμέτρων, Κριτηρίων Αποτελεσματικότητας 

 Αρχικός Σχεδιασμός 

 Π ειτουργικών Διαδικασιών ροσδιορισμός Λ

 Τελικός Σχεδιασμός - Οριστικοποίηση Προδιαγραφών Συστήματ ς ο

 Καθορισμός Μηχανισμού Ελέγχου και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

 Κατανομή Υπευθυνοτήτων και Αρμοδιοτήτων 

 Κατάρτιση Εγχειριδίων Λειτουργίας και Σχεδιασμός Εργαλείων Εφαρμογής 

 Προσδιορισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό (εκπαίδευση -προσλήψεις) 

Προσαρμογή Συστημάτων 

 Αναγνώριση - Επιλογή καταλληλότερων Υφιστάμενων Συστημάτων 

 Προσδιορισμός Κριτηρίων Αξιολόγησης Εναλλακτικών λύσεων 

 Αξιολόγηση & Επιλογή Βέλτιστης Λύσης 

 Παραμετροπ  με βάση τις ιδιαιτερότητες των εμπλεκομένων φορέων 

(Φιλοσοφία, Κουλτούρα, Μέγεθο

οίηση   

ς, Δομή, κλπ..) 

 Τροποποίηση Λειτουργιών, Διαδικασιών και Κατανομής Υπευθυνοτήτων 

Εφαρμογή Συστημάτων 

 Καθορισμός Αντικειμενικών Στόχων Εφαρμογής 

 Προσδιορισμός Πεδίου & Εύρους Εφαρμογής 

 Κατανομή - Ταξινόμηση επί μέρους Επιπέδων εφαρμογής 

 Αναλυτική Κατανομή Αρμοδιοτήτων Εφαρμογής 

 Προγραμματισμός Φάσεων, Σταδίων & Διαδικασιών Εφαρμογής 

 Υλοποίηση Εφαρμογής & Έλεγχος - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

  Τελικές Διορθώσεις -  Οριστικοποίηση Συστήματος 
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 Quality Function Deployment 

Α. Τι είναι το QFD; 

Το QFD (Quality Function Deployment– Ανάπτυξη Λειτουργίας Ποιότητας) 

αποτελεί την έκφραση μιας λεπτομερούς μεθοδολογίας σχεδιασμού, η οποία 

 της 

‘παραγωγικής διαδικασίας’ αλλά και των λειτουργιών του Οργανισμού.  

Σε επίπεδο επιχειρησιακής στρατηγικής, η εφαρμογή του Συστήματος δίνει τη 

 α α α

ο με τον οποίο τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν 

να επιτευχθούν.  

χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της ικανοποίησης του “πελάτη” σε εταιρικές 

προδιαγραφές, που εφαρμόζονται σε κάθε σημαντικό στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας.  

Καθοριστικός παράγοντας της μεθόδου QFD αποτελεί ο ‘πελάτης’- φοιτητής και η 

ικανοποίηση των αναγκών του, που καθοδηγεί τις διαδικασίες σχεδιασμού, 

κατασκευής και προώθησης των αγαθών.  

Στη ουσία αποτελεί την εφαρμογή συντονισμένης ανάπτυξης της ποιότητας, της 

τεχνολογίας, του κόστους και της αξιοπιστίας στο σύνολο όχι μόνον

δυνατότητα στον Οργανισμό, εν προκειμένω το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να 

ξεφύγει από τα στενά παρ δοσι κά πρότυπ , που εστιάζονται στα παραγόμενα 

αποτελέσματα και, όχι, στον τρόπ

Β. Που χρησιμοποιείται το QFD; 

Η εφαρμογή του QFD δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και η 

έννοια του «πελάτη» μπορεί να διευρυνθεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 

δραστηριότητες πέραν του σχεδιασμού ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Έτσι μπορεί να 

εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού όπως: 

 Νέα υπηρεσία, 

 Νέα δραστηριότητα ή διεργασία, 

 Νέο Σύστημα ή δράση. 
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ρμογή QFD: 

Τα ο πτικά 

στα α

Γ. Τα οφέλη από την εφα

φέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου αναφέρονται συνο

κόλουθα σημεία: 

 Προδιαγραφές εκπαιδευτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν τις προσδοκίες 

των «πελατών»- φοιτητών. 

 ργασιών. 

 των 

ιστικά 

dded value processes) της 

 

Μακεδονίας, που προκύπτει ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής της εν λόγω 

 σε θέματα εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων και, έχοντας ήδη διαμορφώσει εμπειρίες σχετικά με τις 

Σημαντική μείωση του χρόνου των εκπαιδευτικών διε

Αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται εξαιτίας αφ’ ενός του περιορισμού

σχεδιαστικών τροποποιήσεων και αφ’ ετέρου της εστίασης σε καθορ

χαρακτηριστικά και κρίσιμες διεργασίες (a

εκπαιδευτικής δράσης. Η ανταγωνιστικότητα του Πανεπιστημίου

μεθόδου, έγκειται στο γεγονός της επιθετικής πολιτικής που το Ίδρυμα 

μπορεί να αναπτύξει

καινούργιες σχεδιαστικές τάσεις. 

 Σημαντική μείωση του κόστους ‘παραγωγής’ ή υλοποίησης υπηρεσίας, 

ρισμό κατάλληλων αντοχών και αποτέλεσμα που προκύπτει από τον καθο

μείωσης λαθών. 

 Συνοχή στις ενδιάμεσες φάσεις του σχεδιασμού. 

 Συνοχή στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον φοιτητή και το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

  της ‘ισχύουσας αγοράς’ (σε θέματα Εκπαίδευσης, 

ιοδρομίας), σε συνδυασμό 

αλόγου όσων Ακαδημαϊκών 

το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

Ακριβής προσδιορισμός

Έρευνας, Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Σταδ

με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κατ

Ιδρυμάτων επιτελούν σχετική κι ανάλογη δράση με 
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Δ

Προ ς να είναι επιτυχής απαιτούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

. Προϋποθέσεις εφαρμογής του QFD 

κειμένου η έκβαση της εφαρμογή

 Πραγματοποίηση ιδιαίτερα προσεκτικής εκπαίδευσης όσων εμπλέκονται 

στη διαχείριση του Συστήματος 

 Παροχή κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχικότητας των φοιτητών και 

μελών ακαδημαϊκού, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού 

 Εστίαση σε επιμέρους λεπτομέρειες. 

 Επακριβής υπολογισμός του όγκου δουλειάς προς διεκπεραίωση. 

 Έγκαιρη συλλογή στοιχείων και απαραίτητων πόρων, για την υλοποίηση 

του Συστήματος. 

 Καθορισμός του φάσματος, των στόχων της εφαρμογής της μεθόδου και 

κοινή αποδοχή τους από τα πρωταρχικά στάδια. 

 Αποφυγή υπεράριθμων λεπτομερειών και δημιουργίας εξαιρετικά μεγάλης 

μήτρας δεδομένων. 
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Εργαλεία Παρακολούθησης του Συστήματος 

 Ανάλυση της Διαχειριστικής Επάρκειας  

Η τεχνική αυτή, ουσιαστικά, εξετάζει το βαθμό επάρκειας της διαχείρισης και 

παρακολούθησης αυτού καθ’ αυτού του Συστήματος. Η ανάλυση των ίδιων των 

μηχανισμών εφαρμογής κι υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θα 

πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα, ως εξής: 

 Ανάλυση κάθε μηχανισμού- διεργασία του Συστήματος, ως μονάδα, στο 

βαθμό που αντιστοιχεί στο καθένα 

 Ανάλυση λειτουργίας της ομάδας των μηχανισμών και της δυνατότητας 

υλοποίησης των απαιτούμενων προδιαγραφών και διεργασιών. 

Η ανάλυση κάθε μηχανισμού σκοπεύει στην παροχή πληροφοριών που αφορούν στη 

λειτουργία και αποδοτικότητά του, στον εντοπισμό ορθών πρακτικών αλλά και τυχόν 

αδυναμιών που επηρεάζουν την αποτελεσματική υλοποίηση της παρέμβασης, στην 

αναγνώριση περιοχών λειτουργίας που υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πιθανώς 

στον προσδιορισμό νέων λειτουργιών των οποίων η σταδιακή ενσωμάτωση 

προβλέπεται ότι θα βελτιώσει τον εξεταζόμενο μηχανισμό παρέμβασης, με βάση τους 

στόχους που έχουν τεθεί. 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση της λειτουργίας του συνόλου των μηχανισμών αποσκοπεί 

στην εξιχνίαση των περιοχών επικοινωνίας – συνεργασίας, στις οποίες απαιτείται 

βελτίωση της ακολουθούμενης πρακτικής, ώστε να επιτυγχάνεται ο αντικειμενικός 

στόχος της παρέμβασης στο Σύστημα. 

Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, δίνεται η δυνατότητα στη Μονάδα 

Ποιότητας, αλλά και στην Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, αφ’ ενός να 

αξιολογήσει τη σαφήνεια των διαχειριστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων καθώς 

και των διαδικασιών διαβούλευσης κι αφ’ ετέρου να συνάγει συμπεράσματα ως προς 

το  Σύστημα και τις διαδικασίες υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και 

εσωτερικού ελέγχου, αποτιμώντας, στην πραγματικότητα, τη συμβολή της ‘εταιρικής 

σχέσης’ στην Ποιότητα της παρακολούθησης και της υλοποίησης του Συστήματος.  
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 Συστημική Προσέγγιση – Ανάλυση 

ήματος - θεματικού αντικειμένου, ώστε να εξασφαλιστεί η 

εξέταση - αντιμετώπιση όλων των σχετικών μεταβλητών και παραμέτρων και 

παρά

παραμέτρ  

Βασικό χ

δομής τ

Αξιολόγη

από Υπ α ν  ρ π

παραμέτρ

Τα βήμα

είναι: 

Η Συστημική Προσέγγιση - Ανάλυση έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη και δυναμική 

προσέγγιση ενός προβλ

λληλα να διασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση της μεταβολής των 

ων και μεταβλητών αυτών. 

αρακτηριστικό της Συστημικής Προσέγγισης αποτελεί η προσομοίωση κάθε 

ου Ιδρύματος (Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Σχέδιο Δράσης γύρω από την 

ση και Διασφάλιση Ποιότητας κλπ..) με ένα Σύστημα, το οποίο αποτελείται 

οσυστήματα, κ ι, κατόπι , η εξέταση των διαφό ων αραγόντων και 

ων - μεταβλητών που επηρεάζουν τη λειτουργία των Υποσυστημάτων.  

τα που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της Συστημικής Προσέγγισης 

 Οριοθέτηση Συνολικού Συστήματος προς Ανάλυση 

 Καταγραφή - Ταυτοποίηση Υποσυστημάτων 

 

βάλλοντος) 

Προσδιορισμός Εξωγενών Ανεξάρτητων Μεταβλητών (Ανάλυση 

Εξωτερικού Περι

 Προσδιορισμός Ενδογενών Ανεξάρτητων Μεταβλητών (Ανάλυση 

Εσωτερικού Περιβάλλοντος) 

 Μεταβλητών (παράμετροι Σχεδιασμού και   

Λειτουργίας κάθε Υποσυστήματος) 

Καθορισμός Εξαρτημένων 

 

ί η

Καθορισμός Παρεμβατικών Μεταβλητών (Μεταβλητών που καθορίζουν την 

εσωτερική αλληλεπ δρασ  των εξαρτημένων μεταβλητών) 

 Διατύπωση Προτύπων - Αλγορίθμων Συσχέτισης-Αλληλεπίδρασης 

 ερασμάτων Εξαγωγή Συμπ

 Έλεγχος των Αποτελεσμάτων 

 Αξιολόγηση Αλλαγών Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 Διατύπωση Προτάσεων Διορθωτικών Δράσεων 
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Εργαλεία Ανασχεδιασμού του Συστήματος 

Για την περίπτωση που το προτεινόμενο Σύστημα χρήζει ανασχεδιασμού, τότε 

μερικά από τα ενδεικτικότερα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι τα 

ακόλουθα: 

 Τεχνικές Λειτουργικού Ανασχεδιασμού  

Οι τεχνικ

Performa ν διαδικασιών 

του Π ε

ές αυτές χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της μεθοδολογίας (Fusion 

nce Improvement) για τον ανασχεδιασμό των λειτουργικώ

αν πιστημίου: 

 εκριμένες 

ότητας στη χρήση πόρων, χρόνου εκτέλεσης διαδικασιών, 

στον αποδέκτη υπηρεσιών 

κλπ), 

είτε πρόκειται για παρεμβάσεις εστιασμένες σε συγκ

λειτουργικές περιοχές με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής αυτών (από 

πλευράς αποδοτικ

ποιότητας & μείωσης περιπτώσεων λαθών, εξάλειψης ενδιάμεσων βημάτων 

στη ροή εργασίας που δεν προσδίδουν ‘αξία’ 

 ις ριζικού διαρθρωτικού μετασχηματισμού οι οποίες 

αποσκοπούν, πέρα από την ορθολογικοποίηση κάποιων προβληματικών 

περιοχών του Οργανισμού, στην εκ βάθρων αλλαγή στη δομή και στις 

μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας του (business transformation). 

είτε για παρεμβάσε
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Πίνα ύ 

 

κας 10. Δομή Τεχνικής Λειτουργικού Ανασχεδιασμο

 
ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Στόχοι (απορρέουν από τη στρατηγική, 

αν

το επιχειρησιακό σχέδιο και την 

αλυτική στοχοθεσία του 

Οργανισμού) 

 Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης συναλλαγών  

 Έλεγχος λειτουργικού κόστος  

 Βελτίωση Ποιότητας 

 Ικανοποίηση συναλλασσομένου ‘Πελάτη’ 

 Διαχείριση κινδύνων από τη μετάβαση στη 

νέα κατάσταση 

Κομβικά Λειτουργικά Ζητήματα  Αναγνώριση κρίσιμων θεμάτων 

(δυνατότητες, περιορισμοί, εμπλεκόμενοι & 

ενδιαφερόμενα μέρη, ετοιμότητα αλλαγής, 

χρονισμός ενεργειών, κλπ.) που επηρεάζουν 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Ευκαιρίες Εκσυγχρονισμού

Βελτίωσης Απόδοσης  

 &  ό

παραπάνω στόχους. 

Γενικός σχεδιασμ ς παρεμβάσεων βελτίωσης 

που μπορούν να υλοποιηθούν ως προς τους 

Κριτική ανάλυση κόστους / οφέλους 

(Business Case) 

 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας, βιωσιμότητας 

και καταλληλότητας  προ εινόμενης 

μεταβολής σε σχέση με τους στόχους του 

Οργανισμού  

τ

Αναλυτικός σχεδιασμός αλλαγών   Αναλυτικός σχεδιασμός νέων λειτουργιών, 

οργανωτικών δομών και των άλλων 

συντελεστών 

Αναγνώριση και Εκτίμηση 

Αλληλεξαρτήσεων 

 Αλληλεξάρτηση με άλλες παράλληλες 

δράσεις, όπως τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, 

οργανωτικές μεταβολές κλπ  που απαιτούν 

συνολική διαχείριση (business integration)  

 Καθορισμός Προϋποθέσεων επιτυχίας 
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 Εργαλεία χαρτογράφησης, ανάλυσης και μοντελοποίησης επιχειρησιακών 

ριτικά με τα δύο προηγούμενα, που εστιάζουν 

Ένα 

ηλο επίπεδο για την λήψη των σχετικών αποφάσεων αξιολόγησης ή 

ανασχεδιασμού. Ταυτόχρονα, αποτυπώνεται η ροή μιας διαδικασίας, δηλαδή ο 

χρονι τότητα περιγραφής του 

χρονι ωσης.  

Σημα κ έ ι  

μοντέλου ξανόμενου βαθμού λεπτομέρειας.  Έτσι το 

μοντέλο υ 

Διοίκηση λα των χαμηλότερων επιπέδων αποτυπώνουν 

τις απαραίτητες

Με βάση  για κάθε διαδικασία και λαμβάνοντας 

υπ' όψη 

γεγονότω τηριότητας), το 

εργαλείο ormance 

indicators) μιας διαδικασίας, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σχέση με την 

παρα στος κλπ. της διαδικασίας.  

Τα συ ύνται για το σκοπό αυτό, ανάλογα με τις 

δυνα η και το Microsoft Visio 

διεργασιών (Process Mapping / Modeling) 

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο και δυναμικό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα 

γραφικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης των διαδικασιών, τη δυνατότητα 

δημιουργίας διαγραμμάτων ροής εργασιών, ανάλυσης και αξιολόγησης αυτών. Αν και 

ειδικότερη η χρηστικότητα του συγκ

στο Σύστημα, ως ενιαία δομή και σύνολο, αυτό αναλύει τα επί μέρους μέρη του 

Συστήματος, όντας χρήσιμο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη φάση του 

ανασχεδιασμού του Συστήματος.  

Οι μεθοδολογίες αυτές προσφέρουν γραφικά μέσα αποτύπωσης των δραστηριοτήτων 

(βημάτων) του Συστήματος, καθώς και των σχέσεων μεταξύ των βημάτων. 

Σύστημα μπορεί να περιγραφεί σε αυξανόμενους βαθμούς λεπτομέρειας έως το 

κατάλλ

σμός και η λογική της ροής της διαδικασίας. Η δυνα

σμού επιτρέπει την ανάπτυξη μοντέλων προσομοί

ντι ό επίσης πλεον κτημα είνα η δυνατότητα ανάλυσης ενός αρχικού 

 σε διαδοχικά μοντέλα αυ

του υψηλότερο επιπέδου είναι εύκολα κατανοητό από την Ανώτατη 

 του Ιδρύματος, ενώ τα μοντέ

 λεπτομέρειες για την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό.  

 τα μοντέλα που θα δημιουργηθούν

χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων (π.χ. στατιστική κατανομή έναρξης 

ν, ή στατιστική κατανομή διάρκειας -lead time- δρασ

μοντελοποίησης εξάγει σημαντικούς δείκτες απόδοσης (key perf

γωγικότητα, την ποιότητα, το κό

νήθη λογισμικά που χρησιμοποιο

τότ τες του κάθε Πανεπιστημίου, είναι το Aris® toolset 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ IV: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

273 

 

3.3. ης Ποιότητας- ΄Κρίσιμες 

Φάσεις’ 

Κατά τη φάση σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το 

 Συστήματος, αφ’ ενός συμβατού με τις απαιτήσεις του Προτύπου 

Αναφο ι αποδεκτού από όλους τους 

εμπλεκόμενους. 

Γραφείο Ποιότητας, σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία με 

την Ανώτατη Διοίκηση και τα Όργανα λήψης αποφάσεων των Τμημάτων, 

προκει θ όλες

ενός αποτελ οτι σ μ

Πανεπισ

Συνοπτικ

Ποιότητα υπώνονται ως εξής:  

Σχήμ 9

Προσέγγιση Σχεδιασμού Συστήματος Διαχείρισ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρέπει να ακολουθηθεί μια προσεκτική και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση των κρίσιμων θεμάτων, με στόχο την ανάπτυξη ενός 

‘βέλτιστου’

ράς, κι αφ’ ετέρου υλοποιήσιμου κα

Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζονται τα ‘κρίσιμα’ σημεία, στα οποία οφείλει να 

εστιάσει η Επιτροπή/ 

μένου να κατοχυρω ούν  οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

εσματικού και αποδ κού Συ τή ατος Διαχείρισης Ποιότητας για το 

τήμιο Μακεδονίας. 

ά, οι φάσεις σχεδιασμού και εισαγωγής του Συστήματος Διαχείρισης 

ς αποτ

α 1 . Οι Βασικές Φάσεις- Προϋποθέσεις Εισαγωγής του Συστήματος. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ Σ.Δ.Π.
Δέσμευση της Διοίκησης

Καθορισμός Ομάδας Εργασίας

Ανάλυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Σχεδιασμός Ανάπτυξης Σ.Δ.Π.

Ανάπτυξη Τεκμηρίωσης

Εκπαίδευση

Δοκιμαστική Εφαρμογή Σ.Δ.Π.

Ανασκόπηση Σ.Δ.Π.

Πιστοποίηση  
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αρχή του Συστήματος. Η 

έσμευση συνεπάγεται τον σαφή ορισμό της Ποιότητας, τον προσδιορισμό των 

τόχων, της Στρατηγικής και Πολιτικής της Ποιότητας και τη συνεχή Εκπαίδευση και 

παρότρυνση των λληλα, με την 

ενίσχυση του ρόλου ας διαμορφώνεται 

στο εσωτερικό του Ιδρύματ ιότητας.  

γικός

συμμο  το ο τελευταίο 

τεκμη ο Ποιότ α ργασιών, τα Έντυπα 

και τις σίας, καθώς και με ς υ 

αποτελούν τη βασικότερη πηγή ανατροφ

 σε ως συνεχή 

διεργασία παρακολούθησης, πρόληψης  

αποκλίσεων του Συστήματος, κι, εν τέλει, β ν 

διεργασιών του Πανεπιστημίου Μακεδονία

αλλά προαιρετικό, στόχο του Συστήματος Δ

τερες’ Φάσεις του  

εξής: 

Η Δέσμευση Ηγεσίας αποτελεί τη βάση και την απ

Δ

Σ

εμπλεκομένων στις διαδικασίες Ποιότητας. Παρά

 και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητ

ος η κατάλληλη Κουλτούρα Πο

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Στρατη

ρφώνεται κι εναρμονίζεται με

ριώνεται με το Εγχειρίδι

 Οδηγίες Εργα

 Σχεδιασμός Διοίκησης και Ανάπτυξης 

 ίδιο το Σύστημα Ποιότητας. Τ

ητ ς, το Εγχειρίδιο Διε

 τι  Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης, πο

οδότησης για την Ανώτατη Διοίκηση. 

συστηματικές ανασκοπήσεις, 

ή και διόρθωσης των αστοχιών και

ελτίωσης και αναβάθμισης των κρίσιμω

ς. Η Πιστοποίηση αποτελεί τον τελικό, 

ιαχείρισης Ποιότητας 

Οι Πρυτανικές Αρχές προχωρούν

 προτεινόμενου σχεδιασμού έχουν ωςΑναλυτικά, οι ‘κρισιμό

 Επιλογή και σύσταση Επιτροπής/ Μ

Η συγκεκριμένη Επιτροπή, ως ‘καρδιά ου 

Μακεδονίας, θα αποτελέσει ένα προστιθέμε  Δομή αυτού.  

Θα απαρτίζεται από τον ‘Υπεύθυνο Διαχεί  για τα 

θέματα Ποιότητας σε όλο συνολικά το ι από τους ‘Υπεύθυνους 

 οποίων θα μήμα 

στημίου.  

ονάδας Γραφείου Ποιότητας 

’ της Ποιότητας του Πανεπιστημί

νο Τμήμα στη

ρισης Ποιότητας’, κύριο αρμόδιο

 Ίδρυμα, κα

Διεργασιών’, καθένας εκ των

της Δομής του Πανεπι

 αντιστοιχεί και θα εκπροσωπεί κάθε Τ
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λήψης κειμένου να διασφαλίζεται ότι 

ακολουθεί τα απαιτούμενα βήματα και διαδικασίες με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό 

 

μογή του Συστήματος Διαχείρισης και η 

παρακολούθηση με συνεχείς ελέγχους κι ανασκοπήσεις των διεργασιών αυτού. 

Πολιτικής Ποιότητας. 

εξέλιξη και 

 

ταση του υπόκειται 

Το Σώμα αυτό, ορισμένο από την Ανώτατη Διοίκηση, θα λογοδοτεί στα Όργανα 

αποφάσεων και στις Πρυτανικές Αρχές, προ

και συστηματικό για τη μεθοδευμένη, αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη των 

Στόχων του Ιδρύματος. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα και οι 

συγκεκριμένες διεργασίες και διαδικασίες πρέπει να είναι κοινοποιημένες δημοσίως. 

Βασικός Στόχος και Αντικείμενο των εργασιών του είναι, κατόπιν άμεσης 

συνεργασίας με τα Τμήματα και τα Όργανα λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ο 

σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρ

Το Γραφείο αυτό θα είναι κατεξοχήν υπεύθυνο για το συντονισμό, υποστήριξη των 

διεργασιών Ποιότητας, για την επικοινωνία και δια- δράση αυτών με τις λοιπές 

διεργασίες και λειτουργίες Διοίκησης και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. 

Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων του είναι η υποστήριξη του Ιδρύματος κατά την 

Εξωτερική Αξιολόγηση και η αναγωγή των Στόχων και της Αποστολής του 

Πανεπιστημίου σε όρους μιας συνεκτικής Στρατηγικής και 

Επιπρόσθετη αρμοδιότητα και υποχρέωση μιας τέτοιας Επιτροπής θα είναι η 

συστηματική και τακτική επικοινωνία με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και εν τέλει η διασπορά των ‘καλών’ πρακτικών Ποιότητας σε όλο το φάσμα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ενισχύοντας την Κουλτούρα Ποιότητας.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ποιότητας θα είναι αφ΄ ενός υπεύθυνη για την 

επικαιροποίηση του Συστήματος, μέσα από την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 

και διεθνών πρακτικών, και αφ’ ετέρου αρμόδια για την παροχή ανατροφοδότησης 

τόσο στην Αντί-πρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως υπεύθυνη στα θέματα 

Ποιότητας, όσο και στην Αντί- πρυτανεία Στρατηγικού Σχεδιασμού κι Επενδύσεων, 

υπεύθυνη για τη σύνταξη του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  

Παρά τη μέγιστη λειτουργικότητα ενός τέτοιου Γραφείου, η σύσ

σε διάφορους οικονομικούς περιορισμούς, που θέτει η σχετική νομοθεσία για τους 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και συμβάσεις.   
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 Αποφυγή υπέρ- αναλυτικής & γραφειοκρατικής δομής 

εί το προΜπορ τεινόμενο Πρότυπο Αναφοράς να απαρτίζεται από αρκετά στοιχεία, 

ωστόσο, αυτά είναι άμεσα συσχετιζόμενα μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ 

στο στ έ  

απ ς Σύ κή ατ

έν

 

 ότι στην ανάπτυξη του Συστήματος χρήζει προσοχής η 

οριοθέτηση των κριτηρίων, προδιαγραφών και διαδικασιών, στοιχείο που εξαρτάται 

όψιν  σχεδιασμό του Συ ήματος, προκειμ νου να μην προκύψει πλήθος 

κριτηρίων και αιτήσεων, φορτώνοντα το στημα με υπερβολι  γραφειοκρ ική 

δομή, αναλυτικές διαδικασίες, αναλυτικά και περιττά τυπα και, εν τέλει, δίνοντας 

του μια υπερβολικά δυσκίνητη μορφή. 

Αυτό συνεπάγεται

αφ΄ ενός από το Γραφείο Ποιότητας και τους Υπεύθυνους Διεργασιών αλλά αφ’ 

ετέρου από την Ανώτατη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Συσχέτιση Στοιχείων Προτύπου Αναφοράς 

Ως προέκταση της παραπάνω φάσης, χρήζει ειδικής επισήμανσης το σημείο ορισμού 

και ανάπτυξης των Κριτηρίων και Προδιαγραφών βάσει των οποίων θα σχεδιαστούν 

ας Σχεδιασμού θα είναι τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

και οι οκτώ (8) Απαιτήσεις Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας, για τις οποίες έγινε 

 παρόντος 

πονήματος.  

Στη βάση αυτών θα ενσωματωθεί το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO, 

το οποίο θα αξιοποιηθεί για την καταγραφή, τυποποίηση και παρακολούθηση των 

διαδικασιών και διεργασιών εκπαίδευσης και λειτουργικής διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 

προσφέρει στο Πανεπιστήμιο έναν Οδηγό για τη καθημερινή λειτουργία του, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που αυτός θέτει, αλλά πάντα σε 

απόλυτη συμβατότητα με τους περιορισμούς του Προτύπου.  

Αν και το στοιχείο αυτό καθοδηγεί το Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένους και 

ρεαλιστικά οροθετημένους στόχους, πολλάκις ‘στραγγαλίζει’ το Ίδρυμα και το 

ανθρώπινο δυναμικό του, περιορίζοντας το, τουλάχιστον, σε θέματα ευελιξίας, 

πρωτοβουλιών και καινοτομίας. (Γ. Παναγιώτης &Κ. Συνέλλη, 2006

και θα συμμορφωθούν οι περαιτέρω διεργασίες.  

Βασικό Πρότυπο Αναφοράς και Άξον

εκτενής λόγος σε προηγούμενη ενότητα (βλ. Κεφάλαιο 4ο, Μέρος ΙΙ) του

).  
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 της ομαδικής 

εργασίας, της συνεχής αλλαγής για βελτίωση.  

παθή 

και μονοδιάστατο χαρακτήρα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

Στο σημείο εκείνο, όπου εμφανίζονται οι εν λόγω περιορισμοί του Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας, πρέπει να λειτουργήσει και να δια- δράσει η Φιλοσοφία της 

Ολικής Ποιότητας. Το στοιχείο αυτό ταυτιόμενο με την πρώτη (1η) απαίτηση των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων (Δήλωση Στρατηγικής & Πολιτικής Ιδρύματος) πρόκειται να 

καλύψει τα κενά, διασπείροντας σε όλο το πλέγμα του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

και σε όλη την εργασιακή και διοικητική κουλτούρα την έννοια

Το σημαντικό πλεονέκτημα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας είναι ότι, καλλιεργώντας και ενισχύοντας την Κουλτούρα Ποιότητας 

εντός του Ιδρύματος, δίνει τρομερά περιθώρια ευελιξίας στις διοικητικές δομές, 

κατοχυρώνει μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους και περιορίζει τον μετριο

 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο ροσδιορισμός των 

αδύνατων σημείων και των ασυμβατοτήτων με τα Πρότυπα Αναφοράς 

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης μπορεί να πραγματο

π

ποιηθεί με πλήθος 

εργαλείων, όπως SWOT Analysis, σε συνδυασμό με την αυτό- ανασκόπηση, ή και 

ίο, προκειμένου, κυρίως, να αποτυπωθεί ξεκάθαρα το σύνολο των διεργασιών 

και οι ασυμβατότητες αυτών με τα Πρότυπα Αναφοράς. Η Διαγνωστική Ανάλυση 

χρησ τάμενης 

υκαιριών και 

περιβάλλον

Διαγνωστική Ανάλυση. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί το τελευταίο 

εργαλε

ιμοποιείται ευρύτατα στις περιπτώσεις αποτύπωσης της υφισ

κατάστασης ενός Συστήματος και της Αξιολόγησης των δυνατοτήτων και αδυναμιών 

που παρουσιάζονται στο εσωτερικό περιβάλλον του, καθώς επίσης των ε

κινδύνων που προδιαγράφονται από το εξωτερικό  του συστήματος.  

Τα στάδια της Διαγνωστικής Ανάλυσης είναι: 

 Προσδιορισμός Αντικειμενικών Στόχων 

 Καθορισμός Πεδίου Αναφοράς 

 Προσαρμογή Εργαλείων (Ερωτηματολόγια, Βάσεις Δεδομένων, 

Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης) 

 Συλλογή Πρωτογενών Στοιχείων 
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 Συλλογή Δευτερογενών Στοιχείων 

 Ταξινόμηση - Επεξεργασία Δεδομένων 

 Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών του Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

 Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων - Διαπιστώσεων 

 Διατύπωση Συμπερασμάτων - Βασικών Προτάσεων 

Με βάση τα συμπεράσματα της Διαγνωστικής ανάλυσης θα προταθούν οι πρώτες 

βασικές αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες και διερ ασίες αλλά αι μια 

αρχική εκδοχή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατάλληλου γι

γ κ

α το 

 

 τω

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Όσον αφορά στην SWOT-analysis, αυτή λειτουργεί συνδυασμένα και 

συμπληρωματικά με τη διεργασία της Αυτό- Αξιολόγησης.  

Ειδικότερα, η ανάλυση SWOT αποτελεί την κωδικογράφηση των ευκαιριών και των 

απειλών που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου, σε 

συνδυασμό με τις εσωτερικές δυνατότητες και αδυναμίες του να ανταποκριθεί σε 

αυτές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της SWOT είναι τα παρακά : 

 Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος – Ευκαιρίες και Κίνδυνοι. Εδώ 

θα αποτυπωθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις που επικρατούν στο Ίδρυμα, µε 

στόχο την διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη διαύλων 

συνεργασίας µε άλλους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Παπούλιας, 2002: 

75-76).Τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος θα επεξεργασθούν και 

θα αξιολογηθούν ως αξιοποιήσιμες ευκαιρίες για τον Οργανισμό, αλλά και 

ως κίνδυνοι / απειλές που  επιδρούν ανασχετικά στις στοχεύσεις του.   

 Αξιολόγηση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος – Δυνατά και αδύνατα 

σημεία. Η αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων του 

Οργανισμού αφορά ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

ρικτικών λειτουργιών   

 οργανωτική διάρθρωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επάρκεια  

επιτελικών, παραγωγικών και υποστη
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κών δομών για τη 

 υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή, με έμφαση στην κάλυψη των 

α  

χρήσεων). 

οκαθορισμένων Κριτηρίων  

με τον προϋπολογισμό, κλπ),  

 δυνατότητας για διαρκή βελτίωση (δεξιότητες και προσόντα του 

 αποτελεσματικότητας οργανωτικών και λειτουργι

λήψη αποφάσεων, την εκτέλεση συναλλαγών, την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών κλπ 

 κατάρτιση και εύρος των παρεχόμενων Προγραμμάτων Σπουδών  

 στελεχικό δυναμικό και συστήματα διοίκησης, ανάπτυξης και 

αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων του Οργανισμού 

πληροφοριακών ναγκών για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και την 

υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών, ως προς την ευελιξία 

(άμεση ανταπόκριση στις διαμορφούμενες ανάγκες της διδασκαλίας) 

και τη μεταβλητότητα (δημιουργία χώρων πολλαπλών 

 απόδοση του Οργανισμού βάσει των πρ

 οικονομικής αποδοτικότητας (χρηματοοικονομική ευρωστία, επίπεδο 

λειτουργικών δαπανών, αξιοποίηση επενδυτικών κονδυλίων, 

αποκλίσεις απολογισμού σε σχέση 

 ικανοποίησης του τελικού πελάτη μέσω των παρεχομένων υπηρεσιών 

που του παρέχονται (με κριτήρια χρόνου εξυπηρέτησης, ποιότητας, 

κόστους κλπ),  

ανθρώπινου δυναμικού, δυνατότητα συνεχούς  εκμάθησης και 

προσαρμογής, κλπ). 

 Συνθετι ή ανάλυση SWOT. Βάσει των παραπάνω αποτυπώνονται τα 

ευρήματα μας μέσω της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities & Threats) με στόχο τη συνθετική θεώρηση των Ισχυρών / 

Αδύνατων Σημείων του Εσωτερικού Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και 

των Ευκαιριών/ Κινδύνων από εξωγενείς παράγοντ

κ  

ες.  
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 Επίπεδο εστίασης των διεργασιών του Συστήματος 

Στη φάση αυτή επιλέγεται ποιες από τις κυριότερες διεργασίες θα συμπεριληφθούν 

στο Σύστημα. Η Διαχείριση της Ποιότητας θα περιοριστεί στα Προγράμματα 

Σπουδών ή στο σύνολο των λειτουργιών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Στο πρώτο επίπεδο (Προγράμματα Σπουδών) περιλαμβάνεται η εφαρμογή χρονικά 

τακτικών και συστηματικά σχεδιασμένων διαδικασιών εσωτερικής επιθεώρησης 

 σκοπό να 

δια

Η Επιθ υ 

τ  δ

Επειδή, όμως, ήδη έχουμε στα χέρια μας τις Οδηγίες και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ, η 

θεωρείται ήδη προειλημμένη, καθώς 

η Δια άλ  στους τέσσερις τομείς (έρευνα, 

διδασκαλία, προγράμματα σπουδών, λοιπές υπηρεσίες – υποστηρικτικές και 

παρε εν τη Διαχείριση της Ποιότητας σε όλο το 

Ίδρυμ συ

(audit procedures) κι ελέγχου (control procedures). Η πληροφόρηση που προκύπτει 

πρέπει να δημοσιεύεται ώστε να είναι διαθέσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση. Ένα τέτοιο Σύστημα Επιθεώρησης- Διαχείρισης της 

Ποιότητας πρέπει να αναγνωρίζει, να αποτιμά και να επισκοπεί όλες τις πτυχές και 

διαστάσεις των παρεχόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών με απώτερο

τηρείται, να διασφαλίζεται και να βελτιώνεται η Ποιότητα των Προγραμμάτων. 

εώρηση ή οι, οποιασδήποτε μορφής, εσωτερικοί μηχανισμοί Ελέγχου το

Προγράμματος Σπουδών πρέπει να σταθμίζουν τις πτυχές και την επίδραση όλων των 

άλλων επιπέδων εντός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (έρευνα, κέντρα αριστείας, 

λειτουργία Τμημάτων, Μονάδων). 

Η Διαχείριση της Ποιότητας του Ιδρύματος, στο δεύτερο επίπεδο (Ίδρυμα, συνολικά),  

συνιστά άμεση ευθύνη του ίδιου του Πανεπιστημίου. Το κύριο βήμα είναι ο ορισμός 

των Στόχων και της Αποστολής ου Ιδρύματος από τα αρμό ια Όργανα λήψης 

αποφάσεων. Πυρήνας των Στόχων και της Αποστολής του Ιδρύματος πρέπει να είναι 

η διασφάλιση ποιότητας του μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές. 

επιλογή του επιπέδου εστίασης του Συστήματος 

σφ ιση και Αξιολόγηση Ποιότητας εστιάζει

χόμ ες), και συνεπώς παραπέμπει σ

α, νολικά. (βλ. Παράρτημα Γ.) 
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 Κ θορισμός του τρόπου λειτουργίας α των διεργασιών 

Η συ ρ ονας του Συστήματος Διαχείρισης 

της ι 

εναρμονίζει τις -ήδη υπάρχουσες- δραστηριότητες, διεργασίες και διαδικασίες 

εκπα γασίες 

Ποιό

Για τ αν αφ’ ενός της σειράς, 

γκεκ ιμένη φάση λειτουργεί ως κεντρικός άξ

Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς ενσωματώνει κα

ίδευσης και διοίκησης με τις νέο- διαμορφωθείσες διαδικασίες και διερ

τητας.  

ην άπτυξη του Συστήματος απαιτείται ο καθορισμός 

της πολυπλοκότητας και της αλληλεπίδρασης των διεργασιών και αφ’ ετέρου του 

μεγέθους, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων αυτών που τις διαχειρίζονται και τις 

επηρεάζουν άμεσα.   

 Ελαχιστοποίηση δραστικών αλλαγών 

αποφυγήν  ήτ  ύν

ωστική Ανάλυση ή η  

Κατά τον τρόπο αυτό, όμως, επιτυγχάνεται διπλό όφελος. Αφ’ ενός επιτυγχάνεται 

υψηλός

του νέου Συ

Για να επ

σημαντικά

Ποιότητας

Όργανα Λ  θα 

καταγράφονται οι διεργασίες Διασφάλισης Ποιότητας, που απαιτούνται από το 

Πρότυπ Α

δεν διατί

δεδομένων

Παρακάτω, 

παράδειγμα το

Προς περαιτέρω γραφειοκρατίας, θα αν χρήσιμο να διατηρηθο  οι 

ήδη υφιστάμενες διεργασίες εκείνες, για τις οποίες η Διαγν

SWOT Analysis δεν διέκρινε αποκλίσεις ή ασυμβατότητες με τις απαιτήσεις των 

Προτύπων Αναφοράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δε θα 

παρακολουθούνται ή δε θα γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις σε αυτές.  

 βαθμός συνέχειας και αφ’ ετέρου εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποδοχή 

στήματος από το προσωπικό.  

ιτευχθεί η ελαχιστοποίηση δραστικών αλλαγών, που θα απορύθμιζαν 

 την υφιστάμενη ροή των διαδικασιών, προτείνεται η Επιτροπή 

, πάντα σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση του Ιδρύματος και τα 

ήψης Αποφάσεων των Τμημάτων, να σχεδιάσει έναν Πίνακα όπου

ο ναφοράς, οι υφιστάμενες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αυτές που 

θεται λόγω είτε περιορισμένων είτε ανύπαρκτων πληροφοριακών 

.  

παρατίθεται, ενδεικτικά, ένας τέτοιος Πίνακας, σύμφωνα με το 

υ Πανεπιστημίου Κύπρου (2005): 
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Πίνακας 11. Εργαλείο -  Ενδεικτικός Πίνακας Αποτύπωσης Κρίσιμων Διαδικασιών. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – μέρος  Πλαισίου Δι σφάλισης Ποιότητας του α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  
ΣΤΟ ΠΑΜΑΚ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΜΑΚ 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΜΑΚ 

 ς και 
 

ι

  Δήλωση πολιτική
στρατηγικής για
Δ ασφάλιση Ποιότητας 

Ευρύ κ ινό: οΔιαδικασίες γι
προγράμματα σπου
1. Προδιαγραφές 
2. Σχεδιασμός 
3. Περιοδική α
4. Έγκριση από άλλ
τμήματα 

Εκθέσεις αξιολόγησης. 
Πληροφορίες και 

α τα 
δών: Πληροφορίες για τα 

προγράμματα 
Προφίλ και 
δημογραφικά στοιχεία 

ναθεώρηση 
α 

σπουδών, τις 
διαδικασίες 
αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούνται, τις 
ευκαιρίες μάθησης που 
προσφέρονται 

φοιτητών ανατροφοδότηση από 
εργοδότες κτλ. 

Διαδικασίες που αφ
τους φοιτητές: 

ορούν 
Πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητέ : ς

1. Τρόπος συμμετο
φοιτητών στις
2. Χρήση και ά
εξεταστών 
3. Διαδικασίες
επιβεβαίωσης ότι οι
αξιολογήσεις γίνον
σύμφωνα με τις 
δηλωμένες διαδικα
4. Διαδικασίες 
διακρίβωσης ό
διαδικασίες είναι ο

ς λε

ι 

μ

χής των 1. Να λαμβάνονται 1. Να υπάρχουν σαφή 1. Πόσο έχουν 
 διαδικασίες 
λλων 

υπόψη οι κανόνες 
εξετάσεων 

και γνωστά κριτήρια 
βαθμολόγησης 

επιτευχθεί οι στόχο
μάθησης 

 
 
ται 

σίες 

2. Να υπάρχουν σαφείς 
κανονισμοί για τις 
απουσίε  

2. Οι διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται να 
είναι κατάλλη ς για το 
σκοπό τους 

2. Εκθέσεις προόδου 
των φοιτητών, τι 
περιλα βάνουν 

τι οι 
ρθές 

 Πληροφορίες που αφορούν το ακαδημαϊκό προσωπικό: 
  σχετικά με τα 

προσόντα, ανέλιξη, 
Ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 

Βραβεία διδασκαλίας Κανόνες

αξιολόγηση κτλ. 
 Διαθέσιμα μέσα μάθησης 
 

ημαϊκό 
 άλλα) 

ακαδημαϊκής 
εκπαίδευσης που 

ού

επιθεώρησής τους 
2. Τρόποι 

Πως τα διαθέσιμα μέσα 
μάθησης (ακαδ
προσωπικό και

Ανάγκες των μεθόδων 1. Μηχανισμοί 

συντείνουν προς την 
επίτευξη των στόχων 
μάθησης 

χρησιμοποι νται ανατροφοδότησης 

 Συστήματα εσωτερικής πληροφόρησης: 
 

3. Δημογραφικά 
στοιχεία 

σκοπούς και πως τα 
προγράμματα σπουδών 
έχουν σχεδιαστεί με 
αυτό το σκοπό 

1. Κόστος μέσων 
μάθησης 
2. Δείκτες επίδοσης 
ΑΕΙ 

1. Ερωτηματολόγια 
ικανοποίησης φοιτητών 
2. Ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης 
καθηγητών 

Η σημασία της 
καταλληλότητας για 
την αγορά εργασίας ή/ 
και για ακαδημαϊκούς 
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3.4 ση στη Βελτίωση  

ς.  

. Βήματα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστήματος – Εστία

Στην ενότητα αυτή θα καταγραφούν, ειδικότερα, μερικά από τα βασικά βήματα, που 

η επικείμενη Επιτροπή Ποιότητας- με την υποστήριξη της Ανώτατης Διοίκησης- θα 

έπρεπε να ακολουθήσει, στην περίπτωση που σχεδιάζεται, στην πραγματικότητα, ένα 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα

Τα θεμελιώδη ερωτήματα, που πλαισιώνουν το σχεδιασμό, τη συνεχή 

παρακολούθηση και βελτίωση των διαδικασιών Διασφάλισης και Διαχείρισης της 

Ποιότητας του Ιδρύματος, είναι οι ακόλουθες: 

 Τι προσπαθούμε α κάνουμε; (Όραμα- Αποστολή)  ν

 Γιατί το κάνουμε; (Αυτογνωσία- Δέσμευση- Στοχοθέτηση- Τεκμηρίωση) 

 Πως πρόκειται να το κάνουμε;(Στρατηγική/ Πολιτική/ Αντικειμενικοί Στόχοι) 

 Γιατί ο τρόπος αυτός είναι ο «καλύτερος» για να το κάνουμε; 

(Αποτελεσματικότητα/ Αποδοτικότητα/ Τεκμηρίωση) 

 Πως θα γνωρίζουμε ότι αυτό θα επιτύχει; (Προληπτικές ενέργειες) 

 Πως μπορούμε να το βελτιώσουμε;(Παρακολούθηση, Διορθωτικές ενέργειες) 

Τα κρίσιμα στάδια –βήματα- σχεδιασμού και ανάπτυξης του προτεινόμενου 

Συστήματος για το Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνοψίζονται στις ακόλουθες 

ενδεικτικές δραστηριότητες. 

I. Καθορισμός των λόγων ανάπτυξης και σχεδιασμού του Εσωτερικού 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Για παράδειγμα: 

 Παρακολού ηση και έλεγχος της Πο  θ ιότητας

 Βελτί ση και αναβάθμιση της Ποιότηταςω  

 Εθνικό ή πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό 

 Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών 

 Διευκόλυνση και προώθηση της κινητικότητας 
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II.  Προσδιορισμός των Υποθέσεων 

 Ορισμός της Ποιότητας, σε ποιο ‘quality concept’ ανήκει η Πολιτική 

Ποιότητα  του Παν πιστημίου Μακεδονίας  ς  ε

 Ταύτιση Πολιτικής Ποιότητας με την Αποστολή και Όραμα του Ιδρύματος 

 Διερεύνηση και Προσδιορισμός των κύριων αναγκών των εμπλεκομένων 

 Διαμόρφωση απαιτήσεων και κριτηρίων (ποσοτικών & ποιοτικών)  

 Βαθμός σύγκλισης του Συστήματος με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου   

 Περιεχόμενο Εγχειριδίου Ποιότητας 

 Αναγνώριση και επιλογή των κρίσιμων διεργασιών και διαδικασιών 

 Πρόσθεση των ήδη διαθέσιμων εγγράφων, διεργασιών και 

διαδικασιών   

 Πρόβλεψη μέσο- μακροπρόθεσμων βημάτων –αναγκαίων για την 

περαιτέρω εξέλιξ  κι ανάπτυξη του Εγ ειριδίου Ποιότητας η χ

 Απλοποίηση, Τυποποίηση Συστήματος- όχι περιττές διεργασίες και 

διαδικασίες, αποφυγή κινδύνου προστιθέμενης γραφειοκρατίας-  

 Ισορροπία μεταξύ αποκέντρωσης και συγκέντρωσης της εξουσίας 

 Ενεργή εμπλοκή του προσωπικού στα ζητήματα βελτίωσης της ποιότητας 

 Υποστήριξη Ανώτατης Διοίκησης/ ενσωμάτωση του στο Στρατηγικό Σύστημα 

Διοί ησης κ

 Αποτελεσματικοί Μηχανισμοί αξιολόγησης και παρακολούθησης του 

Συστήματος- διαδραστικότητα & χρήση κατάλληλων εργαλείων 

 Προσανατολισμένο στις εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές δράσεις 
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III. Προσδιορισμός Κριτηρίων και καταγραφή στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

 Κριτήριο 1:  Αρχές και Αξίες 

 Κριτήριο 2: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας- περιγραφή του ίδιου 

 

δρασ

 Αναγνώριση διεργασιών- αρμ  

τηρ

όδια Τμήματα & καθορισμός 

ιοτήτων  

 Αλληλε γασιών ( έονται μεταξ

αδικα

πίδραση Διερ

σιών) 

πως συνδ ύ τους- Διάγραμμα 

Δι

 Τεκμηρ ς Εργασίας, Εγχειρίδιο Διεργασιών) ίωση (Έντυπα, Οδηγίε

 Κριτήριο 3: Διδασκαλία & Μάθηση 

 Πρόγραμμα Σπουδών 

 Ακαδημαϊκό Προσωπικό 

 Αξιολόγ ητών ηση Φοιτ

 Διεργασία Μάθησης 

 Υγεία περιβάλλοντος & κριτήρια Ασφάλειας και Υγιεινής 

 Πηγές Μάθησης 

 Κριτήριο 4:  Έρευνα  

 Κριτήριο 5:  Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης 

 Κριτήριο 6: Αν τ ου Δυάπτυξη και αρμοδιό ητες Ανθρώπιν ναμικού   

 Περιγρα  φή θέσεων εργασίας

 Οργανόγραμμα Ιδρύματος 
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και έρευνας, το έργο των διοικητικών και 

ακαδημαϊκών μελών και οι διαδικασίες που αποσκοπούν, κατεξοχήν, στη βελτίωση. 

ει -μέσα από τη χρήση Κριτηρίων και 

Δεικτών- τον απώτερο σκοπό αυτού, τη συνεχή βελτίωση. Το Σύστημα Μέτρησης 

και ’ ενός με τις διεργασίες 

Εσω  τα 

εργα ί

Το Σ σ Μ  

IV. Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης και Μέτρησης 

Το Σύστημα Παρακολούθησης αφορά σε όλα εκείνα τα εργαλεία που εστιάζουν στην 

αποτίμηση, παρακολούθηση και μέτρηση των κρισιμότερων διεργασιών. Στην 

περίπτωση μας, οι κρισιμότερες διεργασίες είναι η πρόοδος των φοιτητών και τα 

αποτελέσματα της διδασκαλίας 

Το Σύστημα Παρακολούθησης αποτελεί τον πυρήνα του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, καθώς κατοχυρώνει και τεκμηριών

Παρακολούθησης ενισχύεται και συμπληρώνεται αφ

τερικής Αξιολόγησης και Ανασκοπήσεων της Διοίκησης κι αφ’ ετέρου με

λε α της SWOT Analysis και της Διαγνωστικής Επάρκειας. 

ύστημα Παρακολούθη ης και έτρησης εστιάζει, ενδεικτικά, στα εξής σημεία:   

 

(Δεί Σύνδεσμο 

Ευρ

Φοιτητική Πρόοδος  

κτες Επίδοσης των Φοιτητών -‘Δείκτες Απόδοσης’ κατά τον 

ωπαϊκών Πανεπιστημίων, EUA) 

 Αναλογία ποσοστών εισαγωγής & εγκατάλειψης Σπουδών (Pass rates 

/drop outs) 

 Αριθμός φοιτητών σε πρακτική- ποσοστό απασχολησιμότητας μετά 

την αποφοίτηση    

 Αριθμός αποφοίτων με συμβόλαια σε Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις 

 Ποσοστό παραμονής μετά τον πρώτο χρόνο 

 Μέτρα για την ένταξη και εποπτεία νέων φοιτητών 

 Ποσοστό αποφοίτησης 

 Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός προγράμματος 
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 Επίπεδα Αξιολόγησης  

 Αξιολόγηση Φοιτητών 

 Αξιολόγηση καθηγητών 

 Αξιολόγηση Διοικητικού Προσωπικού  

 Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών 

 Εργαλεία Βελτίωσης: 

 Επιμόρφωση διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού   

  Σπουδών 

Επισημαίν ι αι 

αναγκαία και χρήσιμη η διεργασία αξιολόγησης, όχι μόνο, των διαδικασιών μάθησης, 

αλλά, και των εξε  .  

Τα εξερχόμ α

ικανότητες του  μιας 

ολοκληρωμένης αξιολογικής προσέγγισης, χρήζει απάντησης η ερώτηση αφ’ ενός 

«πω μ κ τ θ

 

Σχήμα 

 

 

 
 

Πηγ A

 

Η Συνεχής Βελτίωση είναι μια από τις κυρίαρχες έννοιες στη φιλοσοφία της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ήδη, επισημάνθηκε πως η ιδέα της Ολικής Βελτίωσης 

εστιάζει στη βελτίωση τόσο των προδιαγραφών όσο και των διαδικασιών και 

διεργασιών αυτού καθ’ αυτού του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  

Σχεδιασμός/ ανάπτυξη προγραμμάτων

ετα  πως για τον Σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών είν

ρχόμενων αυτής

εν  της μάθησης είναι οι απόφοιτοι και, ειδικότερα, οι Τίτλοι Σπουδών, οι 

ς, οι γνώσεις και η συμπεριφορά τους. Οπότε, για την επίτευξη

ς άθαμε κάτι;» ι αφ’ ετέρου « ι είναι αυτό που μά αμε;»  

20. Αξιολόγηση Εξερχόμενων της Μάθησης. 

ή: UNP, 2005 

Objectives = 
f

learn es 
ormulated  
ing outcom

Program 
Degree = 

outcomes 
Achieved learning  
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ήματος 

Ποιότητας απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση, έλεγχος και 

μέτρ αποδοτικότητας των διαδικασιών. 

Τα ς μιας 

τυπικής διαδικ

Για να επιτευχθεί η Βελτίωση σε επίπεδο διαδικασιών του ίδιου του Συστ

ηση της  αποτελεσματικότητας κι 

βασικά βήματα που ακολουθούνται για την Βελτίωση της Ποιότητα

ασίας είναι: 

 Προσδιορισμός της διαδικασίας που πρόκειται να βελτιωθεί. 

 Προσδι επιμέρους χαρακτηριστικών και των ορίων της 

διαδικασίας

ορισμός των 

. 

 Εκτίμησ  

της διαδικασίας σε σχέση με 

προ . 

η και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, τόσο του ελέγχου αλλά

και τις ικανότητας διεργασίας 

διαγεγραμμένες απαιτήσεις

 Κρι ή  που έχουν γίνει μέχρι τώρα, καθώς και των 

διαδικασιών που θεωρούνται ως αποδεκτές. 

τικ  ανάλυση των παραδοχών

 Προσδιορισμός ευκαιριών για βελτίωση. 

 Αποτύπωση της διαδικασίας με χρήση διαγράμματος ροής. 

 Εφαρμογή νέων διαδικασιών και πρωτοβουλιών. 

 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων με χρήση στατιστικών μεθόδων. 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας. 

 Ανάλυση προβλημάτων. 

 Εξάλειψη αστοχιών και προβλημάτων και εφαρμογή βελτιώσεων. 

 Επαναξιολό  της νέας διαδικασίας. γηση και επαναπροσδιορισμός

 Επιθεώρη απόδοσης και προσδιορισμός του επιπέδου 

της επιτευχθείσας βελτίωσης. 

ση και αξιολόγηση της 

 Επανάληψη του κύκλου των προηγούμενων βημάτων προκείμενου να 

επιτυγχάνεται η Συνεχής Βελτίωση της Ποιότητας.  
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ντικά Εργαλεία 

και Τεχνικές. Υπάρχουν βέβαια και προηγμένες τεχνικές και μέθοδοι Στατιστικής, 

 την

 

ανάλυση των αποκλίσεων μιας διαδικασίας όσο και για την βελτίωση αυτής. 

Πίνακας 12. Τα 11 συνηθέστερα Εργαλεία Τεχνικών Βελτίωσης. 

Για την επίτευξη της Συνεχούς Βελτίωσης χρησιμοποιούνται σημα

όπως ο Σχεδιασμός Πειραμάτων, η ανάλυση Διασποράς και η μεθοδολογία Taguchi, 

οι οποίες θεωρούνται βασικές για  Βελτίωση της ποιότητας στο στάδιο τόσο του 

σχεδιασμού προϊόντος όσο και της παραγωγικής διαδικασίας. 

Διατίθενται, εξίσου, πολλά Εργαλεία και Τεχνικές τόσο για τον εντοπισμό και την

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα 11 πιο συνηθισμένα Εργαλεία και 

Τεχνικές για την Βελτίωση της ποιότητας, τα κριτήρια επιλογής τους και τα είκοσι 

πέντε (25) Εργαλεία και Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας, σύμφωνα με το Πρότυπα 

της σειράς ISO 9000 -ανά κατηγορία δραστηριότητας που αυτά χρησιμοποιούνται. 

Εργαλείο ή Τεχνική 

1. Έντυπα συλλογής Δεδομένων (Data Collection Form) 

Α. Εργαλεία για μη αριθμητικά δεδομ να έ

2. Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming) 

3. Διάγραμμα Συνάφειας (Affinity Diagram) 

4. Διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος (Cause & Effect Diagram) 

5 αμμα (Tree Diagram) . Δενδροδιάγρ

6. Διάγραμμα Ροής (Flow Chart) 

7. Benchmarking 

Β μητικά δεδομένα . Εργαλεία για αριθ

8. Διάγραμμα ελέγχου (Control Chart) 

9. Ιστόγραμμα (Histogram) 

10. Διάγραμμα Paretto 

11. Διάγραμμα διασκόρπισης (Scatter Diagram) 
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Πίνακα  13. Τα 11 Συνηθέστερα Εργαλεία & Τεχνικές Βελτίωσης και τα Κριτήρια 

Επιλογ

ς

ής τους. 

Εργαλείο Τ ή εχνική Κριτήριο επιλογής 
1. Έντυπα συλλογής  
Δεδομένων  
(Data Co

λουμε να συλλέξουμε δεδομένα με συστηματικό 
οκειμένου να αποκομίσουμε ξεκάθαρη και 

ν γεγονότων. llection Form) αντικειμενική εικόνα τω

Όταν θέ
τρόπο πρ

Α. Εργαλεία για μη αριθμητικά δεδομένα 
2. Καταιγισμός Ιδεών  
(Brainstorming) 

υργήσουμε και να εκτιμήσουμε μια 
λίστα με ιδέες, προβλήματα ή θέματα. 
Όταν θέλουμε να δημιο

3. Διάγραμμα Συνάφειας  
(Affinity Diagram) 

αν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό 
ιδεών, γνωμών, απόψεων, θεμάτων κτλ. 
Ότ

4. Διάγραμμα Αιτίου – 
Αποτελέσματος  
(Cause & f

λυση της 
συσχέτισης των αποτελεσμάτων και να προσδιορίσουμε τις 

ματος.  Ef ect Diagram) πιθανές κύριες αιτίες ενός προβλή

Όταν θέλουμε να κάνουμε συστηματική ανά

5. Δενδροδιάγραμμα 
 (Tree Diagram) βασικά του συστατικά στοιχεία. 

Όταν θέλουμε να αναλύσουμε ένα θέμα / πρόβλημα στα 

6. Διάγραμμα Ροής 
(Flow Chart) 

Όταν θέλουμε να περιγράψουμε μια υφιστάμενη διαδικασία
για
Επίσ

 
 τον προσδιορισμό σημείων που επιδέχονται βελτιώσεις. 
ης, όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια νέα διαδικασία. 

7. Benchmarking σε σχέση με αντίστοιχη αναγνωρισμένων ηγετικών 
εταιριών. 

Όταν θέλουμε να μετρήσουμε μια διαδικασία της εταιρείας 

Β. Εργαλεία για αριθμητικά δεδομένα 

8. Διάγραμμα ελέγχου 
 (Control Chart) 

αφής αποτελεσμάτων 
της προκειμένου να προσδιορίσουμε αν και κατά πόσο είναι 

ατηρείται κανονική κατανομή. 

Όταν θέλουμε να παρακολουθούμε την απόδοση μιας 
διαδικασίας μέσω της συχνής καταγρ

εκτός ελέγχου ή παρ

9. Ιστόγραμμα (Histogram) 
κολουθούμε την κατανομή των 

δεδομένων. 
Όταν θέλουμε παρα

10. tto 
Όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε τους άγοντες 
προβλ να τους διακρίν  
σημαντικούς. 

Διάγραμμα Pare
 κύριους παρ

ημάτων και ουμε από τους λιγότερο

11. Διάγραμμα διασκόρπισης  
(Scatter Diagram) 

Όταν θέλουμε να ανακαλύψουμε, να επιβεβαιώσουμε ή να 
παρουσιάσουμε σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών. 
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Πίνακας 14. Εργαλεία & Τεχνικές Βελτίωσης και η χρήση τους ανά Δραστηριότητα. 

Δραστηριότητα βελτίωσης 
 Εργαλεία και τεχνικές Προσδιορισμός 

Προβλημάτων 
Ανάλυση 

Προβλημάτων 
Σχεδιασμός - 
Εφαρμογή 

1. Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming)    
2. Διάγραμμα Ροής (Flow Chart)    
3.     Φύλλο Ελέγχου (Check Sheet)

4. Ιστόγραμμα (Histogram)    
5. Δ ρ

(Cause and Effect Diagram)  ιάγ αμμα Αιτίου – Αποτελέσματος    
6. Δ ριάγ αμμα Paretto    
7. Διάγρ nd Chart)    αμμα Τάσης (Tre

8. Διά ραμμαγ  διασκόρπισης (Scatter Diagram)    
9. Q ityual  Function Deployment    

10. Διάγρ Π  Δ
(Forc

αμμα εδίου υνάμεων  
e Field Analysis)    

11. Κύκλ    ος του Deming 

12. Nominal Group Technique    
13. Bench   marking  
14. Block Diagram    
15. Δ ρ    ιάγ αμμα σχέσεων (Relation Diagram) 

16. Δ ρ  ιάγ αμμα ελέγχου (Control Chart)   
17. Στατιστικό

(S    ς Έλεγχος Διεργασίας 
tatistical Process Control) 

18. Σ ι
(Design of Experiments)    χεδ ασμός Πειραμάτων  

19. Δενδρ  οδιάγραμμα (Tree Diagram)   
20. A w   rro  Diagram  
21. Διάγραμμα Συνάφειας (Affinity Diagram)    
22. Δ ρ )    ιάγ αμμα Πίνακα (Matrix Diagram

23. Αν
(M ri  άλυση Δεδομένων Πίνακα 

at x Data - Analysis)   
24. Pro  cess Decision Program Chart (PDPC)   
25. Τ

(Concurrent Engineering)    αυτόχρονη Ανάπτυξη  

 

Στο επ ματικά ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η 

συν ς

συγκεκ α βήμα.  
 

όμενο Σχήμα απεικονίζεται σχη

εχής βελτίωση κάθε διαδικασίας, ω  μια συνεχής διεργασία αποτελούμενη από 

ριμένα βήματα, και τα χρήσιμα εργαλεία για κάθε έν
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Σχήμα 21. Βήματα Βελτίωσης Ποιότητας. 
 

Διαδικασία 
 

 
Βελτίωση 

 

 
 

Βήματα  Εργαλεία - Τεχνικές 

Σχεδιασμός / Οργάνωση 
1) Συγκρότηση ομάδας βελτίωσης της 
ποιότητας 

2) Προσδιορισμός της διαδικασίας και  
των υπο-διαδικασιών 

 Καταιγισμός ιδεών 
Διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος 
Διάγραμμα Paretto 
Διάγραμμα ροής της διαδικα ίας 

3) Στόχοι της διαδικασίας 

6) Είσοδοι και Έξοδοι της διαδικασίας 

σ

4) Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
5) Κύριες μεταβλητές της διαδικασίας 

Συλλογή δεδομ  Φύλλα ελέγχου ένων 
Οργάνωση δεδο

μμα διασκόρπισης 

μένων  Ιστόγραμμα 
Χρονοδιάγραμμα 
Διάγρα

Περιγραφική Στ  τιμή: Μέσος, μέση απόκλιση 
Μεταβλητότητα: Εύρος, διακύμανση 

ατιστική  Μέση

Μεταβλητότητ
Ανάλυση ελέγχ

hart 
μμα ελέγχου 

α διαδικασίας 
ου 

 Run C
Διάγρα

Εκτίμηση / Επι
Διαδικασίας / Διεργασίας

ας θεώρηση 
 

 Ανάλυση ικανότητας διεργασί

Βελτίωση διαδι Βελτίωση εύρους διασποράς 
Μείωση απόκλισης 
Συνεχής εφαρμογή SPC 

κασίας  

 

‘....Ωστόσο,  διαθέτει το Ίδρυμα, χωρίς τους 

κατάλληλους ν επαρκώς και ορθώς, αυτά θα 

αποβούν άχρ  έννοια προερχόμενη από τους κύκλους της 

Ολικής Πο ι με την συνολική εμπλοκή των κατάλληλων 

 κ

τα καλύτερα τεχνικά εργαλεία, κι αν

 ανθρώπους να τα χρησιμοποιήσου

ηστα......’Η βελτίωση, ως

ιότητας, επιτυγχάνετα

ανθρώπων αι ειδικότερα προϋποθέτει τα εξής σημεία: 

 Επιβράβευση των προσώπων. 

 Ενθάρρυνση και Ανέλιξή αυτών. 

 Συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

 Συνεχή επαφή των µελών του Ιδρύµατος. 
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 Επικοινωνία αυτών. 

 Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση 

 Συνεχιζόμενη κατάρτιση

Η κόμα, Ομάδων Β νται 

ημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπους των 

φ ενων 

σ των , 

Δ λει, ενίσχυ εσωτερικό του 

Π .  

Η σχύ νεργασίας των 

εμ επίλυση ά 

διαστή  εκθέσει

τη ΟΒΠ) με δικές 

τη βελτίωση ή και αναβάθμισ

Π α είναι τµήµ άσης 

και να υλοποιείται από την ΟΒΠ τίωση συνοδεύει η έννοια της διορθωτικής 

Σ  µια 

Βελτίωσης της Ποιότητας και ς θα 

α  τ τυξη 

στον τοµέα της Ποιότητας

πρ µασίας

Σ

(Bra  τη συνεχή γασιών  

χρησιμοποιώντας, ταυτόχρονα, αποτελεσµατικά τεχνικές επίλυσης προβληµάτων 

(Μακρυγιωργάκης, 2001:152). Η γνωστοποίηση των επιτυχιών στον τοµέα της 

Ποιότητας πρέπει να πραγµατοποιείται µε τακτικές συναντήσεις των οµάδων, 

ενθαρρύνοντας και την συμμετοχή ακόμα περισσότερων εμπλεκομένων.  

. 

ελτίωσης Ποιότητας (ΟΒΠ), που θα αποτελού σύσταση, α

από εµπειρογνώµονες -Μέλη της Ακαδ

οιτητών και εμπλεκόμ επαγγελµατικών οργανώσεων- συνεπάγεται ακόμα 

ομάδων ενδιαφέροντος στις διαδικαυνολικότερη συμμετοχή σίες Ποιότητας

ση της Κουλτούρας Ποιότητας στο έσμευση και, εν τέ

ανεπιστημίου Μακεδονίας

 Επιτροπή Ποιότητας, ενι οντας περαιτέρω το θετικό κλίμα συ

πλεκομένων στην προβλημάτων, θα μπορούσε -ανά τακτά χρονικ

µατα- να δέχεται ς προφορικές και γραπτές από την Οµάδα Βελτίωσης 

τους προτάσεις και συγκεκριμένα σχέδια δράσης για ς Ποιότητας (

η της Ποιότητας του Ιδρύματος. Η συνείδηση της 

α ενός θεσπισµένου προγράµµατος/ πλάνου δρ

. Την βελ

οιότητας πρέπει ν

δράσης και η εφαρµογή της. 

υνεπώς, αναπτύσσεται αµφίδροµη σχέση συνεργασίας µεταξύ Ομάδας 

Επιτροπής Ποιότητας, όπου οι συναντήσεις του

ποτελέσουν το έναυσµα για ην ανταλλαγή ιδεών µε στόχο τη  συνεχή ανάπ

. (‘Συναντήσεις Brainstorming’ για επίλυση 

 κ.λπ.) οβληµάτων ζωτικής ση

τους κύκλους/ συσκέψεις αυτές, κάθε µέλος θα συνεισφέρει δηµιουργικές ιδέες 

ποιοτική βελτίωση των εκπαιδευτικών διερinstorming) για
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Περιληπτική Σύνοψη  

Συνοψίζον τή, αξίζει

ανάπ ίρισης ασ ειτα

υπ άστοτε Επιτροπής  και Αν τατης Διοίκη  

το τόχρονα, επηρεάζετ αι από τις τρέ σες ευρωπαϊκές 

εξ λιτικές.  

Γι τεινόμενα στάδια εστιάζ υν, ευρύτερα ις κρισιμότ  

και υ πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατ  σχεδιασμό ι 

αν Ποιότητα α το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

σύ παιτήσεις των Ευρ ϊκών Προτ  όσο και  

 της σειράς ISO 900 0.  

ριπτώσεις ο σχεδιασ  και η ανάπτυξη Συστημάτ  

ι κοινό παρονομαστή, τη Σ χή Βελτίωση όπως εμφα  

π το παρακάτω σχήμα.  

υ  ανάπτυξης τ Συστήματος ιαφαίνονται  

κ

ξης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

τας την Ενότητα αυ  να επισημανθεί ό ιασμτι ο σχεδ ός και η 

τυξη του Συστήματος Διαχε Ποιότητας, φαλώς υπόκ, ι στην 

οκειμενική κρίση της εκ Ποιότητας ώ σης

υ Πανεπιστημίου, ενώ, ταυ αι κ χου

ελίξεις και εθνικές Πο

α το λόγο αυτό, τα προ ο , στ

το

ερες

  βασικές δραστηριότητες, πο ά κα

άπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης ς γι

μφωνα τόσο με τις α ωπα ύπων  τις

προδιαγραφές του Προτύπου 1:200

Ωστόσο, σε όλες τις πε μός ων

Ποιότητας έχε υνε , νώς

ε ισημαίνεται σ

Σ νοπτικά, λοιπόν, τα βήματα ου δ στο

α όλουθο σχήμα. 

Σχήμα 22. Στάδια Ανάπτυ . 

Εξοικείωση με υπάρχοντα πρότ ασφάλισης 
της ποιότητας εκπαίδευσης σε Ευρωπα ό / Εθνικό επίπε

ρχόντων διαδικασ του Τμήματος

νηση απαραίτητων κριτηρ ν / διεργασιών 
για διασφάλιση ποιότ ς

ολή προτάσεων της ομάδας ερ  για βελτιώσεις
σιών / διεργασιών προς τη συ ση του Τμήματο

Συντήρηση - Συνεχής Βελτίωση  

υ  διπα
ϊκ δο

Καταγραφή υπα ιών 

Διερεύ ίω
ητα

Υποβ γασίας
νέλευ

 
ςδιαδικα

Εξασφάλιση αποδοχής και δέσμευσης του Τμήματος

Σχέδιο προγράμματος ενεργειών

Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας διεργασιών Τμήματος
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α Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Στη φάση του σχεδιασμού και ανά στήματος, πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψιν και οι κρίσιμοι παράμετροι για  επίτευξη αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του Συστήματος.  

Η Ποιότητα σηματοδοτεί στην Αρχή νω τα σωστά τό 

τρόπο», αρχή που ραπέμπει στ  έννοιες, αφ’  χαρακτηριστικά 

νωρίσματα του σύγχρονου πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας, κι αφ’ ετέρου 

συστατικά της Ολ . 

Η ματικότητα» (effectiveness) δείχν  επιτυγχάνει τους 

κα ώνοντας τη υτικών 

π ότητα  (efficiency) σημαίνει ότι πέτυχε μεν τους 

σ rpose”) ή ανταποκρίθηκε στις προκαθορισμένες 

 απαιτήσεις (quality crite - ba τη μεγαλύτερη δυνατή 

σικοί παράγοντες για την ενός 

ατος Διασφάλισης ό : 

 

3.5. Αποτελεσματικότητα- Αποδοτικότητ

πτυξης του Συ

την 

ά«κ πράγματα με το σωσ

 πα ις δύο αυτές ενός

γ

ικής Ποιότητας

«αποτελεσ ει ότι το Ίδρυμα

θορισμένους στόχους, κατοχυρ ν Ποιότητα των εκπαιδε

αρεχόμενων υπηρεσιών. Η αποδοτικ

τόχους (quality “fitness for pu

προδιαγραφές και ria sed) αλλά με 

οικονομία πόρων. 

Οι κρίσιμοι και βα  κατοχύρωση και διατήρηση 

αποτελεσματικού Συστήμ  Ποι τητας είναι τα εξής

 Ακριβείς- σαφείς- διαυγείς Στόχοι 

Επειδή οι προσδοκίες, απαιτήσεις και ανάγκ ων μπορεί να 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους χρειάζεται  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που 

ες των εμπλεκομέν

 ένα

το χαρακτηρίζει λογική συνέπεια και διαύγεια στην καταγραφή των στόχων και των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να μην φορτώνεται το Σύστημα με 

περιττά στοιχεία, που μόνο στόχο έχουν τη λογοδοσία και παροχή πληροφόρησης του 

δημόσιου κοινού. (Vroeijenstijn, 1995b).  

 Νομιμότητα 

Σημαντ  αυτό παίζει αφ’ ενός η φύση και βαθμός 

παρ β μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας κι αφ’ 

ετέ ν και ευθυνών της Εθνικής Αρχής 

Διασφάλισης Ποιότητας και του Ιδρύματος. (Brennan,1997) 

ικό ρόλο, ως προς το σημείο

έμ ασης και ολικής συμμετοχής των 

ρου η ισορροπία μεταξύ των παρεμβάσεω
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 Δυναμική Συσχέτιση των εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών  

Πλήθος υνάφεια και διαδραστικότητα μεταξύ 

μηχ ι ξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας. Η βελτίωση 

‘χρειάζεται να διαχειριστεί σε μια ευρεία διάσταση, λιγότερο παρεισφρητικά και με  

 δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά να είναι 

τέτοιες που ενθαρρύνουν την εκούσια δέσμευση των ομάδων ενδιαφέροντος του 

 αναλυτών υποστηρίζουν τη σ

αν σμών Εσωτερικής και Ε

περισσότερη αλληλεπίδραση, σύμπνοια και συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και 

Εθνικών Φορέων’ υπογραμμίζουν οι  Middle Hurst and Woodhouse, (1995)***. Η 

Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις 

εσωτερικές διεργασίες. (Vroeijenstijn, 1995b)**.  

Οι διεργασίες παρακολούθησης

Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Ιδρύματος.     

 Ευελιξία, Εμπιστοσύνη στα Ιδρύματα, έμφαση στις Εσωτερικές 

Διεργασίες 

Για την επίτευξη της βελτίωσης της Ποιότητας σε ένα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, 

χρειάζεται να επικεντρωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στους εσωτερικούς μηχανισμούς 

και να εμπιστευτούν το έργο των Ιδρυμάτων (Harvey and Newton, 2004). Το ίδιο 

υποστηρίζεται και από τον Thune (1996), που τονίζει την σημασία εμπιστοσύνης, 

καταν  επ

  κ

αφοσίωσης, δέσμευσης και όησης στην ίτευξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών Συστημάτων Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας.  

Ειδικότερα, απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες, απαιτήσεις και αξίες των 

μελών ακαδημαϊκού αι διοικητικού προσωπικού (Newton, 2000).  

 Επαρκείς follow-up διαδικασίες (συνέχισης), ανατροφοδότηση 

 κι

(Hor

συσχετισμένη άμεσα με δράση 

Η παρακολούθηση δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός. Το κύριο επιδιωκόμενο είναι η 

βελτίωση και ποτέ ο έλεγχος. Συνεπώς, η αποτελεσματική νητοποίηση και δράση 

πάντα έπεται της παρακολούθησης sburgh, 1999). 
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 Μόνιμη, σταθερή και κυκλική παρακολούθηση της Ποιότητας, ως 

γ

Δεν έχει νόημα να διεξαχθεί μια μοναδική φορά η ανασκόπηση της Ποιότητας. 

ρ

Αν η παρακολούθηση της Ποιότητας αντιμετωπιστεί ως ‘γεγονός’ και όχι ως 

χ  ό ί η

 επίτευξη, λοιπών, διαρκών και μόνιμων 

εσωτερικών ωφελειών, η διεργασία παρακολούθησης θα πρέπει να συμμορφώνεται 

 τις τήσ

Ο  Vroeijenstijn (1995a) υπογραμμίζει τη σημασία της Δέσμευσης της Ανώτατης 

Ηγεσίας, τονίζοντας ότι μπορεί να εμπλέκονται πολλοί στο Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, ωστόσο, η κύρια ‘ιδιοκτησία’ ανήκει στην 

Ανώτατη Διοίκηση. Η ‘ιδιοκτησία’ αυτή πρέπει να έχει τη μορφή Δέσμευσης κι 

ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού και όχι εξουσίας, τονίζει ο Horsburgh, 

(1999). Προς μια τέτοια κατεύθυνση, η ανεπίσημη εσωτερική παρακολούθηση της 

Ποιότητας πρέπει να έχει τη μορφή διαλόγου με ανταλλαγή ιδεών, γεγονός που 

κατοχυρώνει ουσιαστική βελτίωση για τη μάθηση των φοιτητών. 

συστηματική και συναφής διαδικασία 

Την βελτίωση της Ποιότητας εξυπηρετεί περισσότερων όλων η αυτό- αξιολό ηση, 

υπογραμμίζει ο De Vries (1997), τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να γίνεται από όλους και 

από τον καθένα ξεχωριστά.  

Εξάλλου, αναφέρει ο Vroeijenstijn, (1995a) ένα από τα δυνατά σημεία και 

πλεονεκτήματα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ικανότητα να ‘κοιτά’ 

στις διορθωτικές παρεμβάσεις και ενέργειες βελτίωσης μετά ορισμένο χρονικό 

διάστημα από την ολοκλήρωση της διε γασίας της Αξιολόγησης.  

‘διεργασία’, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε παιχνίδι εντυπώσεων και αποδόσεων, 

παρά στη κατο ύρωση ενός μακροπρ θεσμου αντ κτυπου στ  συνολικότερη 

λειτουργία του Ιδρύματος. Για την

ελάχιστα με  εξωτερικές τυποποιημένες απαι εις. (Harvey, 2002).  
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ι 

η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτού;’  

‘Ποιες οι Αξίες που πρέπει να διέπουν το Σύστημα, προκειμένου να κατοχυρώνετα

Οι Αξίες αυτές συνοψίζονται ακολούθως: 

  Συνέπεια και συνάφεια προς τους ιδιαίτερους Στόχους και Αρχές των 

διαφόρων Τμημάτων. Αρχή, που εστιάζοντας στην αλληλουχία των επιμέρους 

νέ

Αρχ ς  Μακε

μερών του Συστήματος, εξασφαλίζει τη συ πεια της δομής του Συστήματος 

προς του Στόχους και τις έ  του ίδιου του Πανεπιστημίου δονίας. 

 Προσαρμοστικότητα, Διορατικότητα, Ευελιξία. Το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που συμβαίνουν στο 

ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και στη ραγδαία ανάπτυξη των 

νέων Τεχνολογιών 

 Αξιοπιστία- Εφικτότητα. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τους 

Οικονομικούς Πόρους, το Ανθρώπιν  Δυναμικό και την τεχνολογική και 

λοιπή υποδομή του Πανεπιστημίου 

ο  

 Ακεραιότητα. Το Σύστημα θα πρέπει να συμβαδίζει και να λαμβάνει υπόψη 

τις Αρχές και Στόχου του Ελληνικού Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού 

Συστήματος. 

 Σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα, κατανόηση κι εμπιστοσύνη. 

Σεβα τωνσμό στην ποικιλομορφία  ακαδημαϊκών Μοντέλων. 

 Συνεργασία κι Συνολική Συμμετοχή. Η συνεργασία όλων των Παραγόντων 

εξασφαλίζει τη διατμηματικότητα του και την αμοιβαία αποδοχή κι 

αναγνώριση του. Ενίσχυση του πνεύματος συλλογικότητας και εμπιστοσύνης 

της ακαδημαϊκής Κοινότητας, καλλιέργεια συνευθύνης όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 Αποτελεσματική Επικοινωνία και Ανά- πληροφόρηση. Το αρμόδιο 

 πρέπει να τηρήσει ένα καλό κλίμα επικοινωνίας και προσωπικό θα

πληροφόρησης προς όλους τους εμπλεκόμενους 

 Απλότητα και Σαφήνεια. Η χρήση του πρέπει να είναι απλουστευμένη, λιτή 

 με απέριττη γραφειοκρατία. και
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 Χρονική συνέπεια. Θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς και να τηρείται πιστά το 

απροκαθορισμένο χρονικό διάστημα των υτό- αξιολογήσεων και των 

ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση. 

 Χρησιμότητα. Τα αποτελέσματα των εσωτερικών αξιολογήσεων είναι 

σημαντικό να αξιοποιηθούν για τον οικονομικό προγραμματισμό, τη μελέτη 

Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου και τη κατάρτιση του 4ετούς 

Προγραμματισμού Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης     

‘Πως, όμως, μετράται η αποτελεσματικότητα κι η αποδοτικότητα του Συστήματος 

τικότητας συνίσταται αφ’ ενός στην 

αποτίμηση, με βασική μονάδα ανάλυσης το δείκτη ή το Σύστημα (συνολικά), της 

προ ο π ί ε

γενικώ ν στόχων του Συστήματος, και αφ’ ετέρου στην ανάλυση της 

ντικειμένου (δείκτη 

εκροής) –τη στιγμή ελέγχου – προς το αρχικά προγραμματισμένο φυσικό 

Αναλυτικότερα, η μεθοδολογία, που εφαρμόζονται, για τη μέτρηση της 

απο ό

Για να κασία απαιτείται να πληρούνται ορισμένες 

Ποιότητας;’ 

 Ανάλυση Αποτελεσματικότητας – Αποδο

όδ υ (αποτελεσματικότητα) ου έχει σημειωθε  ως προς την πίτευξη των 

ν και ειδικώ

σχέσης των πραγματοποιήσεων (εκροών) που έχουν επιτευχθεί σε σύγκριση με τους 

διατιθέμενους πόρους (αποδοτικότητα). 

Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο φυσικό αντικείμενο των 

διεργασιών του Συστήματος ή στο δείκτη (ο οποίος αναφέρεται σε σύνολο ομοειδών 

δράσεων). Ο δείκτης αποτελεσματικότητας εκφράζει τη φυσική υλοποίηση και 

υπολογίζεται από το πηλίκο του υλοποιηθέντος φυσικού α

αντικείμενο. 

τελεσματικότητας συνίσταται στη μέτρηση της φυσικής προ δου κάθε δράσης.  

 καταστεί εφικτή αυτή η διαδι

προϋποθέσεις: 

 Να έχει ορισθεί με σαφήνεια ο ‘Φυσικός Στόχος’ των δράσεων (βασικός 

Δείκτης Εκροής).  

 Να μετράται η ‘Φυσική Πρόοδος’ του Συστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με 

δελτία παρακολούθησης της προόδου του Συστήματος 
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Στη ε

αποτίμ εκπαιδευτικού, του σπουδαστικού 

δυναμικού, των εκπαιδευτικών μεθόδων και των οργανωτικών διαδικασιών. Είναι μια 

Η έννοια της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα µε τις έννοιες της αποτελεσµατικότητας 

Η αποδοτικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο Συστήματος -συνολικά- ή 

στήματος σε 

σχέση με το μοναδιαίο κόστος που είχε αρχικά προγραμματισθεί.  Από την ανάλυση 

Σημαντική και κρίσιμη ενότητα στην ανάλυση της Αποτελεσματικότητας κι 

Αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ενότητα της  

αξιολόγησης του Σύστημα των Δεικτών Επίτευξης (ΔΕ). Η αποτίμηση εστιάζει σε 

τρία επίπεδα: 

ν κπαίδευση, η μέτρηση της αποτελεσµατικότητας εξειδικεύεται µε την 

ηση ή αξιολόγηση του έργου του 

μορφή ‘κοινωνικού ελέγχου’ και ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος, για τη 

διασφάλιση της Ολικής Ποιότητας της εκπαίδευσης. 

και της αποδοτικότητας και τη σχέση «κόστους/ οφέλους ή αποδοτικότητας (cost-

benefit or rate of return analysis). «Η μέθοδος αυτή βασίζεται στον αριθμό των 

αποφοίτων που θα μεγιστοποιήσουν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας» 

(Ψαχαρόπουλος, Καζαµίας, 1985: 243).  

δείκτη. Η ποσοτική εκτίμηση της έννοιας της γενικής αποδοτικότητας 

πραγματοποιείται μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων μοναδιαίου κόστους και 

συνολικής Φυσικής Ολοκλήρωσης. 

Η μέτρηση συνίσταται ουσιαστικά στην παρακολούθηση της εξέλιξης του 

μοναδιαίου κόστους του φυσικού αντικειμένου των διεργασιών του Συ

αυτή μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την «οικονομικότητα» 

της υλοποίησης των δράσεων, αν δηλαδή το Σύστημα υλοποιείται με οικονομικούς 

όρους καλύτερους, χειρότερους ή ακριβώς όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.  

Βάσει των συμπερασμάτων αυτών μπορούν στην συνέχεια να εξαχθούν 

δευτερευόντως αξιόπιστες εκτιμήσεις για την επάρκεια των πόρων του Συστήματος, 

και όλων των επιμέρους συνθετικών του μερών, για την ολοκλήρωση του 

προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου και για την δυνατότητα επίτευξης των 

τεθέντων αναπτυξιακών στόχων. 
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 Πρώτον, εξετάζει αν το σύστημα των προτεινόμενων ΔΕ καλύπτει όλο το 

περιεχόμενο του Συστήματος Εκπαίδευσης. Αυτό το μέρος της αποτίμησης, 

συνήθως, καταλήγει να αντικαθιστά τους μη-αντιπροσωπευτικούς ΔΕ και 

ν με νέους. να συμπληρώνει το σύστημα δεικτώ

 Δεύτερον, εξετάζει αν οι υπάρχοντες ΔΕ είναι καλά διατυπωμένοι. Είναι 

συνηθισμένο να λέμε ότι οι ΔΕ πρέπει να είναι SMART. Αυτό είναι ένα 

ακρωνύμιο για τις έννοιες Specific (Συγκεκριμένος), Measurable 

(Μετρήσιμος), Agreed -on (Συμφωνημένος), Reliable (Αξιόπιστος) and Time-

ημένος όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην επίτευξη του είναι 

το χρόνο όταν είναι διατυπωμένο για το 

 ι

related (Σχετικοί με το Χρόνο).  

Ένας Δείκτης Επίτευξης είναι συγκεκριμένος όταν περιγράφεται ξεκάθαρα το 

περιεχόμενο του. Είναι μετρήσιμος όταν μπορεί να εκφραστεί με αριθμητική 

τιμή. Είναι συμφων

προσδιορισμένοι και έχουν σαφώς αποδεχτεί την ευθύνη επίτευξης του. Είναι 

αξιόπιστος όταν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης για την 

επαλήθευση του, και σχετικός με 

πότε ο ΔΕ πρέπει να επιτευχθεί. Αυτό το μέρος των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης βελτ ώνει τους ορισμούς του ΔΕ. 

 ζει κατά πόσο οι τιμές στόχου υπολογίστηκαν σωστά. Αυτή η 

ν στόχου των 

επιλεγέντων δεικτών. 

 

 

 

Τρίτον, εξετά

διαδικασία συνήθως σχεδιάζεται βάσει των αξιολογικών πορισμάτων. Αυτό το 

μέρος της αξιολόγησης οδηγεί στον προσδιορισμό των τιμώ
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        Κ
Π Σ  

4.1. Αρχ τ

Καταρχ Σ  ι ν  Δ

Ποιότη ιο Διασφάλισης Ποιότητας, 

 

ΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ές- Σκοπός &  Στόχοι του Συσ ήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

ήν, το προτεινόμενο ύστημα διέπεται από τ ς Γε ικές Αρχές ιασφάλισης 

τας, που ενσωματώνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσ

δεδομένου ότι το τελευταίο αποτελεί το θεμελιώδες Πρότυπο Αναφοράς του 

Συστήματος για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτές συνοψίζονται στις εξής: 

 

ποιότητας τους 

Το Πανεπιστήμιο έχει την κύρια ευθύνη για την παροχή και διασφάλιση της 

 Σχεδιασμός &ανάπτυξη Εσωτερικών μηχανισμών Διασφάλισης 

Ποιότητας 

 Αντικειμενική, δίκαιη, διαφανή πληροφόρηση 

 Προστασία & βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών, δομών, 

συστημάτων διοίκησης 

 Σύνδεση της Εσωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας με τη Στρατηγική 

Διοίκηση του Ιδρύματος (Κουλτούρα Ποιότητας) 

www.hrk.de/eng/download/dateien/Curvale.pdf 

 Η Ποιότητα και τα Ακαδημαϊκά Κριτ ρια του εκπαιδευτικού Συστήματος 

πρέπει

ή

 να προστατεύουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της Κοινωνίας 

 Η Ποιότητα τ ν Προγραμμάτων Σπουδών χρειάζεται να αναπτύσσεται και να 

βελτιώνονται για όφελος των φοιτητών και των λοιπών ομάδων 

ενδιαφέροντος του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος 

ω

 Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές και αποδοτικές Οργανωσιακές Δομές, 

εντός των οποίων μεθοδευμένα και συστηματικά θα παρέχονται και θα 

υποστηρίζονται τα Προγράμματα Σπουδών 

 Είναι σημαντική και αναγκαία η διαφάνεια και η χρήση εξωτερικών 

Συμβούλων κι Ειδικών για τις διεργασίες Διασφάλισης Ποιότητας 
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 Είναι εξίσου σημαντική κι απαραίτητη η ενθάρρυνση κι ενίσχυση ενιαίας 

φιλο ίας & κουλτούρας Ποιότητας (Quality Culture) εντός του 

Ακαδημαϊκού Χώρου 

σοφ

 Οι Διεργασίες πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας να αποδεικνύει την λογοδοσία και την ευθύνη για τη δημόσια ή 

και κοινοτική χρηματοδότηση των αναπτυξιακών του δράσεων   

 Η Διασφάλιση Ποιότητας, όταν υποκινείται και εξυπηρετεί σκοπούς 

απόδοσης ευθύνης και λογοδοσίας των Ιδρυμάτων είναι απόλυτα συμβατή με 

τη Διασφάλιση Ποιότητας που αποσκοπεί απλά στη συνεχή βελτίωση και 

αναβάθμιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου. 

  Τα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πρέπει να είναι ικανά ώστε να προβάλλουν και 

να καταδεικνύου  την Ποιότητα ους τόσο σε ε νικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 

ν τ  θ

http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11038.htm 

Οι βασικοί Στόχοι του Προτεινόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το 

ν  εΠα επιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα μ  το Πρότυπο Αναφοράς του, συνοψίζονται 

στους ακόλουθους: 

 Ορθολογική οργάνωση και τυποποίηση διεργασιών και λειτουργιών βάσει 

συγκεκριμένων λειτουργικών διεργασιών 

 Δέσμευση της Διοίκησης και του Προσωπικού στη τήρηση συγκεκριμένων 

διαδικασιών ς στη χή οσπ επ λειτουργία  και  συνε  πρ άθεια ίτευξης των 

προκαθορισμένων και αμοιβαία αποδεκτών κι αναγνωρισμένων στόχων. 

 Συνεχή κι έγκυρη καταγραφή και παρακολούθηση των διεργασιών και 

λειτουργιών 

 Βελτίωση και Διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών & δυνατότητα 

 σύγκρισης σε τοπικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο

 Τεκμηρίωση της πορείας και των αποτελεσμάτων (Δεικτών απόδοσης) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Διαρκή και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού και εκπροσώπων των 

φοιτητών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και εκπαίδευσης 
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Οι μεπι έρους Στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να είναι: 

 Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

  διοικητικών λειτουργιών του 

Ιδρύματος, οπότε και δικαίωση της αυτονομίας του 

Υποστήριξη και ενδυνάμωση της ποιότητας των

 Προώθηση εργαλείων Ποιότητας, όπως ενίσχυση του ρόλου των Ομάδων 

Ποιότητας 

 

τας μια απλούστερη ερμηνεία για την 

Ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας της Εξωτερικής Αξιολόγησης και 

αποκωδικοποίηση αυτής, παρέχον

κατανόηση αυτής από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

 Διάδοση καλών εμπειριών και πρακτικών 

 

Οι κύρ

Διασφά

λογοδο ευρύτερη Κοινωνία. Οι δύο 

αυτές 

Εσωτερ

Ενίσχυση συγκρισιμότητας και συμβατότητας με άλλα ευρωπαϊκά Συστήματα 

-ενίσχυση κινητικότητας, καινοτομίας και δημιουργικότητας.  

ιοι σκοποί, που εξυπηρετεί το Σύστημα Διαχείρισης, είναι αφ’ ενός η 

λιση και Βελτίωση της Ποιότητας, κι αφ’ ετέρου η τεκμηρίωση της 

σίας του Ακαδημαϊκού Οργανισμού προς την 

έννοιες πλαισιώνουν, συνολικά, τη φύση της Διασφάλισης Ποιότητας -την 

ική και Εξωτερική Λειτουργία της-. 

 

ατος: 

Εσωτερική Λειτουργία: Διασφάλιση Ποιότητας των ίδιων των Εσωτερικών 

Μηχανισμών του Ιδρύμ

 Βελτίωση 

 Εσωτερικό Πλάνο- Πολιτική Ποιότητας 

 Bench marking  

 Αυτό- ανασκόπηση/ αποτίμηση 

 Αυτό- ρύθμιση  

 Εξωτερική λειτουργία: Λογοδοσία 

 Βαθιά γνώση- επίγνωση της Ποιότητας 

 Εξωτερική Αξιολόγηση 

 Διαφάνεια 

 «Σφραγίδα Ποιότητας»-Πιστοποίηση 
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ρος την Εξωτερική λειτουργία, αυτή πρόκειται για μια τελική/ αθροιστική 

p c  ο

αποτ τος με κύριο σκοπό τη διαμόρφωση 

κρίσεων και συστάσεων. (Middle Hurst and Woodhouse, 1995 & Billing 2004). 

Αρχών ως 

βλ

ative 

appr a  

την άν  για το μέλλον. Εστιάζει στην ποιοτική αναβάθμιση του 

Ιδρύματος  έλεγχο (Billing, 2004). 

Οι διεργασίες σε αυτή την περίπτωση, συνίστανται (Woodhouse, 1995) 

στις άμεσ ηση των διαδικασιών 

βελτίωσης

προσέγγιση αυ ο για το αποτέλεσμα και την επίδοση όσο για 

τη Διασφάλισ

μηχανισμών λε και β σης

Ένα ολοκληρω ελέγχει και να παρακολουθεί 

και ς

Εσωτερ ματα 

κατ η

Στο ακ  α ς

Διαχεί Μακεδονίας ενσωματώνει και 

αλλ ε

Εξωτερ

 

πΩς 

προσέγγιση (summative a proa h), προσανατολισμένη στα τελικά απ τελέσματα, 

ιμά δηλαδή την επίδοση του παρελθόν

Στοχεύει στην ενδυνάμωση της επίγνωσης και του ελέγχου των Εθνικών 

προς την υφιστάμενη κατάσταση του Ιδρύματος και στη διόρθωση εσωτερικών 

αδυναμιών. ( . Παράρτημα Γ) 

Στην περίπτωση της Εσωτερικής λειτουργίας, αυτή αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, 

στη συνεχή Βελτίωση. Πρόκειται για διαμορφωτική προσέγγιση form

o ch, υπό την έννοια ότι είναι προσανατολισμένη στο παρόν, με κύριο σκοπό 

τληση διδαχών

 και όχι στον

Ποιότητας, 

ες διορθωτικές ενέργειες, στην Συστηματικοποί

 και στην συνεχή, συνεπή και σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας. Η 

τή δεν ενδιαφέρεται τόσ

η της Ποιότητας των εσωτερικών διεργασιών, διαδικασιών και 

ιτουργίας ελτίω  του Ιδρύματος. 

μένο Σύστημα Διαχείρισης πρέπει να 

 τι  δύο αυτές λειτουργίες, ως στενά συνδεδεμένες διεργασίες. Ένα επαρκές 

ικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας συνάγει, πάντα, θετικά αποτελέσ

ά τ ν Εξωτερική Αξιολόγηση.  

όλουθο σχήμα διαφ ίνεται ο τρόπο  με τον οποίο το Εσωτερικό Σύστημα 

ριση Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο 

ηλ πιδρά με την διεργασία της Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας- 

ική Αξιολόγηση. 
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Σχήμα 23. Συσχέτιση Συστήματος Ποιότητας με την Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας. 

Δι καδημαϊκού Συστήματος Ποιότητας
σε σχέση με τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης

Δ

διοικητικού προσωπικού σε ζητήματα

ιριδίου Ποιότητας για τις
εσωτερικές μεθόδους διασφάλισης

ο

ς  Αυτοαξιολόγησης

Εξωτερική Αξιολόγηση

Επίσκεψη Ομάδας
Ειδικών

αδικασία Ανάπτυξης Α

ιατύπωση του Σκοπού και των επιμέρους
στόχων του υπό αξιολόγηση Τμήματος

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Πολιτικής
Ποιότητας & Συγκρότηση Ομάδας

Ποιότητας

Παρουσίαση της Πολιτικής Ποιότητας
και επιμόρφωση του διδακτικού και

Τμήματος

Ποιότητας

Σύνταξη Εγχε

Ποιότητας του Τμήματος

Περιγραφή της φιλοσοφίας 
του Τμήματ ς για την διδασκαλία

και την έρευνα

Διαδικασίε

Τροφοδότηση της εξωτερικής
Επιτροπής Ειδι ν με στοιχείκώ α
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Όπ πτωση του προτεινόμενου, για το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τα στοιχεία που θα 

πλα ώ

Πίνακα Συ ιό

4.2. Το Μοντέλο Διαχείρισης Ποιότητας 

ως για κάθε Σύστημα, έτσι και στην περί

ισι νουν αυτό είναι τα ακόλουθα: 

ς 15. Βασικά Συστατικά του προτεινόμενου στήματος Διαχείρισης Πο τητας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧ ΡΕΙ ΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΑΠΟ Ο

χους 

Ακριβείς Πολιτικές 

οίκησης & Ανάπτυξης 
ΣΤ ΛΗΣ 

Ξεκάθαρο Στρατηγικό Σχέδιο Δι

Σαφείς Σκοπούς & Αντικειμενικούς Στό

ΛΗΨΗ 

Α
Δίκαιες 

ΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Συνεπείς & σταθερές 

Σύστημα έφεσης & αναίρεσης 

Ανεξάρτητες & Αμερόληπτες 

Ακριβείς & άκαμπτες 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ- 

ΤΕΚΜ
Περιγραφή των βασικών Κριτηρίων 

ναφορών & Εκθέσεων 

μηρίωση διασφαλίζει ισότιμη χρήση & διαχείριση των διεργασιών 

ΗΡΙΩΣΗ 
Περιγραφή της μεθόδου Αξιολόγησης 

Τυποποίηση των Α

Σαφής & ακριβής τεκμηρίωση των διεργασιών της αυτό-Αξιολόγησης 

&της Εξωτερικής Αποτίμησης 

Δημόσια διαθέσιμη 

Η τεκ

ΕΙΔΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 τεχνογνωσία, ειδίκευση, εμπειρία 

 Δράση &Συνδετικός κρίκος μεταξύ των εμπλεκομένων 

ίδευση 
 

Συνεχής Επιμόρφωση & Εκπα

Επαρκής

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 

Ανεξάρτητη

ΛΟΓΟ
κμηρίωση 

ων & αποτελεσμάτων 
ΔΟΣΙΑ 

Δημόσια διάθεση πορισμάτ

Δημόσια Τε

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ  ΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 σε συνεχή λειτουργία 

 

Εσωτερικοί Μηχανισμοί Διασφάλισης
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Ο παραπάνω ς, όπως κάθε Σύστημα, το 

προτεινόμενο -για το πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Μοντέλο πρέπει να υπακούει στους 

Πίνακας, ουσιαστικά, υποδηλώνει πω

εξής βασικούς Κανόνες: 

 Να υπακούει σε συγκεκριμένους Στόχους  

 Να είναι τεκμηριωμένο στην έκταση που απαιτείται 

 Να τηρείται από όλο το προσωπικό της επιχείρησης 

 Να αυτό- επιθεωρείται για λογαριασμό της Διοίκησης 

 Να είναι δυνα  και να βελτιώνεται συνεχώς 

Ειδικότερα, ω  προς την Αποστολή, Στόχο ς και τα προσδοκώμενα απο ελέσματα, 

αυτά εστιάζουν στα ακόλουθα στοιχεία του εκπαιδευτικού Συστήματος, σύμφωνα με 

το Ν, 3374/2005 (Κριτήρια & Δείκτες Αξιολόγησης) (βλ. Παράρτημα Γ) 

μικό

ς υ τ

 Διδακτικό Έργο, 

 Ερευνητικό Έργο, 

 Προγράμματα Σπουδών 

 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 

 Λοιπές Υπηρεσίες 

 Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 

 Σχέσεις με παραγωγικούς Φορείς  

 Στρατηγική Ακαδημαϊκής πτυξης 

Το Μοντέλο λοιπόν, του προτεινόμενου Συστήματος Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας περιγράφεται με την ακόλουθη μορφή. Η έμφαση δίνεται αφ’ ενός στην 

έννοια της διεργασίας με 

Ανά

, 

την εμπλοκή Κριτηρίων ‘Εισερχομένων’ και ‘Εξερχόμενων’ 

αι αφ’ ετέρου στις κρίσιμες παραμέτρους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης 

Ποιότητας- από τη Δέσμευση Ηγεσίας ως και την ικανοποίηση των εμπλεκομένων.   

κ
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Τα

πα

Αν

Αν

ακόλουθη Ενότητα. 

 ‘Εισερχόμενα’ και τα ‘Εξερχόμενα’, παραπέμποντας σε Κριτήρια Ποιότητας- 

Δείκτες που εστιάζουν στις εσωτερικές εκπαιδευτικές λειτουργίες και διεργασίες, 

ρέχουν περιορισμένη πληροφόρηση για την ανάλυση των πραγματικών 

αποτελεσμάτων και αποδόσεων των εκπαιδευτικών λειτουργιών και διεργασιών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

τιθέτως, εκείνα τα Κριτήρια που δίνουν σημαντικότερη πληροφόρηση –στην 

ώτατη Διοίκηση- για το πραγματικό αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών διεργασιών 

είναι οι Δείκτες Απόδοσης, για τους οποίους, όμως, θα γίνει ιδιαίτερη μνεία σε 

 
 
 
 
 

Δήλωση 
αποστολής 

 
 
 
 
 

Στόχοι & 
Σκοποί 

 
 
 
 
 
 

Προσδοκώμενα 
 Αποτελέσματα 

Εισερχόμενα 

ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΠΠοολλιιττιικκήή  

ΠΠρροοσσωωππιικκόό  

ΦΦοοιιττηηττέέςς  

ΧΧρρηημμ//δδόόττηησσηη  

ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς    
ΜΜέέρριιμμννααςς  

ΔΔιιεερργγαασσίίαα  

  
  

ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  
  ΣΣπποουυδδώώνν  

  
  

ΕΕρρεευυννηηττιικκάά  
ΈΈρργγαα  

  
  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκέέςς    
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  

ΕΕξξεερρχχόόμμεενναα  

  
  

ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  

  
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  

ΈΈρργγοο  
&&  ΠΠααρρααγγωωγγήή  

  
  

ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  

 
Συνειδητοποίηση  
Αποστολής 

Επίτευξη 
 Στόχων 

Επίτευξη  
Αποτελεσμάτων 

Ικανοποίηση 
 Stakeholders 
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 Ποιότητας 

όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία και 

.1, Μέρος IV)  

οποιός διαφορά εί ιότητας για το 

 Μακεδονίας δεν περιορίζεται στις προαπαιτούμενες λειτουργικές 

διαδικασίες του ISO  τις διαδικασίες που 

νται με υ Ευρωπαϊκού Προτύπου και των Κριτηρίων 

της Εθνικής Αρχής Δ

Η τεκμηρίωση του ται από πέντε (5) βασικές Ενότητες: 

 

4.3. Τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –στη σύσταση 

και στη δομή του- προσομοιάζει με ένα τυπικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

κατά 9001:2000, ενσωματώνοντας 

προδιαγραφές, με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται κάθε τέτοιο Σύστημα (βλ. 

Ενότητα 3

Ωστόσο, η ειδ

Πανεπιστήμιο

ναι ότι το προτεινόμενο Σύστημα Πο

, αλλά  συμπεριλαμβάνει και όλες εκείνες

συμμορφώνο  τις απαιτήσεις το

ιασφάλισης Ποιότητας, ΑΔΙΠ. 

Συστήματος αποτελεί

 Εγχειρίδιο Ποιό

Το Εγχειρίδιο είναι ορίζει την Πολιτική Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Μακ  

καθ’ αυτού του Συσ

αναφέ ς Ποιότητας σε στρατηγικό 

γράφ Συστατικά του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότη είο αυτού. 

Παρά όλα αυτά, το ο’ του Συστήματος, υπό 

οια ότι κάθε μεταβάλλεται και φυλάσσεται 

με σχετ ης 

Συνεπώ Συστήματος Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Μακ νεται και να τεκμηριώνεται σε αυτό. 

τητας 

 ένα έγγραφο, το οποίο καθ

εδονίας και περιγράφει το πεδίο και τον τρόπο εφαρμογής αυτού

τήματος. 

Ουσιαστικά, 

επίπεδο, κατα

ρεται στο Σύστημα Διαχείριση

οντας τους Στόχους, Δομή και τα 

τας, και δεν αποτελεί λειτουργικό εργαλ

Εγχειρίδιο συνιστά ‘ελεγχόμενο έγγραφ

την ένν

σύμφωνα 

Ποιότητας. 

έγγραφο, το οποίο διαμορφώνεται, 

ικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισ

ς, κάθε αλλαγή στη δομή του 

εδονίας πρέπει να αποτυπώ
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 Λειτουργικές Διαδικασίες 

Οι λειτουργικές διαδικασίες αποτελούν τον ‘κορμό’ του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας σε τακτικό επίπεδο, αν και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν -υπό την 

μορφή ουργικά έγγραφα, ‘οδηγό’ δηλαδή 

στην κα ς, όπως για παράδειγμα, 

οι Οδηγίες Εργασίας. 

Κάθε διαδικασία τρόπο λειτουργίας κριμένων συστατικών 

του Συστ και κωδικοποιούνται τα 

Έγγραφ ερικές Ανασκοπήσεις από την 

ατα 

Σπουδών, πως διαχειρίζονται οι προμήθειες ή πως γίνεται η εκπαίδευση του 

διο τ προσωπικού). 

Οι ζουν κάθε διεργασία με τα απαραίτητα έντυπα, που πρέπει 

να  αντίστοιχες Οδηγίες Εργασίας. 

Προτεί α  οι λειτουργικές διαδικασίες να 

δομούνται 

ενός Εγχειριδίου Διεργασιών- και ως λειτ

 θημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονία

  θα περιγράφει τον  συγκε

ήματος Διαχείρισης Ποιότητας (πχ πως ελέγχονται 

α του Συστήματος ή πως διενεργούνται οι εσωτ

Ανώτατη Διοίκηση). Πολλές από τις εν λόγω διαδικασίες, ενδεχομένως, περιγράφουν 

και τον τρόπο υλοποίησης συγκεκριμένων διεργασιών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (πχ πως οργανώνεται η ύλη των μαθημάτων στα Προγράμμ

ικη ικού και τεχνικού 

διαδικασίες θα συσχετί

συμπληρωθούν καθώς και τις

νετ ι το Σύστημα του Πανεπιστημίου και

στους ακόλουθους άξονες: 

 α δικασίες ελέγχου, διακίνησης και 

ν των εγγράφων του Συστήματος 

Δι χείριση Συστήματος Ποιότητας: Δια

αρχειοθέτησης όλω

 αταγράφουν την Πολιτική Ποιότητας 

του Ιδρύματος, Δέσμευση Διοίκησης για την πιστή εφαρμογή του 

ς των θέσεων και Τμημάτων, τον τρόπο 

κ  και τον τρόπο διενέργεια των 

Ανασκοπήσεων του Συστήματος και των Εσωτερικών Αξιολογήσεων 

Ευθύνες Διοίκησης: Διαδικασίες, που κ

Συστήματος, ευθύνες και αρμοδιότητε

επι οινωνίας με Παραγωγικούς Φορείς, αλλά

 Διαχείριση Πόρων: Διαδικασίες διαχείρισης και εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού, συντήρησης και επιδιόρθωσης του εξοπλισμού και 

της υλικοτεχνικής υποδομής και διαχείρισης του εργασιακού περιβάλλοντος 
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 Υλοποίηση Αγαθών: Αποτελεί τον βασικό άξονα σε λειτουργικό επίπεδο, 

καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του συνόλου των διεργασιών και λειτουργιών Του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Για παράδειγμα, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, την 

αξιολόγηση προμηθευτών, τις προμήθειες αναλώσιμων και λειτουργικών 

υλικών, τον έλεγχο και παραλαβή των υλικών, τον τρόπο αξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση) και, εν 

τέλει, τον τρόπο λειτουργίας κάθε Τμήματος της Δομής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

 Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση: Διαδικασίες Επιθεώρησης αυτού καθ’ 

αυτού του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καταγραφής και 

αντιμετώπισης των σημείων μη συμμόρφωσης, καταγραφής και ανάλυσης των 

καθορισμένων στατιστικών στοιχείων και Δεικτών Ποιότητας, καθορισμού 

και παρακολούθησης Στόχων Βελτίωσης και λήψης των απαραίτητων 

προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. 

 Οδηγίες Εργασίας 

Αποτελούν πρακτικά έγγραφα, που θα περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης 

συγκεκριμένων διεργασιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξασφαλίζοντας τη 

συνέχεια και τη διασφάλιση (τυποποίηση) του τρόπου υλοποίησης αυτών.  

Προτείνεται οι Οδηγίες Εργασίας να συντάσσονται μόνο σε περιπτώσεις όπου 

απαιτείται λεπτομερής και σχολαστική περιγραφή και καταγραφή Οδηγιών και αυτές 

δε συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη λειτουργική διαδικασία (Εγχειρίδιο 

Διεργασιών)  

 Έντυπα 

Τα έντυπα δεν εξυπηρετούν μόνο τις αρχειακές/ ιστορικές ανάγκες του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά αποτελούν, ταυτόχρονα, εργαλεία διεκπεραίωσης των 

καθημερινών διεργασιών του προσωπικού ή των φοιτητών. Προσδίδουν τον 

γραφειοκρατικό χαρακτήρα στο Σύστημα, καθώς απαιτείται η σχολαστική 

συμπλήρωση και αρχειοθέτηση τους, βάσει των απαιτήσεων του Προτύπου ISO, 

καθώς αποτελούν το τεκμήριο της σωστής λειτουργίας του Συστήματος.  
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 Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Η συστηματική αποτίμηση και καταγραφή του έργου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

δονίας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Οδηγίες. 

  

θα αποτελέσει το κυριότερο τεκμήριο της Διασφάλισης Ποιότητας. 

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται µε ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας, µε ανάλογη 

συµµετοχή όλων των µελών προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών της και 

ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Μονάδας, δίχως να αποτελεί ξέχωρη 

λειτουργία της.  

Μέσα από τα συλλεγόμενα στοιχεία προκύπτει το περιεχόµενο της «Ετήσιας 

Εσωτερικής Έκθεσης» που συντάσσει µε ευθύνη της κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα. Σε 

επίπεδο Ιδρύµατος, η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση συντάσσεται ανά διετία, 

συγκεντρωτικά ως προς τις Ακαδημαϊκές Μονάδες, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις αυτών. 

Στις δύο επόμενες ενότητες, παρουσιάζεται αφ’ ενός το προτεινόμενο για το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγχειρίδιο Ποιότητας, ως το κρισιμότερο στοιχείο 

τεκμηρίωσης του Συστήματος, και αφ’ ετέρου οι προστιθέμενες διαδικασίες –πέραν 

των ανωτέρω λειτουργικών - που οφείλει να συμμορφώνεται το Πανεπιστήμιο 

Μακε
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του

συμπεριλαμβάνει τα Έγγραφα, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα και διεργασίες ή και 

 

4.4. Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας  

Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας είναι ένα ειδικό για κάθε Πανεπιστήμιο 

έγγραφο, ένας λεπτομερής Οδηγός αναφοράς, «κομμένο και ραμμένα στα μέτρα» 

κάθε Ιδρύματος.  

Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας  Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρέπει να 

διαδικασίες, όπως, περιγράφηκαν στην προηγούμενη Ενότητα, εστιάζοντας στις 

ακόλουθες κρίσιμες παραμέτρους και διαστάσεις Ποιότητας: 

 Σχεδιασμός Ποιότητας 

 Έλεγχος Ποιότητας 

 Βελτίωση Ποιότητας 

 Επιθεώρηση Ποιότητας (Quality Audit) 

 Αξιολόγηση Ποιότητας 

 Μετασχηματισμός Ποιότητας (Quality transformation) 

Αν και μπορεί να προσδιοριστεί -σε γενικές γραμμές- το περιεχόμενο του 

εντ  μπ τ  ή

θεση ι 

ν οι διεργασίες 

 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο δεύτερος εστιάζει στην αναγνώριση των 

πιθανών αποκλίσεων του Συστήματος και στις αντίστοιχες προτεινόμενες 

διορθωτικές ενέργειες. Το Έντυπο αυτό μπορεί να προστεθεί στο Εγχειρίδιο και να 

αξιοποιηθεί ως στρατηγικό και λειτουργικό εργαλείο του Συστήματος.  

Εγχειριδίου, ούτοις, δε ορούν να κα αγραφούν τα ίδια τα έντυπα  οι Οδηγίες 

Εργασιών. Απαραίτητη προϋπό  είνα αφ’ ενός να καθοριστούν οι Στόχοι, τα 

Κριτήρια και το όλο concept της Ποιότητας, έτσι όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από 

την ίδια την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, και αφ’ ετέρου να καταγραφού

και διαδικασίες.  

Παρακάτω ακολουθούν δύο ενδεικτικοί Πίνακες.  

Ο πρώτος παρουσιάζει, ενδεικτικά, τα κύρια συστατικά και κρίσιμα σημεία, που 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει το Εγχειρίδιο Ποιότητας του προτεινόμενου Συστήματος
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Πίν α Ποιότητας 
 

ακ ς 16. Εγχειρίδιο Διασφάλισης 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
1 

1.1 
1.2 

 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 Προώθηση της Διοίκησης της Ποιότητας προς τα «έξω» (ενίσχυση εξωστρέφειας) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Νομοθεσία συστήματος ποιότητας για την Εκπαίδευση 
Ορατή εμπλοκή στη διοίκηση της ποιότητας – Δέσμευση Διοίκησης – Συσχέτιση με Στρατηγικό 
Σχεδιασμό 
Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Ιδρύματος 
Έκδοση κανονισμού Σπουδών 
Έκδοση Προγραμμ
Συμμετοχή σε Ερε

άτων Σπουδών και αναθεωρήσεις / ανασκοπήσεις 
υνητικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Αναγνώριση και επιβράβευση προσπαθειών και επιτυχιών 

2 
2.1 
2.2 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
Βάση του σκεπτικού είναι η Ολική Ποιότητα 
Αναθεωρείται – Βελτιώνεται – Μεταδίδεται 
 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σχεδίαση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών 
Προσδιορισμός κρίσιμων διαδικ σιών (added value pro esses) 
Διαχείριση κ ίσιμων και υποστηρικτικών διαδικασιών 
Αναθεώρηση διαδικασιών / Συνεχής παρακολούθηση 
 

α c
ρ

4 
4.1 
4.2 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Εσωτερική εξέλιξη 
Αναθεωρήσεις σε συνεργασία με εμπλοκή 
 

του προσωπικού 

5 
5.1 
5.2 

Αξιοποίηση και διαχείριση οικονομικών πόρων 
Ετήσια απογραφή 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

6 
6.1 
6.2 
6.3 

Συμβάσεις εργασίας έκτακτων εκπαιδευτικών 
Συμβάσεις ερευνητικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Αναθεωρήσεις προγραμμάτων εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

7 
7.1 
7.2 
7.

Έλεγχος – εκτέλεση προγράμματος διδασκαλίας 
Πρόγραμμα εξετάσεων 

3 Οδηγός σπουδών Τμημάτων 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

8 
8.1 
8.2 
8.3 

Κανονισμοί – πρότυπα διαδικασίας διδασκαλίας 
Κανονισμοί – πρότυπα έρευνας και ανάπτυξης 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Κωδικοποίηση – Ενιαία έγγραφα διαδικασιών 

9 
9.1 
9.2 
9.3 

ΑΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΔΙΕΡΓ ΣΙΩΝ 
Στατιστικά στοιχεία απορρόφησης πτυχιούχων 
Διαγράμματα ροής διαδικασιών με κρίσιμες οδηγίες 
Δείκτες ελέγχου διδασκαλίας – μάθησης – έρευνας  
 

11 
11.1 
11.2 
11

Διαχείριση μη συμμορφούμενων «προϊόντων» 
ιν.3 Πειθαρχικές διαδικασίες – Πο ολόγιο 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Έκτακτες τροποποιήσεις προγραμμάτων διδασκαλιών 

12 
12.1 
12.2 
12.3 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Έρευνα και τεκμηρίωση αιτίων μη συμμόρφωσης 
Αποκλεισμός επανάληψης μη συμμορφώσεων 
Έλεγχος παραπόνων 
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α/α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
13 

13.1 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Χρήση στατιστικών τεχνικών 
 

14 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Διατήρηση αρχείων – Πρωτόκολλο  
Ύπαρξη φακέλων (βαθμολόγια, προγράμματα, κ.λπ.) 
Αρχείο Πτυχιακών εργασιών 
Αρχείο προσωπικών στοιχείων εκπαίδευσης 
 

15 
15.1 
15.2 
15.3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ανίχνευση αναγκών εκπαίδευσης 
Διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 
Τηλεκπαίδευση 
 

16 
16.1 
16

ΠΗΡΕΤΗΣΗ 
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

.2 Εφαρμογές Πληροφορικής (ΙΝΤΕΡΝΕΤ, κ.λπ.) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥ

17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 

Η  
ση 

ΠΡΟΜ ΘΕΙΕΣ
Εκπόνη καθαρών προδιαγραφών 
Διαγωνισμοί – Διακηρύξεις 
Επιτροπές αγορών 
Συγκεντρωτικές παραγγελίες 
 

18 
18.1 
18.2 
18.3 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Παραλαβή υλικών 
Αποθήκη βιβλίων και σημειώσεων 
Αποθήκη εξοπλισμού 

19 
19

ΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ατών – εργαζομένων για Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. .1 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑ
Καταγραφή αντίληψης πελ
 

20 
20.1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Καταγραφή αντίληψης τοπικής κοινωνίας για Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 
 

21 
21.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μέτρηση δεικτών κόστους, απόδοσης κ.λπ. 
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Πίν α ικές Ενέργειες 
 

ακ ς 17. Πιθανά Αίτια Αστοχιών & Διορθωτ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 
ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.1 
1.2 
1.3 

 
1.4 
1.6 
1.7 
1.8 

 

Αδυναμία διοίκησης 
 
Αδυναμία διοίκησης 
Προσπάθεια μόνον ολίγων 
Εγωκεντρισμός διοίκησης 
Κακή νοοτροπία 

Έκδοση κανονισμού για τη λειτουργία του
Ιδρύματος 
Έκδοση κανονισμού Σπουδών 
Ενεργοποίηση προσωπικού 
Αλλαγή νοοτροπίας 
Αλλαγή νοοτροπίας 

Έλλειψη ενδιαφέροντος και κουλτούρας Σύστημα ποιότητας 
Κακή νοοτροπία 

στην εκπαίδευση 
Αλλαγή νοοτροπίας 

 

2.1 
 

2.2 
 

Έλλειψη ιδεών και οράματος, φόρτος 
εργασίας, συγκέντρωση εξουσιών 
 

Αλλαγή νοοτροπίας, τάση εκσυγχρονισμού
ευελιξία, αποκέντρωση εξουσιών 

Έλλειψη ενδιαφέροντος για την ποιότητα 
 

Χάραξη πολιτικής, στόχων, στρατηγικής, 
σχεδίου δράσης 

, 

3.2 
 

3.4 
 

Αποφυγή νά ηψης ευθύνης, ασαφές 
περιεχόμε ο διαδικασιών 
Πολυπλοκότητα της διαδικασίας 
αναθεώρησης 
 

Επανασ εδίαση διαδικασιών και 
καθορισμός κρίσιμων 
Απλοποίηση των διαδικασιών 
αναθεώρησης 

α λ
ν

χ

4.1 
 

4.2 
 

Αυταρχισμός διοίκησης Αλλαγή νοοτροπίας 

Αντιμαχόμενες ομάδες στελεχών, 
έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών 

Αλλαγή νοοτροπίας, ομόνοια, συνεργασία, 
αξιοκρατία 

5.1 
5.2 

 

Ετεροχρηματοδότηση, σπατάλη  
Αποφυγή ανάληψης ευθύνης, αρνητική 
αντίδραση ομάδων 
 

Οικονομικός έλεγχος 
Αλλαγή νοοτροπίας, οργάνωση αρχείου 
απογραφής 

7.1 
7.3 

 νέου φόρτου εργασίας 
 

σιών, συνεργασία 
στελεχών 

Άρνηση ελέγχου 
Δεν αναθεωρείται, αποφυγή ανάληψης 

Αλλαγή νοοτροπίας 
Ισοκατανομή εργα

8.1 
 

8.2 
 

Στεγανά, σύνορα μεταξύ Τμημάτων, 
έλλειψη συντονισμού 
Άρνηση συμμόρφωσης ή ελέγχου 

Αλλαγή νοοτροπίας, συνεργασία, ομαδικό 
πνεύμα 
Αλλαγή νοοτροπίας 

9.1 
9.2 

 
9.3 

 

Έλλειψη διαδικασίας, ενδιαφέροντος 
Αποφυγή ανάληψης ευθύνης, ασαφές 
περιεχόμενο οδηγιών 
Νοοτροπία αποφυγής αξιολόγησης, 
φόβος αποκάλυψης της αποτυχίας / 
αστοχιών 
 

Σχεδίαση διαδικασίας 
Σχεδίαση ροής διαδικασιών και καθορισμός 
οδηγιών 
Αλλαγή νοοτροπίας 

10.2 
 

Ασάφεια αρμοδιοτήτων Σχεδίαση αρμοδιοτήτων 

13.1 
 

Έλλειψη εκπαίδευσης, αδυναμία Εκπαίδευση, ενθάρρυνση 

14.3 
 

Ημιτελής προσπάθεια, παράλειψη 
επιβράβευσης θετικού μερικού 
αποτελέσματος 

Ολοκλήρωση προσπάθειας, επιβράβευση, 
ενθάρρυνση 

15.1 
15.3 

 

Έλλειψη κατάλληλων πόρων 
Προβολή σε έργα «βιτρίνας» 

Αναζήτηση πόρων 
Σωστή αξιοποίηση πόρων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 
ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

16.1 
 

16.2 
 

Έλλειψη ενδιαφέροντος, εκτέλεση 
ελάχιστης δυνατής εργασίας 
Έλλειψη κατάλληλων πόρων, έλλειψη 
εκπα

Αλλαγή νοοτροπίας, έλεγχος διαδικασιών 
εκπαίδευσης 
Αναζήτηση πόρων, εκπαίδευση 

ίδευσης προσωπικού 
17.2 

 
 

17.3 
 

αγγαρεία 
Εκτέλεση ελάχιστης δυνατής εργασίας 

νοοτροπίας 
Έλεγχος διαδικασιών αγορών 

Ασαφείς οδηγίες, πίεση χρόνου, έλλειψη 
συντονισμού, θεώρηση εργασίας σαν 

Έγκαιρη και συντονισμένη οργάνωση 
διαδικασιών με ταυτόχρονη αλλαγή 

19.1 
 

Νοοτροπία αποφυγής της αλήθειας, 
φόβος αποκάλυψης αστοχίας 
 

Αλλαγή νοοτρ πίας τάση για 
αυτοβελτίωση 

ο , 

20.1 
 αυτο-αξιολόγησης, φόβος αποκάλυψης 

ίας, τάση για 
αυτοβελτίωση 

Νοοτροπία αποφυγής της αλήθειας / Αλλαγή νοοτροπ

αστοχίας 
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Το ύστ  να συμμορφώνεται και με το Ευρωπαϊκό 

Π υπο ισης 

Ποιότητ ξύ τους, περιλαμβάνοντας προστιθέμενες, 

πέ  τω σειράς ISO, διαδικασίες 

πο στι

Επ ημα υγής υπερβολικής γραφειοκρατικής δομής και 

δυ νη  ανάπτυξη του προτεινόμενου Συστήματος 

για ο Π ας. 

Ο συμπεριλάβει το Σύστημα 

Διαχείρισης ά Κριτήρια, έχουν καταγραφεί στην 

Ενότητα νήματος. 

Ωστόσο α καταγραφούν, συνολικά, οι κρισιμότερες διαδικασίες –

κα τη τεί το αρμόδιο Τμήμα που οφείλει να τις 

σχ ιάσ υ να έχουμε ακριβή και σφαιρική 

εικόνα τ

Στους α οι διαδικασίες καταγράφονται βάσει των ομάδων 

κρ ρίω ται στο υποβληθέν ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ προς τα 

Ακ ημα Δ), και επισημαίνεται το αντίστοιχο αρμόδιο 

Τμήμα γ ών. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται πως το κατεξοχήν αρμόδιο Τμήμα για το σχεδιασμό 

κι αρ ιτροπή Ποιότητας του Πανεπιστημίου 

Μακεδο ών, που αντιστοιχούν σε κάθε Τμήμα 

τη ομ

Σ  επ τας τις αρμοδιότητες ανά Τμήμα (Ακαδημαϊκό 

ή ικ ικητικό δυναμικό, που παρέχει τα 

κ λη  και συνεργάζονται με τον αντίστοιχο 

Υπεύθυνο Διεργασιών του Τμήματος για το σχεδιασμό, ανάπτυξη κι εφαρμογή αυτής. 

 
.5. Διαδικασίες βάσει Κριτηρίων της ΑΔΙΠ  4

 Σ ημα Διαχείρισης Ποιότητας οφείλει

ρότ  καθώς και με τα Κριτήρια και Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Διασφάλ

ας (ΑΔΙΠ), που δεν απέχουν μετα

ραν ν λειτουργικών διαδικασιών κατά το Πρότυπο της 

υ ε άζουν στις εκπαιδευτικές διεργασίες. 

ισ ίνεται η ανάγκη αποφ

σκί της μορφής κατά το σχεδιασμό και

 τ ανεπιστήμιο Μακεδονί

ι ενδεικτικότερες διαδικασίες, που οφείλει να 

 Ποιότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκ

 4.1  του ΙΙ Μέρους του παρόντος πο

, στο σημείο αυτό θ

τά ν ΑΔΙΠ- και, συνάμα, θα παρουσιασ

εδ ει και να τις διαχειρίζεται, προκειμένο

ων διαδικασιών αυτών. 

κόλουθους Πίνακες, 

ιτη ν, που διακρίνον

αδημαϊκά Ιδρύματα (βλ. Παράρτ

ια κάθε μια εκ των διαδικασιών αυτ

 εφ μογή των διαδικασιών είναι η Επ

νίας μαζί με τους Υπεύθυνους Διεργασι

ς Δ ής του Ιδρύματος.  

τους όμενους Πίνακες, κατανέμον

Διο ητικό) παραπέμπουμε στο αντίστοιχο διο

ατάλ λα δεδομένα για κάθε διαδικασία
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ίνακας 18. Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών – ΠΣ. Π

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑ  ς 

 

Συμβουλευτικής  
 

 

 

Γραφείο 
Διασύνδεσης 

 

ΟΜΕΑ- 
ΜΟΔΙΠ 

 

Δημόσιες/ 
Διεθνών 
Σχέσεων 

 

Γραφείο 
Πρακτικής 
Άσκησης 

ΣΙΕΣ
   

Συνέλευση Επιτροπή Γραμματείε
Τμήματος Ποιότητας ΠΣ & Στήριξης

Φοιτητών

Διαδικασία 
παρακολούθησης 
της ανταπόκρ ς 
των ΠΣ στο
Στόχους του
Τμήματος κ
ανάγκες των
εμπλεκομένω

 
     

ιση
υς 
 
αι τις 
 
ν 

 
 

√  √  

Διαδικασία 
δημοσιοποί
του ΠΣ 

     ησης   √  

Διαδικασία 
παρακολούθ
της 
επαγγελματ
εξέλιξης των 
φοιτητών 

 √  √    √  
ησης 

ικής   

Διαδικασία 
οργάνωσης
συντονισμο
ύλης των 
μαθημάτων 

     
  & 
ύ της 

 
 

√  √  

 

Διαδικασία 
αξιολόγησης
φοιτητών        

√  
 

 

Διαδικασία 
διασφάλισης της 
διαφάνεια της 
αξιολόγησης των 
φοιτητών 

 

√  

 

√  
   

 

√ 
  ς 

Διαδικασία 
αξιολόγησης της 
ίδιας της 
εξεταστικής 
διαδικασίας 

     

 

√ 

 

  

Διαδικασία 
ανάθεσης, 
εκπόνησης & 
εξέτασης της 
πτυχιακής/ 
διπλωματικής 

 

√  
 

 

√  
     

Διαδικασία 
συμμετοχής 
διδασκόντων από 
το εξωτερικό 

    
 

√  
  

 

√  
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 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ

 

Συνέλ
Τμήμα

 

ΠΣ 

 

ική
ης 

Φοιτητών 

 

ΔΙΠ 

  

Γραφείο 
Πρακτικής 

ησης 
ΕΣ ευση Επιτροπή Γραμματείες Συμβουλευτ

& Στήριξτος Ποιότητας 

 
ς  Γραφείο ΟΜΕΑ- Δημόσιες/ 

Διεθνών Διασύνδεσης ΜΟ

 

Σχέσεων Άσκ

Διαδικασία 
συμμετοχής 
αλλοδαπών 
φοιτητών 

 

√

 

 
 

 

√  
 

  √ 
   

Διαδικασία 
σχεδίασης 
μαθημάτων σε
διεθνή γλώσσα

 

√

√   
  

 
  

 
& ΕΕΠ 

   
√  

Διαδικασία 
συμμετοχής σε 
διεθνή 
εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

   
 

 
 

√  
 

  

 

Διαδικασία 
σύναψης 
συμφωνιών 
διμερούς 
συνεργασίας με
Ιδρύματα του 
εξωτερικού 

  
 

 
 

  
 

 
  

√  

Διαδικασία 
σχεδιασμού & 
παρακολούθησ
της πρακτικής 
άσκησης των 
φοιτητών 

  
 √  √  

  
 

√  
ης    

Διαδικασία 
σύνδεσης 
πτυχιακής & 
πρακτικής 
άσκησης 

   
 

  

√    √  
 

 
 

Διαδικασία 
ανάπτυξης 
δικτύου & 
συνεργασίας μ
φορείς για την
πρακτική άσκ
φοιτητών 

  

 

√  ε 
 
ηση 

  

  

√   √  

 

Διαδικασία 
επιλογής 
μεταπτυχιακώ
φοιτητών 

 

√  √  
   ν  

 
  

Διαδικασία 
δημοσιοποίησ
των ΠΣ 

 
 

 
    

 
ης 

√  
 

 √ √  

Διαδικασία 
επιλογής & 
αξιολόγησης 
υποψήφιων PhD

 

√
   

 
  

 
√  
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ίνακας 19. Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Διδακτικού & Ερευνητικού Έργου. Π

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕ  

 

Συνέλ
Τμήμα

ή Γραμματείες Γραφείο 
ησ

ΟΜΕΑ- 

 

όσιες/ 

 

Γραφείο 
Πρακτικής 
Άσκησης 

Σ ευση 

 

Επιτροπ

  

τος Ποιότητας ΠΣ Διαμεσολάβ ης  
Στοιχείων ΜΟΔΙΠ Διεθνών 

Σχέσεων 

 

Εταιρεία 
Περ/σιακών

 
Δημ

Διαδικασία 
αξιολόγησης 
διδασκόντων 

 

 
 

 √  √  
  

    

√ 

Διαδικασία 
σχεδιασμού τ
διδακτικών 
μεθόδων 

 

√    
   

 

 
 ων 

 
 

 

√

Διαδικασία 
γνωστοποίησης 
της ύλης των 
μαθημάτω σε 
φοιτητές 

 
 

 

√  

 

 

 

 
 

 

 
 

ν  

Διαδικασία 
μέτρησης της 
επίτευξης των 
στόχων των 
μαθημάτων 

 

 

 

√  

 

 
  

 

√ 

 

 

 

 

Διαδικασία 
επικαιροποίησης 
των 
εκπαιδευτικών 
βοηθημάτων 

√   √  

 

√  

 

 

 
  

 

 

 

Διαδικασία 
παρακολούθησης 
της οργάνωσης 
&δομής του 
ωρολογίου 
προγράμματος 
των μαθημάτων 

 

√  

 

√  

 

√  
  

 

 

 

√  

 

 

Διαδικασίες 
σχεδιασμού & 
ελέγχου της 
κινητικότητας 
των διδασκόντων 

 

√  

 

  √  
 

 

 

 

 

√  
 

 

Διαδικασία 
αναγνώρισης του 
εκπαιδευτικού 
έργου άλλων 
Ιδρυμάτων 

 

 

 

√  

 

 

 

√  
  

 

√  
 

Διαδικασία 
ανάπτυξης 
ερευνητικής 
πολιτικής 

 
 

 
 

 

√  
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 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΔΙΑΔΙΚ

 

είο 
ακτικής 
σκησης 

ΑΣΙΕΣ 
 

Συνέλευση 
Τμήματος 

 

Επιτροπή 
Ποιότητας 

 

Γραμματείες 
ΠΣ 

 

Γραφείο 
Διαμεσολάβησης 

 

Εταιρεία 
Περ/σιακών 
Στοιχείων 

 

ΟΜΕΑ- 
ΜΟΔΙΠ 

 

Δημόσιες/ 
Διεθνών 
Σχέσεων 

Γραφ
Πρ
Ά

Διαδικασ
παρακολο
της υλοπο
της ερευνη
πολιτικής

 
 

ία 
ύθησης 
ίησης 
τικής 

 

 

 

 

√  

 

 √  
 

 

√ 

 

 

Διαδικασία 
δημοσιοπ
του απολο
υλοποίησ
ερευνητικ
πολιτικής

 
οίησης 
γισμού 
ης της 
ής 
  

 

 

 

√  

 

 

 
  √ 

 

 

Διαδικασία
γνωστοποίησης 
των ερευν
αποτελεσ

    
 

 
 

 

ητικών 
μάτων 

 
 

 √   √  

Διαδικασ
μέτρησης
δημοσιευ
εργασιών/ 
βιβλίων/ 

 √   √  
 

 

√ 
  

ία 
 των 
θέντων 

    
 

άρθρων  

Διαδικασία
βράβευση
αναγνώρισ
ερευνητικ
έργου 

 

 

 

 
ς/ 
ης του 
ού 

√   
 

 

 

√  

 

√   √  

Διαδικασ
σύναψης 
ερευνητικ
συνεργασ
άλλους φο
Ιδρύματα

  
 

 

ία 

ών 
ιών με 
ρείς & 

 

√   

 

 

 

  
 

 
√  
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Πίνακας 20. Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης. 

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Συνέλευση 
Τμήματος 

 

Επιτροπή 
Ποιότητας 

 

Γραμματείες 
ΠΣ 

 

Γραφείο 
μεσολάβησης

σης
Δια / 
Διασύνδε  Στοιχείων 

 

Εταιρεία 
Περ/σιακών 

 

ΟΜΕΑ- 
ΜΟΔΙΠ 

 

Δημόσιες/ 
Διεθνών 
Σχέσεων 

 

Υπηρεσία 
φοιτητικής 
Μέριμνας 

Διαδικασία 
ανάπτυξης 
συνεργασιών με 
παραγωγικούς 
φορείς 

 

 

 

 
√  

 

 

 

 

 

√  √  
 

 
 

Διαδικασία 
σύνδεσης 
συνεργασίας 
παραγωγικούς 
φορείς & 
εκπαιδευ

με 

τική 
τα 

  
 

  

 

  

 

 

δραστηριότη

√  
 

√   √
 

Διαδικασία 
διαμόρφωσης 
συγκεκριμένου 
μέσο- 
μακροπρόθεσμου 

Κατεξοχήν Αρμοδιότητα της Αντί- Πρυτανείας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επενδύσεων- 

συμμετοχή Επιτροπής Ποιότητας & Γενικής Συνέλευσης Τμημάτων 

 σχεδίου 
ανάπτυξης 

 

Διαδικασία 
παρακολούθησης
του σχεδίου 

 
√  

 

√   
  

 

√ 

 

 
 

ανάπτυξης 

  

Διαδικασία 
δημοσιοποίησης 
του σχεδίου √  √    √ √   
ανάπτυξης 

  
 

     

Διαδικασίες 
στελέχωσης & 
οργάνωσης των 
Γραμματειών √  √  √  

  
 

 

 
 

    
 

 

Διαδικασίες 
υποστήριξ
εργαζόμενων
αλλοδαπών 

ης των 
/ √  

 

√  √  
  

 

 

√  √  
φοιτητών ή 
ΑΜΕΑ 

 
  

 

Διαδικασία 
σύνταξης, 
εκτέλεσης 
προϋπ/σμού του  

√  
 

√  √   √   

Τμήματος 

  

Διαδικασίες 
κατανομής πόρων 
&απολογισμού    

 
 

 
  

√  
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4.6. Βασικοί Δείκτες Ποιότητ

Η Διασφάλιση Ποιότη ς βασίζε αι σε τέσσε ις ομάδες Κριτηρίων . Παράρτημα 

ας του Συστήματος 

τα τ ρ (βλ

Γ) 

 Διδακτικό Έργο, 

 Ερευνητι ό Έργο, κ

 Προγ άμματα Σπουδών,  ρ και

 Λοιπές Υπηρεσίες.  

Κάθε ομάδα Κριτηρί ν περιλα βάνει επί μέ υς δείκτες οι οποί ι αναλ αι 

αιτέρω στο Ν. 3374/2005, Άρθρο 3, §3. 

ι δείκτες αυτοί, σε ένα Σύστηµ  Διαχείρισης Ποιότητας όπως το προτεινόμενο για 

νεπιστήμ ο Μακεδ , αφορούν:  

 Πρόγραμμα Σπουδών και τη πιστοποίηση γνώσεων,  το μαθησιακό υλικό, το 

ωπικό, τη τεχνολογία, τις μαθησιακές με όδους, τις υπηρεσίες, την οργανωτική 

διοικητική δομή. 

δικότερα, οι Δείκτες αυτοί, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών 

νεπιστημ  –EUA-, ατηγοριοποιούνται  τον εξής τρ ο: 

 ω µ ρο , ο ύοντ

περ

Ο

το Πα

Το

α

ι ονίας

προσ

και 

θ

Ει

Πα ίων κ με όπ

 Δείκτες που αφορούν τη Διδασκαλία και Μάθηση 

 Δείκτες που αφορούν στην ‘Έρευνα 

 η Αξιολόγηση και Μέτρηση της Έρευνας να είναι κολότερ  εγχείρημα από 

ν αποτίμηση της Διδασκαλίας. Ωστόσο, επειδή η κοινωνική απήχηση της έρευνας 

 πολύπλ ρ  και νθετη, β ι ή προϋπ θεση ως πρ ς την κατ λληλη  

Δεικτών Ποιότητας είναι ο σαφής προσδιορισμός του σκοπού της αξιολόγησης και 

σης. (Πανεπιστήμιο Κύπρο , 2005) 

Μπορεί ευ ο

τη

είναι ευ η σύ ασ κ ό ο ά επιλογή

μέτρη υ
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Ο EUA προτείνει τους ακόλουθους Δείκτες. 

 Δείκτες που αφορούν τη σαγωγή τους  ν Ποιότητα των Φοιτητών κατά την ει

 Βαθμολογίε  κατά την εισαγωγή ς  

 Κοινωνι ν φκή προέλευση τω οιτητών 

 Το ποσοστό των φοιτητών εκτός της φυσικής περιοχής εισ οής ρ

 Ποσοστά ει ς σδοχή

 Ποσοστά εγγραφής 

 Δείκτες αναφορικά με την επίδοση φοιτητών 

 Ποσοστό πα αμονής τά τον 1ο χ όνο ρ με ρ

 Μέ α για την ένταξη  νέων φοιτητώ  τρ  και εποπτεία ν

 Ποσοστό αποφοίτησης 

 Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης κάθε ρογράμματ ς Σπουδώ   Π ο ν

 Ποσοστό απασχολησιμότητας μετά την αποφοίτηση 

 Δείκτ  που αφορούν του ι κτικού ους ες ς δ δα ς πόρ

 Συνολικός αριθµός προσωπικού 

 Σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία (διδακτικό – ερευνητικό – 

δι ητικό – τεχνικό). οικ  

 Σ θ η το ρ σωπικού σύµφωνα µε άλλα κριτήρια (Βαθμίδες, Φύλούν εσ υ π ο , ) 

 Λόγος Εκπαιδευτικού Προσωπικού πλήρους / μερικής απασχόλησης. 

 Αριθμός κενών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπ ού. ικ

 Λόγο  φοιτ ών/ διδα κόντων ς ητ σ

 Λόγος φοιτητών/ βοηθητικού διδακτικού προσωπικού 

 Λόγος τεχνι ού και άλλου προσωπ ού υποστήριξης/ διδασκόντων κ ικ

 Λόγος κονδυλίου λειτουργικών εξό φοιτητών δων/ 

 Λόγος υλικών πόρων/ φοιτητών 
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 Δείκτες που σχετίζονται  Πρακτικές 

Διοίκησης 

 με φοιτητές/ εκπαιδευτικό έργο και τις

 Σύνθεση ω ν λή οφάσ σωμάτ ν / οργάνω ψης απ εων 

 Μηχανισμοί αναγνώρισης της συμμετοχής τω  ν φοιτητών

 Αποτελεσματικότητα υλ οίησης επιστημονικών προγραμμάτων οπ δι

 Δείκτε αναφορ ε το επίπεδο ερευ τικής δραστηριότητ  ς ικά μ νη ας

 Ποσοστό διδασκόντων με ενεργό εμπλοκή στην έρευνα 

 Λόγος διδακτορικών φοιτητών/ διδασκόντων 

 Λόγος χρηματοδότησης ευνας/ διδάσκοντες  έρ

 Αριθμός ή Ποσοστό ερευνητών πλήρους απασχόλησης 

 Μέση χρηματοδότηση ευνας/ διδάσκοντα  έρ

 Απόλυτοι και σχετικοί αριθμοί μετα υχιακών ερευνητών φοιτητώνπτ . 

 Αριθμός ερευ ών µε συμβόλαια σε ΚΤΕ ή επισήμως αναγνωρισμένα 

ερε νητικά ρια

νητ  

υ εργαστή . 

 Δείκτες ως προς την παραγωγικότητα ς ερευνητικής δραστηριότητας  τη

 Λόγο  διδα κών δ ατριβών/ διδασ ντων ς κτορι ι κό

 Λόγος δημοσιεύσεων/ διδασκόντων 

 Κατάλογος αναφορών citation index)  (

 Λόγο  αριθ ύ πατέντων/ διδάσκο  ς μο ντες

 Βραβεία και διακρίσει  

Πέραν, όμως, των ανωτέρω Δεικτών, παρακάτω προτείνεται μια σειρά επιπρόσθετων 

Δεικτών Ποιότητας, χρήσιμοι για την μέτρηση και αποτίμηση των διεργασιών και 

λειτουργιών που συμπεριλαμβάνει το προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι εξής:  

ς

 Δείκτες αποτίμησης της Ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών 

 (Θεωρίες – Ασκήσεις Πράξεις – Εργαστήρια – Σεμινάρια κλπ.). 

 Πληρότητα κάλυψης της επιστήµης – Περιεχόμενο του προγράµµατος. 

 Ύπαρξη ευελιξίας και ευκαμψίας στο πρόγραµµα. 

 Δυνατότητα εισαγωγής καινοτοµιών στο πρόγραµµα σπουδών. 

 Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράµµατος. 



«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΜΕΡΟΣ IV: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

328 

 Διοργάνωση του προγράµµατος. 

 Προσφορά του στους σπουδαστές. 

 Εκτιµήσεις των σπουδαστών για το πρόγραµµα. 

 Συλλογή κα αξιολόγηση σχολίων, σον αφορά  πρόγρα µα σπου ών. ι ό το µ δ

 Στόχοι ιδ υ  ον ε ια

ρεαλισμό, ιεράρχηση και συνέπεια. 

και επ ιώξεις πο  πρέπει να διατυπών ται µ σαφήνε , 

 Επάρκεια χρόνου – Φόρτος εργασίας των σπουδ στών. α

 Ποιότητα  εκπαι  υλικού (Οδηγός Σπο ν, ιβλία, 

σημειώσεις και γενικότερα εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή). 

του δευτικού υδώ β

 Τρόπος και µέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών. 

 Συχν ητα ιολόγησηςότ αξ . 

 Πρότυπα αξιολόγησης. 

 Συνάφεια του συστήµατος αξιολόγησης, προς τους στόχους του 

προγράµµατος σπουδών. 

 Δείκτες αποτίμησης της Ποιότητας του Εκπα ευτικού Προσωπικού. ιδ

 Επάρκεια προσωπικού. 

 Σ θ η πρ ωπικού. ύν εσ οσ

 Διαχείριση προσωπικού. 

 Διαδικασία  του εκπαιδευτικού προσωπ ού. επιλογής ικ

 Σύνθεση και επίπεδο των εκλεκτορικών Σωμάτων για την κρίση και 

ε  του αιδευ  προσωπικού. πιλογή  εκπ τικού

 Πολιτική σχετικά µε  πρόσληψη, ανανέωση, κατάρτ η κλπ. του 

προσωπικού. 

 την ισ , 

 Εξοικείωση και εγκλιματισμός του νέο- προσλαμβανομένου 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Γνώση αντικειµένου. 

 Μεταδοτικότητα – Διδασκαλία και Μέθοδοι διδασκαλίας. 

 Καθοδήγηση, όσον αφορά τη μορφή και την ποιότητα της διδασκαλίας. 

 Διαδικασίες για την αξιολόγηση της διδασκαλίας.  

 Επικοινωνία  εκπαιδευτικού προσωπικού. του

 Ικανότητα δημιουργίας κινήτρων. 

 Ικανότητα μεταβίβασης εξουσίας και ευθύνης. 
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 Ικανότητα ενθάρρυνσης της ανεξάρτητης εκμάθησης. 

 Ικανότητα λειτουργίας τηλε-εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

 Ερευνητικό υπόβαθρο. 

 Δείκτες αποτίμησης της Στάθμης Υλικοτεχνικής Υποδομής 

 Επάρκεια Κτιριακής υποδομής/ αριθμό φοιτητών και προσωπικού (για: 

ρευνα, Άθληση, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κλπ.), όπως: 

τήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσες ηλεκτρονικών 

, αίθουσες ειδικές για πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

εδα,  

Εκπαίδευση, Έ

αίθουσες διαλέξεων, εργασ

υπολογιστών, αμφιθέατρα

γυμναστήρια, γήπ

 Τεχνολογική υποδομή 

 Αισθητική περιβάλλοντος χώρου: Πάρκα πρασίνου, κήποι, σιντριβάνια, 

κλπ. 

 Δείκτες αποτίμησης του Επιπέδου Πρακτικής Άσκησης & Επίπεδο 

Πτυχιακής/ Διπλωματικής Εργασίας. 

 Σχετικότητα µεταξύ Προγράμματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και 

αντικειμένου Πτυχιακής/ Διπλωματικής Εργασίας. 

 Επάρκεια χρόνου περάτωσής αυτών 

 Δείκτ ς αποτίμησης ου Επιπ δου Διοικητικών Υπ ρεσιών Υπ στήριξης. ε τ έ η ο

 Ηλεκτρονική Υποστήριξη µέσω Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – 

λογικού Λογισμικού – 

Ταχεία σύνδεση µε το Διαδίκτυο (Κοινωνία Πληροφορίας) και εύκολη 

γκόσμιου Ιστού. 

Παροχής Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Τεχνο

πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες του Πα

 Διοικητική υποστήριξη. (Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων) 

 Διοικητική αποτελεσµατικότητα. 

 Άμεση Ενηµέρωση/ Εξυπηρέτηση Πληροφόρηση εμπλεκομένων 

 Καθοδήγηση / Συμβουλευτική ως προς τις σπουδές. 

 Οργάνωση/ Διοίκηση λειτουργιών/ Στελέχωση. 

 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις. 

 Λειτουργία και οφέλη από τα προγράµµατα Socrates – Leonardo da Vinci. 

 Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης. 
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ΑΝ Ε

Στην πα λέτη επιχειρήθηκε η εκτενής και σφαιρική διερεύνηση της 

Διασφάλισ  το πρίσμα των νέων 

ευρωπα

Ο άλλει στην 

προσπάθεια των αρμόδιων φορέων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το 

σχεδιασμό  εσωτερικό του 

Ιδρύματος. ση, είναι η εφαρμογή ενός 

ανάλογ  Σ

Συνοψί εγχειρήματος οφείλουμε να 

τονίσου  ς στα 

Πανεπι

Στόχους (π από την εκπλήρωση (B. Curvale, 2007). 

Αυ σ  

εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να ‘μοιράζονται’ τις αξίες και να αναλαμβάνουν 

αμοιβα τ ραίτητη προσπάθεια αφορά 

στην άλληλων εσωτερικών μηχανισμών 

Διασφάλισ ’ ενός της προστασίας και της 

βελτίωσης φοράς’ κι αφ’ ετέρου της δίκαιης 

πληροφ

 

 

    

 

ΤΙ ΠΙΛΟΓΟΥ… 

ρούσα Με

ης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση υπό

ϊκών εξελίξεων.  

απώτερος σκοπός και προσδοκία είναι η Εργασία αυτή να συμβ

 και ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο

 Αυτό που απομένει, ως μελλοντική πρόκλη

ου υστήματος. 

ζοντας τα κυριότερα σημεία του παρόντος 

με πως η Ποιότητα, η κατοχύρωση, διατήρηση και συνεχής βελτίωση τη

στήμια, δεν είναι ουτοπία. Αντιθέτως, είναι η απόσταση που χωρίζει τους 

ροθέσεις του Ιδρύματος) 

τό υνεπάγεται πως σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν, καταρχήν, τα Ιδρύματα. Τα

ία ις δεσμεύσεις. Η δεύτερη σημαντική και απα

διαμόρφωση και εφαρμογή των κατ

ης Ποιότητας, για την επίτευξη αφ

 της Ποιότητας της ακαδημαϊκής ‘προσ

όρησης της Κοινωνίας.  

Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός 

περιβάλλοντος Ποιότητας στο εσωτερικό του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (B. 

Curvale, 2007). 
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Α Α 

Α1.  Ι ο φάλιση Ποιότητας στην 

Ευρώπ

Η Διασ  Συνθήκη της Μπολώνα- Η Προϊστορία & η 

παρ

ΠΑΡΑΡΤΗΜ

στ ρικοί Σταθμοί στην πορεία προς τη Διασ

η 

φάλιση Ποιότητας πριν τη

άλληλη Ιστορία... 

 Σύσ σ

Ευρωπ

 

τα η Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/561/EC of 24.9.1998 για την 

αϊκή Συνεργασία στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 Ίδρυση

Educati ρχή, τα μέλη του Δικτύου αποτελούσαν μόνο οι 

Υπ

 

 Δικτύου ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher 

on) το 2000  Στην Α

ουργοί Παιδείας 

 Η συνο ιδέα για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία  προήλθε από το Ευρωπαϊκό 

Πιλοτικό Έργο για την Αξιολόγηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (European 

a h

ανά ζονται και να αναπτύσσουν τα 

Πα ι

Ποιότη

λική 

Pilot Project for Evaluating Qu lity in Hig er Education -1994-95), το οποίο και 

δειξε την προστιθέμενη αξία του να μοιρά

νεπ στήμια αμοιβαίες πρακτικές κι εμπειρίες στο πεδίο της Διασφάλισης 

τας 

 Τελική M(2004)620, 30.9.2004 - για την 

υ 

24.9.1998- για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στη Διασφάλιση της Ποιότητας στην 

Τριτ

 Αναφορά από την Επιτροπή -CO

εφαρμογή κι υλοποίηση της Σύστασης του Συμβουλίου - 98/561/EC το

οβάθμια Εκπαίδευση 

  Το Ν

Assem αίδευση τροποποίησε 

τη μ  Ένωση 

(European rance in Higher Education -ENQA)  

Μόνο Εθ

οέμβριο του 2004 η Γενική Συνέλευση/ Νομοθετικό Σώμα (General 

bly) της Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπ

νο ική μορφή κι υπόσταση του Δικτύου ENQA από Δίκτυο σε

Association for Quality Assu

νικοί Φορείς ως μέλη του 

 Σύσ σ λίου-15.2.2006- για 

περ έ ητας στην Ανώτατη 

Εκπ δ

τα η του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου

αιτ ρω Ευρωπαϊκή Συνεργασία στη Διασφάλιση Ποιότ

αί ευση. 



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

334 

Διασφά σ

Bologna Declaration (1999)

λι η Ποιότητας και η Συνθήκη της Μπολώνα- Η Ιστορία... 

 

 Προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στη Διασφάλιση Ποιότητας, με την 

κυρίαρχη προοπτική σχεδιασμού και ανάπτυξης συγκρίσιμων Κριτηρίων, 

Μεθοδολογιών και Μηχανισμών Διασφάλισης Ποιότητας 

Μία από τις κυρίαρχες έξι Παραμέτρους- Αντικειμενικούς Στόχους- Θεματικές 

Γραμμές Δράσης της Bologna Process   

Prague Communiqué (2001) 

 Οι Υπουργοί Παιδείας αναγνωρίζουν το ζωτικό ρόλο της Διασφάλισης Ποιότητας 

στην εξασφάλιση και κατοχύρωση των υψηλών ακαδημαϊκών Κριτηρίων 

(Standards) Ποιότητας και στην διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των 

προσόντων (Qualifications) και Τίτλων Σπουδών σε όλο το φάσμα της Ευρώπης 

  Οι Υπουργοί Παιδείας ενθαρρύνουν μια πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία των 

Δικτύων ως προς τα κύρια θέματα της αναγνωρισιμότητας ΤΩΝ Τίτλων Σπουδών 

και της Διασφάλισης Ποιότητας  

 Οι Υπουργοί Παιδείας εστιάζουν και τονίζουν την ανάγκη για μια πιο στενή 

συνεργασία  και για αμοιβαία εμπιστοσύνη κι αποδοχή των Εθνικών Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας    

 Οι Υπουργοί Παιδείας ενθαρρύνουν περαιτέρω τα Ιδρύματα να μεταδώσουν και 

να διασπείρουν τα παραδείγματα των καλύτερων πρακτικών τους ως προς την 

Ποιότητα αυτών και να σχεδιάσουν σενάρια/ εκδοχές/ πλάνα δράσης για την 

αμοιβαία αποδοχή της αξιολόγησης και των μηχανισμών πιστοποίησης/ 

εξακρίβωσης (accreditation/ certification mechanisms) 

  Οι Υπουργοί Παιδείας καλούν τα Πανεπιστήμια, τους Εθνικούς Φορείς 

Διασφάλισης Ποιότητας και το Δίκτυο ENQA σε συνεργασία με άλλα σώματα 

και Αρχές, που δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου, να συνεργαστούν στη 

διαμόρφωση ενός κοινού Πλαισίου Αναφοράς και να διαδώσουν τις καλύτερες 

πρακτικές πάνω στη Διασφάλιση Ποιότητας των Ανώτατων Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων.  
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Berlin Communiqué (2003) 

 Η Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί πως συνιστά την 

«Καρδιά της διαμόρφωσης του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης». Οι Υπουργοί Παιδείας δεσμεύονται να υποστηρίξουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη κι εφαρμογή της Διασφάλισης Ποιότητας σε επίπεδο 

Ιδρύματος, Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό. Τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανάγκη 

να αναπτυχθούν αμοιβαίας κατανόησης και αποδοχής Κριτήρια και Μεθοδολογίες 

στη Διασφάλιση Ποιότητας. 

  Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας υπογραμμίζουν ότι, σύμφωνα με την Αρχή για 

την Αυτονομία του Ιδρύματος, η κυρίαρχη ευθύνη για Διασφάλιση Ποιότητας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης έγκειται στο εσωτερικό περιβάλλον κάθε Πανεπιστημίου 

κι αυτό παρέχει την βάση για πραγματική ανάληψη της ευθύνης του Εσωτερικού 

Ακαδημαϊκού Συστήματος μέσα στο ευρύτερο Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας 

  Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας συμφωνούν ότι μέχρι το 2005 πρέπει να 

αναπτυχθούν Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και να 

συμπεριλαμβάνουν τέσσερα βασικά σημεία (βλ. σελ........) 

 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  οι Υπουργοί καλούν το Δίκτυο ENQA και τα μέλη του, 

σε συνεργασία με τις Ενώσεις -  EUA, EURASHE και ESIB- να αναπτύξουν ένα 

σύνολο Κριτηρίων, Διαδικασιών και Οδηγιών για τη Διασφάλιση Ποιότητας, να 

διερευνήσουν τρόπους για να κατοχυρώσουν τη Διασφάλιση Ποιότητας των ίδιων 

των Φορέων/ Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας και να κάνουν την αναθεώρηση των 

μέχρι τώρα πεπραγμένων προς την κατεύθυνση της Διασφάλισης Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση ως το έτος 2005.. 
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005)Bergen Communiqué (2  

Ι. Αποτίμηση Τρέχουσας Κατάστασης και Πεπραγμένων από το Βερολίνο στο 

Μπέργκεν – “Bologna Process Stocktaking” 

 «Σχεδόν όλες οι χώρες διαθέτουν Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

βασισμένα στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου, 2003, και με αρκετά υψηλό βαθμό 

συνεργασίας και λειτουργίας Δικτύων.  

 «Ωστόσο, υπάρχει ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτιώσεων, κυρίως, ως προς τη 

συμμετοχή των φοιτητών  στις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας και στη 

Διεθνή Συνεργασία» 

 «Επιπλέον, εμείς, οι Υπουργοί, παρακινούμε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για τη ποιοτική αναβάθμιση των 

δραστηριοτήτων τους μέσω συστηματικής εισαγωγής εσωτερικών μηχανισμών  

και την άμεση συσχέτιση αυτών με τις διεργασίες εξωτερικής Διασφάλισης 

Ποιότητας»  (Scorecard) 

 Η διαδικασία Αποτίμησης, όπου εφαρμόστηκε το εργαλείο Scorecard, 

βασίστηκε σε τρία σημεία (Thematic Action lines) 

 Διασφ λιση Ποιότηταςά  

 Σύστημα δύο-κύκλων Σπουδών 

 Αναγνώριση βαθμών και περιόδων σπουδών  

 Τα scoring criteria για το σημείο την επίτευξη των Εθνικών Συστημάτων 

Διασφάλισης Ποιότητας ήταν: 

 Επίπεδο/ βαθμός ανάπτυξης εθνικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

 Βασικά στοιχεία Συστημάτων Αξιολόγησης 

 Επίπεδο/ Βαθμός Συμμετοχής φοιτητών 

 Επίπεδο/ Βαθμός διεθνούς συνεργασίας, συμμετοχής και λειτουργίας δικτύων 

Ε. Κεραυνού- Παπαηλιού, 2006) 
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Πίνακας 1. Bologna Scorecard. 

GREEN EXCELLENT PERFORMANCE 

LIGHT GREEN VERY GOOD PERFORMANCE 

YELLOW GOOD PERFORMANCE 

ORANGE SOME PROGRESS (has been made)  

RED LITTLE PROGRESS (yet) 

 

Πίνακας 2.  The Stocktaking Process For Bergen- Average Scores For The Three 

Priority Action Lines. 

Number of countries in each color category 

  Green Light green Yellow Orange Red 

The degree system 15 13 7 8 0 

Quality assurance 18 13 4 6 2 

Recognition 14 20 9 0 0 

Average score 10 19 11 3 0 

 

Πηγή: Δ. Κλάδης. 

Bergen Communiqué (2005)
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ΙΙ. Υιοθέτηση των Κριτηρίων & Οδηγιών  Κατευθυντήριων 

 «Εμείς, οι Υπουργοί, υιοθετούμε τα Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για 

τη Διασφάλιση Ποιότητας, όπως προτάθηκαν από το Δίκτυο ENQA». 

  «Δεσμευόμαστε να εισάγουμε σε εθνική βάση το Προτεινόμενο Μοντέλο για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας των ίδιων των Εθνικών Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας» 

 «Καλωσορίζουμε την αρχή ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Φορέων Διασφάλισης 

Ποιότητας. Επιζητούμε την υποστήριξη για περαιτέρω πρακτική εφαρμογή από το 

Δίκτυο ENQA, σε συνεργασία με τις Ενώσεις- EUA, EURASHE & ESIB».  

 «Υπογραμμίζουμε τη σημασία συνεργασίας μεταξύ των αναγνωρισμένων 

Εθνικών Φορέων με την προοπτική βελτίωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης των 

αποφάσεων Πιστοποίησης ή Διασφάλισης Ποιότητας». 

 

Bergen Communiqué (2005)

ΙΙΙ

Λο

ΙΙΙ.(1) Η νέα διαδικασία Αποτίμησης των Πεπραγμένων για το έτος 2007 

. Αποτίμηση Τρέχουσας Κατάστασης και Πεπραγμένων από το Μπέργκεν στο 

νδίνο – “ New 2007 stocktaking ”  

 βασίστηκε στην προηγούμενη μεθοδολογία, εφόσον αυτή κρίθηκε κατάλληλη 

 

ισης βαθμών και περιόδων σπουδών  

 

να 

εστίασε στα πεδία της Διασφάλιση Ποιότητας, του Συστήματος δύο-κύκλων 

Σπουδών και της Αναγνώρ

Το 2007 η εφαρμογή των τριών αυτών κυρίαρχων θεματικών προτεραιοτήτων πρέπει 

έχει κατά μεγάλο μέρος ολοκληρωθεί 
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νει υπόψη 

και τις πρόσθετες θεματικές προτεραιότητες: 

C.(2) Η διαδικασία Αποτίμησης των Πεπραγμένων για το 2007 λαμβά

 Εφαρμογή των Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Διασφάλιση 

Ποιότητας όπως προτάθηκαν από το τελικό κείμενο το  Δικτύου ENQA ,  υ

  και των προσόντων  Εφαρμογή του εθνικού πλαισίου για τους τίτλους σπουδών

  Επιβράβευση κι αναγνώριση των βαθμών και κύκλων σπουδών, που από δύο 

γίνονται  τρεις, προσθέτοντας και το διδακτορικό κύκλο σπουδών  

 διαμόρφωση ευκαιριών για ευέλικτα μονοπάτια μάθησης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας την αναγνώρισης από πριν μάθησης (recognition 

of prior learning) 
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έρ της Συνθήκης της Μπολώνα  

9

All ρ Ε

Γαλ

Λο

Σλο

2001

ο

200

Πρ

Siè

0

Πρ ω α

2007

ο

http

Α2. Χώρες που τάσσονται υπ

19 9 

emagne, Autriche, Βέλγιο, Βουλγα ία, Δανία, Ισπανία, σθονία, Φιλανδία, 

λία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 

υξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ρουμανία, 

βενία, Σουηδία, Ελβετία, Pays-Bas, Δημοκρατία της Τσεχίας, Royaume-Uni,  

 

Πρ στίθενται οι Κροατία, Λιθουανία και η Τουρκία. 

3 

οστίθενται οι Αλβανία, Πριγκιπάτο της Ανδόρας, Βοσνία, Σκόπια, Ρωσία, Saint 

ge, Σερβία- Μαυροβούνιο 

20 5 

οστίθενται οι Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γε ργία, Μολδαβί , Ουκρανία. 

 

Πρ στίθενται το Μαυροβούνιο 

://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Source/Yerevan07_Curvale1.ppt
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

1

Ελλ

 

«απ

Πρ  το 1992 και 1995 συνάντησαν την σθεναρή αντίδραση των 

θέσ ξ  

Αυ

κατ

 

Οι Κυριότερες Προσπάθειες Αξιολόγησης της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στον 

Ελληνικό Χώρο 

Β.  Οι σημαντικότεροι χρονολογικοί σταθμοί Διασφάλισης κι Αξιολόγησης των 

ηνικών Ανώτατων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων  

Στην Ελλάδα η λέξη «Αξιολόγηση» στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας ήταν 

αγορευμένη» μέχρι το 1990.  

οσπάθειες του ΥΠΕΠΘ

ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα ο θεσµός της αξιολόγησης, ξεκίνησε µε το Νόµο 2083/92, 

πιση της Επιτροπής Α ιολόγησης του έργου των ΑΕΙ.  

τή όµως η Επιτροπή ουδέποτε λειτούργησε και ο προαναφερθείς Νόμος 

αργήθηκε µε το Νόµο 2327/95. 

 Διετία 1994 – 1995: Το Τµή α Ηλ κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και το Τµή

µ ε

µα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ 

οτικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αξιολόγηση της Ποιότητας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Πάτρας, συµµετέχουν στο πιλ

  Αθηνών και το ΤΕΙ Πάτρας 

συµµετέχουν στο project του Προγράμματος I.M.H.E (Institutional Management 

την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του 

οποίου τα δυο ιδρύµατα ετοίμασαν και υπέβαλαν σχετικές μελέτες για τις 

ρ

Διετία 1995-1996: Το Οικονοµικό Πανεπιστήμιο

in Higher Education) του Ο.Ο.Σ.Α. που αναφέρεται στα ζητήµατα της 

αξιολόγησης της ποιότητας σ

πε ιπτώσεις τους. 

 Ιούνιος του 1996: Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

ο µατος στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης 

ς

Έτο

απ φάσισε ομόφωνα τη συµµετοχή του Ιδρύ

τη  Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA) πρώην CRE, για το ακαδημαϊκό 

ς 1996-97. 
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 Το ακαδημαϊκό Έτος 1997 -1998: Το Πολυτεχνείο Κρήτης ακολουθεί την 

ουλία του ΑΠΘ πρωτοβ

 Τον Ιανουάριο του 1998: Διεξάγεται ένα σπουδαίο Σεμινάριο στην Αθήνα, στο 

υπό την αιγίδα της Δι  µε 

τίτλο:«Quality Assessment and Assurance in Higher Education» και συμμετοχή 

 υπηρεσία της Διασφάλισης

Hotel Titania, εύθυνσης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ

ειδικών στην  Ποιότητας (QAA),  

 Το 1998 -2000: Λαμβάνει χώρα η αξιο  

Μακεδονίας. 

λόγηση από την CRE του Πανεπιστημίου

 Το έτος 1999: Μέσω του Β΄ Κοινοτικ υ ΕΠΕΑΕΚ 

(1994 – 1999) (Υπό -πρόγραµµα 4, Ενέργεια 4.1.Γ µε τίτλο: Αποτίμηση 

Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ιδρυμάτων Ανώτατης 

 πχ. Το ΤΕΙ/ Λαμίας, Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του 

 Επιχειρήσεων του Παραρτήματος 

ού πλαισίου στήριξης και το

Εκπαίδευσης), κάποια τµήµατα της Τ.Ε. προχωρούν σε τέτοιου είδους 

αποτιμήσεις, όπως

ΤΕΙ/ Αθήνας, Το Τμήμα Τουριστικών

Άµφισσας του ΤΕΙ/ Λαμίας κλπ. 

 Τον Απρίλιο του α του ΑΕΚ ξιο η της 

ανώτατης εκπαίδευσης» γίνεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς το κέντρο 

 όλα  ΑΕΙ κ ΤΕΙ της : Γι τη 

χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και αρχικής 

κατάρτισης (ΕΠΕΑ ) του Γ΄ ινοτικού  στή ης 

(2002 – 2006), της εκπόνησης των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων 

ς των Ιδρυμά  της Ανώ ς Εκπαίδ ης της χώ ς, µε προοπτική 

δεκαετίας, στα πλαίσια της Πράξης 2.1.2.η: «Στρατηγικός και χωροταξικός 

 Ανώτατ παίδευ Κωδικό 4) 

2002: Δι  έργου µε τίτλο: ΕΠΕ  – ΙΙ: «Α λόγησ

εκπαιδευτικής έρευνας, από  τα αι  χώρας α 

επαγγελματικής ΕΚ κο πλαισίου ριξ

Ανάπτυξη των τατη ευσ ρα

Σχεδιασμός της ης Εκ σης» ( ς 6110
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Ο ανωτέρω Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που σηµειωτέον κατατέθηκε 

προ  θα έκαναν 

Εθν ης 

π

ανώ

 

από το σύνολο περίπου των ιδρυµάτων, πλην τεσσάρων, αποσκοπούσε στην 

ετοιμασία του εδάφους και στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων που

δυνατή στη συνέχεια την αποτελεσµατική ενεργοποίηση του Υποέργου: «Ανάπτυξη 

ικού συστήµατος διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατ

εκ αίδευσης στην Ελλάδα» (Πράξη 2.1.2.ζ), του ιδίου Έργου: «Αξιολόγηση της 

τατης εκπαίδευσης». 

 

 Σεμινάριο για τη Διασφάλιση και Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Ελληνική 

υ :  

Μέχρις εδώ, έχουν αξιολογηθεί πάνω από τα 2/3 των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, 

ουθενά όµως η συµµετοχή της Ακαδημαϊκής κοινότητας δεν ήταν μαζική και δεν 

 follow up ενέργειες και δηµιουργία µηχανισµού, που 

υλτούρας ποιότητας στα Ιδρύµατα.  

Ανώτατη Εκπαίδε ση µε τίτλο  «Στρατηγικά σχέδια των Ιδρυμάτων και 

Διασφάλιση Ποιότητας» (Οκτώβριος 2002). 

π

υπήρξε το κατάλληλο κλίµα για

θα βοηθούσε στην ανάπτυξη κο

 Τέλος στις 2 Αυγούστου του 2005 φθάσαμε στο Ν. 3374, που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ µε αριθμό Φύλλου 189, Τεύχ. Πρώτο µε θέµα: «Διασφάλιση της ποιότητας 

ωτικών 

μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος». 

στην ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστηµα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστ

 Ως τον Δεκέμβριο του 2007, κανονικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Εσωτερική 

Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων 

 Ως τον Μάρτιο του 2008 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση 

 

για τα Τμήματα/ Μονάδες που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο Εσωτερικής 

Αξιολόγησης 
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ασμός Νόμου 3374/2005- Η Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανωτάτη 

ερη 

κατανόηση των βασικών σηµείων που αφορούν στη Διασφάλιση Ποιότητας στην 

τη Εκπαίδευση. Το κείμενο αυτό εστάλη στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

ροέδρου της ΑΔΙΠ, κ. Σπύρου 

Αµούργη. 

Σκοπός του συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

η καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την 

γου των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν, µε κύριο 

την ενίσχυση αυτών στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της 

ότητάς τους µε τις οποίες διακρίνονται από άλλες 

. 

Σε εθνικό επίπεδο, η προοπτική της Διασφάλισης Ποιότητας αποσκοπεί στην 

αντικειµενική τεκμηρίωση, αλλά και την ορθολογική κατανόηση της πορείας της 

Ανώτατης Παιδείας της χώρας µε απώτερο στόχο τη διαµόρφωση τεκμηριωμένης 

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

κατευθύνσεων ή άλλων Στρατηγικών Βελτίωσης και Διασφάλισης της Ποιότητας 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας δεν αποβλέπει στη συγκριτική κατάταξη ή στη 

Βαθμολόγηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ακαδημαϊκών Μονάδων 

τους ή των µελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Σχολι

Εκπαίδευση 

 

Σκοπός του κειμένου που ακολουθεί και που απευθύνεται προς τα Πανεπιστήµια και 

τα ΑΤΕΙ, και τις Ακαδημαϊκές τους Μονάδες, είναι να βοηθήσει στην καλύτ

Ανώτα

μαζί µε συνοδευτική επιστολή του Οµ. Καθηγητή, Π

 

Γ.1 Σκοπός της Διασφάλισης Ποιότητας 

είναι 

καταγραφή, την κατανόηση, και τη συστηµατική αποτίµηση του έρ

στόχο 

Φυσιογνωμίας και της ιδιαιτερ

Μονάδες ή Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού
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Γ.2 Η χρησιμότητα του Συστήµ Ποιότητας 

Μέσα από το σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας και τις διαδικασίες που 

για την αποστολή τους, καταγράφουν τους τρόπους που 

ρησιμοποιούν για να την επιτύχουν, διαµορφώνουν και αξιολογούν τα µέσα που 

ηθούν τη λήψη αποφάσεων από 

 εσωτερικά τους όργανα και το εξωτερικό τους περιβάλλον για μέτρα βελτίωσης 

 και Παγκόσμιο Ακαδημαϊκό Γίγνεσθαι. 

ατος Διασφάλισης 

περιλαµβάνει, τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας διατυπώνουν την 

αντίληψή τους 

χ

απαιτούνται προς τούτο. Έτσι αναδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας της διδακτικής, 

ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας τους, υποβο

τα

του επιπέδου αυτού και, εποµένως, τεκμηριώνουν το δικαίωμα τους για ισότιμη 

συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Τα αποτελέσµατα των τριών Διαδικασιών που περιλαµβάνει το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας χρησιµοποιούνται πολλαπλά: 

 Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς από τις ίδιες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες, 

 Στ  λήψη φάσεων α τοτελώς σε επίπεδο ιδρύ ατος, και η  απο υ µ

 Στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο των Αρμόδιων Πολιτειακών Οργάνων 

αναφορικά µε τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύµατα, στο βαθμό που η 

 

ανάγκη για τέτοια αρωγή τεκμηριώνεται μέσα από τη Διασφάλιση Ποιότητας ως 

απαραίτητη από τα Ιδρύματα ή και τις επί  μέρους Μονάδες τους. 
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Με το Ν. 3374/2005 θεσμοθετείται η Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Ο θ

Αξι  αυτό- αξιολόγησής 

τους, µε διαφανείς και συστηματικές διαδικασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

µ

τη τούσα ακαδημαϊκή πρακτική και δεοντολογία, µε την επιβεβαίωση, 

 µ σ

εξωτερι

Τα

Πο

Γ.3 Η Διασφάλιση Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Εκπαίδευση, που είχαν ήδη υιοθετήσει οι υπόλοιπες 45 χώρες της Ευρώπης.  

εσμός αυτός ενισχύει την αυτοτέλεια των ΑΕΙ καθώς αναθέτει την ευθύνη της 

ολόγησης του έργου τους στα ίδια τα Ιδρύµατα, µέσω της

συ µετοχή των φοιτητών/ σπουδαστών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, σύµφωνα µε 

διεθνώς επικρα

και όνο, της αντικειμενικότητας των πορι μάτων της αυτό- αξιολόγησης από 

κούς παρατηρητές. 

 βασικά σημεία του Ν. 3374/2005 που αφορούν στο Σύστημα Διασφάλισης 

ιότητας είναι: 

 Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 Η σύσταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Το   

«(…

και

στη

αξι

απα

τα ουν Ανώτατη Παιδεία 

υψηλού ποιοτικού επιπέδου.» 

Τα κριτήρια που αναφέρει ο Νόμος αφορούν: 

(ΑΔΙΠ). 

αντικείμενο διασφάλισης ποιότητας, όπως αναφέρεται στο Νόμο (άρθρο 1, §2):

) συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίµηση, ανάδειξη 

 καταγραφή του έργου των (Ιδρυμάτων), µε τη χρήση αντικειµενικών κριτηρίων και 

ν κριτική ανάλυση (του έργου).... Με βάση τα αποτελέσµατα τα αποτελέσµατα της 

ολόγησης λαµβάνονται από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και την Πολιτεία τα 

ραίτητα μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελούν 

Ιδρύµατα (ΑΕΙ) στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχ

 Στο Διδακτικό Έργο. 

 Στο Ερευνητικό Έργο. 

 Στα Προγράμματα Σπουδών. 

 Στις Λοιπές Υπηρεσίες (παρεχόμενες και υποστηρικτικές). 



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΒΑ 
 

348 

Γ.4 Όρ να της Διασφάλισης Ποιότητας γα

Υπεύθυνα όργανα για την Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται κατά τον Ν. 

3374/2005: 

 Σε επίπεδο Ιδρύµατος,  

η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία έχει πάγιο χαρακτήρα (Ν. 

3374/2005, Άρθρο 2 §4). 

 Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας (-αποκλειστικά για τη διάρκεια της 

σωτερικής Αξιολόγησης),  Ε

η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, προκειμένου για ειδικές 

περιπτώσεις, οι Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ). 

 Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης,  

η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Οι προϋποθέσεις για 

συγκρότηση και σύνθεση της ΕΕΑ περιγράφονται αναλυτικά στον Ν. 3374/2005, 

Άρθρο 8, §5. 

 Σε επίπεδο Εθνικό,  

Όλ κτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό -

ρυθμιστικό. Η ευθύνη για την λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη 

στα τα οποία δεν υποκαθίστανται καθ' οιονδήποτε τρόπο 

από τα ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, και ΕΕΑ. 

η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(ΑΔΙΠ, Ν. 3374/2005, Άρθρο 10). 

α τα παραπάνω όργανα έχουν χαρα

διασφάλιση της ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύµατα ανήκει 

 ισχύοντα αρμόδια όργανα, 
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Γ.5  Η ΑΔΙΠ και ο Ρόλος της 

Η ΑΔΙΠ είναι η εποπτική και συντονιστική αρχή του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας. Στο πλαίσιο της αποστολής της, μεταξύ άλλων: 

«Η ΑΔΙΠ εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή 

την υποστήριξη των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγµατοποίηση των 

διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση 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.» 

Η ΑΔΙΠ οφείλει να διαμορφώσει και εφαρμόσει, σε υψηλό επίπεδο, ένα ενιαίο 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ως σύστηµα αναφοράς για τα επιτεύγµατα και το 

έργο που επιτελούν τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει 

και να κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες, πού θα καθοδηγήσουν την 

Πολιτεία στην αποτελεσµατική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Η 

ΑΔΙΠ είναι εξ ορισμού ένα πολυμελές και 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 

διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και 

ανοικτές σε δημόσιο έλεγχο. 

Η ΑΔΙΠ δεν είναι ούτε ελεγκτικός ούτε παρεμβατικός μηχανισμός στη 

λειτουργία, την αποστολή ή τη φυσιογνωμία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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Γ.6 Στοιχεία του Συστήµατος Δ τας 
Η Διασφάλιση Ποιότητας συνολικά, είναι µία συστηµατική προσέγγιση µέσω της 

ε ν

 να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδηµαϊκές τους 

στηριότητες. 

τερικές Εκθέσεις), 

ή-αξιολόγηση του έργου της Ακαδημαϊκής 

Μονάδας (Εσωτερική Αξιολόγηση ή αυτό-αξιολόγηση),  

γηση ης

ιασφάλισης Ποιότη

οποίας η κάθ  Ακαδημαϊκή Μονάδα και το Ίδρυμα συνολικά έχου  την δυνατότητα 

σε συνεχή βάση

δρα

Η Διασφάλιση Της Ποιότητας, η οποία εξετάζει την αποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών και των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους στόχους κάθε Μονάδας, 

συντίθεται από τρεις επί μέρους διαδικασίες: 

1. Αποτίμηση και καταγραφή του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Ετήσιες 

Εσω

2. Περιοδική και ανά τετραετία κριτικ

3. Συγκερασμό των πορισμάτων της Εσωτερικής Αξιολόγησης µε πρόσθετη, 

αντικειµενική και ουδέτερη άποψη που προέρχεται από ανεξάρτητους 

Εμπειρογνώμονες εκτός της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Εξωτερική 

Αξιολόγηση). 

Γ.6.1 Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης από την ίδια την Ακαδημαϊκή 

Μονάδα 

Η Εσωτερική Αξιολό  αφορά στη διατύπωση κρίσ  για τη ποιότητα του έργου 

της Ακαδημαϊκής Μονάδας που αφορά στην περίοδο της αξιολόγησης. 

Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σημαντικότερα 

πορίσματα, που προκύπτουν, συνδυαστικά, µέσα από: 

 τα συλλεχθέντα στοιχεία και 

 τη συµµετοχή όλων των µελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας, αναφορικά µε το 

 

 αναλαμβάνει η ΟΜΕΑ, η οποία 

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και επιβλέπει την υλοποίηση της 

συμμετοχικής διαδικασίας. Συνεπώς, η θητεία της ΟΜΕΑ ορίζεται και ισχύει για τη 

υφιστάμενο και το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας, και τους τρόπους επίτευξής

του. 

Τον συντονισμό της Εσωτερικής Αξιολόγησης
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ΟΜΕΑ να αποτελεί 

έ  συ ε κατ ον

τα τα

ξάρτητων 

 της Έκθεσης Εσωτερικής 

ι λόγηση 

αδημαϊκή Έκθεσης Εξωτερικής 

Αξιολόγηση  αποτελεσµάτων της 

Η ΕΕ να αναλύσει

Εσωτερικ

διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης χωρίς η 

πάγιο όργανο της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

Τα αποτελ σματα και μπ ράσματα της Εσωτερικής Αξιολόγησης αγράφ ται 

στην «Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης», την οποία συντάσσει η ΟΜΕΑ, εγκρίνει η 

Ακαδημαϊκή Μονάδα, και η οποία στη συνέχεια διαβιβάζεται στη ΜΟΔΙΠ του 

οικείου Ιδρύµατος. Όπως προβλέπει ο Νόμος «(...) η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

συνεκτιμάται κατά τη λήψη αποφάσεων από  αρμόδια όργανα σε όλα  επίπεδα 

λειτουργίας Ακαδημαϊκής Μονάδας  ή του ιδρύµατος». 

Γ.6.2 Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από Επιτροπή Ανε

Εμπειρογνωμόνων 

Η Εξωτερική Αξιολόγηση ξεκινά αμέσως μετά τη λήψη

Αξ ολόγησης από την ΑΔΙΠ, περιλαµβάνει επίσκεψη της ΕΕΑ στην υπό αξιο

Ακ  Μονάδα και ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της 

ς. Συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των

Εσωτερικής Αξιολόγησης από επιτροπή ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων.  

Α καλείται   σε βάθος τις διαπιστώσεις και τα πορίσματα της 

ής Αξιολόγησης ως προς: 

 τα επιτεύγµατα της Ακαδημαϊκής Μονάδας (ή του Ιδρύµατος στην περίπτωση 

ιδρυµατικής αξιολόγησης). 

 τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών. 

 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. 

 την συνέπεια της Μονάδας µε την αποστολή και τους στόχους της. 
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δείκτες τυποποιεί, συμπληρώνει, και εξειδικεύει η ΑΔΙΠ 

µέσα από την έκδοση διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και προτύπων (....)». 

Γ.7  Κριτήρια και Δείκτες Διασφάλισης Ποιότητας 

Η Διασφάλιση Ποιότητας βασίζεται σε τέσσερις ομάδες Κριτηρίων: 

i. Διδακτικό Έργο, 

ii. Ερευνητικό Έργο, 

iii. Προγράμματα Σπουδών, και 

iv. Λοιπές Υπηρεσίες.  

Κάθε ομάδα κριτηρίων περιλαµβάνει επί μέρους δείκτες, οι οποίοι αναλύονται 

περαιτέρω στο Ν. 3374/2005, Άρθρο 3, §3. (Βλ. Παράρτημα Δ) 

«(....)Τα κριτήρια και τους 
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 αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος:  

Αποτελεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και συνίσταται στη συστηματική 

απο ιδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου από τις ίδιες 

τις 

Φυ ι της Αποστολής τους. 

Εξω

Αποτελεί  αξιολόγησης και συνίσταται στην κριτική – 

ανα

ανε ής Αξιολόγησης). Είναι 

προφαν

Γ.8 Ανάλυση του Ν.3374/2005 

Εσωτερική

τίμηση και καταγραφή του δ

Ακαδημαϊκές Μονάδες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συναρτήσει της 

σιογνωμίας, των Στόχων κα

τερική αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος:  

 το δεύτερο στάδιο της

λυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή 

ξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (Επιτροπή Εξωτερικ

ές ότι η εν λόγω Επιτροπή συναντάται: 

 Με τις αρχές του Τριτοβάθμιου Ιδρύµατος. 

 Με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 Με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύµατος. 

  σπουδαστών. Με εκπροσώπους των

 υΜε µέλη το  Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

 Με εκπροσώπους αρμόδιων επιτροπών που τυχόν υπάρχουν στο Ίδρυμα. 

 Η επ τροπή εξωτερικής αξιολόγησης εξετάζει όλες τι  εγκαταστάσεις του 

Ιδρύµατος. 

ι ς

 Επισκέπτεται τις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Διεξάγει τις τελικές συναντήσεις µε τις αρχές του Ιδρύµατος. 

ΟΜΕΑ: Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Οι Ακαδημαϊκές Μονάδες που υποβάλλονται σε αξιολόγηση (Σχολές ή Τµήµατα) 

ορίζουν µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους Ομάδες Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ.), οι οποίες συγκροτούνται από µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, µε διεθνώς 

αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, µε εµπειρία σε διαδικασίες 

διασφάλισης της ποιότητας. 
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εξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία 

, 

ση αυτά, συντάσσει την 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει 

ΑΔΙΠ: Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Η ΟΜΕΑ  έχει την ευθύνη δι

Ακαδημαϊκή Μονάδα παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηµατολογίων

συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, µε βά

στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και µέσω αυτής στην ΑΔΙΠ 

ΜΟΔΙΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

Σε κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης συγκροτείται τέτοια Μονάδα, για το 

συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του Ιδρύματος 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε έδρα την Αθήνα. Έχει αυτοτέλεια και εποπτεύεται 

από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, µε αποστολή την υποστήριξη των Ιδρυμάτων 

στην πραγµατοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση 

της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την ενημέρωση για τις σύγχρονες διεθνείς 

εξελίξεις στα συναφή ζητήµατα και την προαγωγή της έρευνας στον τοµέα αυτόν. 

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης:  

 Άρθρο 8, Ν. 3374, τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 189, 2/8/2005 

Αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων 

Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ 

 Εκθέσεις Εσωτερικής & Εξωτερικής Αξιολόγησης  

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται από την ΟΜΕΑ, σύµφωνα µε τα 

ς

θεση 

Αξιολόγησης των Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, η οποία περιλαμβάνει τις 

αναλύσεις, διαπιστώσεις, και υποδείξεις τους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν 

σε σχέση µε τους Στόχους και την Αποστολή κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η 

Εξωτερική Αξιολόγηση ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της 

Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εντός της προθεσμίας αυτής πρέπει να έχει 

συνταχθεί η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

κριτήρια και του  δείκτες αξιολόγησης και τα πρότυπα που εκδίδει εκάστοτε η ΑΔΙΠ. 

Τέλος τα αποτελέσματα της Εξωτερικής Αξιολόγησης συνοψίζονται στην Έκ
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Αποστολή τους και τη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της 

 οποία εκφράζονται µε αντίστοιχους 

ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Αυτά βάσει Αρθ. 3, Ν. 3374 είναι: 

Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της έρευνας και 

διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη 

διαπίστωση τυχόν αδυναµιών και αποκλίσεων σε σχέση µε την Φυσιογνωμία, τους 

Στόχους και την 

αξιολόγησης σε σχέση µε τους στόχους του Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Παιδείας 

και τις διεθνείς προδιαγραφές και πρακτικές, χρησιµοποιούνται γενικώς 

αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα

 ικού Έργου: 

Απ

Ποιότη

Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου. 

Τα α

Τα μέσ

Την αξιο  τεχνολογιών

Την αναλογία σία µεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων 

η της έρευνας µε τη διδασκαλία. 

Την κινητικότητα του ΔΕΠ – ΕΠ και των φοιτητών. 

Την Ποιότητα του Διδακτ

οτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού. 

τα διδακτικής διαδικασίας. 

εκπ ιδευτικά βοηθήματα 

α και τις υποδομές 

ποίηση των νέων . 

 - συνεργα

Το επίπεδο και την επικαιρότητα των παρεχομένων γνώσεων. 

Τη σύνδεσ

 Την Ποιότητα του Ερευνητικού Έργου: 

Την προαγωγή της έρευνας εντός του ιδρύµατος. 

Τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Τις ερευνητικές υποδομές 

Τα 

Την

Την πρ

Την αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους. 

ερευνητικά προγράµµατα. 

 αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου. 

ωτοτυπία της έρευνας. 

Τις ερευνητικές συνεργασίες. 

Τις διακρίσεις και τις επιβραβεύσεις της έρευνας. 

Τη συμμετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών στην έρευνα. 
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 Την Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών 

Το βαθµό ανταπόκρισης του προγράµµατος στους στόχους δημιουργίας του και 

 

στις απαιτήσεις τις κοινωνίας. 

Τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητά του. 

Το συντονισμό της ύλης των μαθημάτων 

Την ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών 

Το εξεταστικό σύστηµα. 

Την υποστήριξη από διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές

 Την Ποιότητα των Λοιπών Υπηρεσιών 

Την αποτελεσµατικ

 

ότητα των διοικητικών υπηρεσιών. 

Τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

και µε το 

ιολόγησης τυποποιούνται, συμπληρώνονται και 

εξε

ΑΔΙΠ,  έτος από τη συγκρότησή της, ανάλογα µε το 

γνωστικό αντικείµενο κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας.  

Η ι

σημαν

εξέλιξη ιδείας και µπορεί να οδηγήσει σε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Κομβικό σημείο για τη Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας του 

επιτελούμενου Εκπαιδευτικού Έργου, αποτελεί η ειλικρινής αναζήτηση των 

πραγματικών αιτιών των υφιστάμενων πραγματικών  αδυναμιών ή αποκλίσεων, 

ώστε να αναληφθούν από τους αρμόδιους  φορείς (τα ιδρύµατα ή / και την Πολιτεία), οι 

απαιτούμενες  δράσεις για τη θεραπεία τους. 

Τις πάσης φύσεως υποδομές. 

Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων 

και στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισµού. 

Τις συνεργασίες µε άλλα εκπαιδευτικά-ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς 

κοινωνικό σύνολο. 

Τα Κριτήρια και οι Δείκτες της Αξ

ιδικεύονται περαιτέρω µε βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η 

το αργότερο µέσα σε ένα

Αξ ολόγηση του Διδακτικού και Ερευνητικού Έργου είναι ένα από τα 

τικότερα Εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη µεταρρύθµιση και 

 του Εθνικού Συστήµατος Ανώτατης Πα
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ον σπάθεια να εξασφαλισθεί: Με τ  ανωτέρω Νόµο υπ’ Αρθ. 3374/2005 γίνεται προ

 Η αντικειμενικότητα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

 Η αυτονομία των ΑΕΙ – ΤΕΙ. 

  εκπροσώπηση όλωνΗ  των φορέων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στα όργανα 

κ  Ποιότητας. αι τις διαδικασίες Διασφάλισης της

  διαφάνεια. Η

 Η διεθνής εκπροσώπηση της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

Οργανισμούς Διασφάλισης της Ποιότητας. 

 Η ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ Ελληνικών και Αλλοδαπών Ιδρυμάτων Τ.Ε. 

ιέρωση του 

Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 

και µε την έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος, που είναι ένα 

επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών και 

παρέχει πληροφορίες για τις σπουδές των αποφοίτων των ιδρυµάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Αποσκοπεί δε στην πληροφόρηση για το ακριβές περιεχόμενο 

των σπουδών των αποφοίτων και συμβάλλει στη βελτίωση της διεθνούς 

διαφάνειας και της ορθής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των 

τίτλων σπουδών. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά σε καμιά 

περίπτωση τον τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των Ιδρυμάτων που 

χορηγούν τα Ανώτατα Ιδρύματα. 

για τη διοργάνωση κοινών προγραµµάτων σπουδών, καθώς και η ενίσχυση της 

κινητικότητας των σπουδαστών και των ακαδημαϊκών, µε την καθ

 Η σύνδεση των πτυχίων µε την εσωτερική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

µε τη δωρεάν έκδοση του Παράρτημα Διπλώματος σε µία ευρέως διαδεδομένη 

ευρωπαϊκή γλώσσα 
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Ι

1.  Προγράµµατα Σπουδών 

1-I.1.  Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του 

1-I.1.1.  Υπάρχουν  διαδικασίες  ελέγχου  της  ανταπόκρισης  αυτής;  

χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; 

κότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών 
Σπο

 / ειδίκευσης / 

µ
οχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης 

; 
εταξύ   µαθηµάτων   

1-I.2.4.  Πώς κατανέµεται  ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, 

- τ η εταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

‘Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση’, ΑΔ Π,2007 

Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων – 

Υποβληθέν Σχέδιο Ερωτηματολογίου-  

 

 
1-I Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

Πόσο  αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; 
1-I.1.2.  Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά  
εφαρµόζονται; 

1-I.1.3.  Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
1-I.1.4.  Υπάρχει   αποτελεσµατική   διαδικασία   παρακολούθησης    

της    επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς 

 
1-I.2. ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργι

υδών.1 
1-I.2.1.  Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού

κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; 
1-I.2.2.  Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθη άτων / 

µαθηµάτων υπ
επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων

1-I.2.3.  Ποια   είναι   η   ποσοστιαία   σχέση   µ
υποβάθρου,   µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, 
µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 

ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 
1 I.2.5.  Πως οργανώνεται και συντονίζε αι  ύλη µ  των  

µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των 
µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η 
έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Προβλέπεται 
επανεκτίµηση, αναπροσαρµογή και επικαιροποίηση της ύλης 
των µαθηµάτων; 

1-I.2.6.  Εφαρµόζεται  σύστηµα  προαπαιτούµενων  µαθηµάτων;  
Πόσο  λειτουργικό  είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των 
µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; 
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ρονται   από   άλλα   και   πόσα   σε 
άλλα   προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι αυτά; 

 κ

ς διαδικασίας; 
κασία 

τασης της πτυχιακής/ 

 προδιαγραφές ποιότητας για την 
γασία; Ποιες; 

τυχιακών Σπουδών. 
ντων από το εξωτερικό; Σε ποιο 

ό; 
χει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός 

στό); 
ήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 

εκπαιδευτικής  
EMPUS, 

δών συµµετέχει το 

   διµερούς   συνεργασίας   µε   
ωτερικού; Ποιες; 

1-I.4.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος 
ιες; 

 διδακτικών µονάδων 

ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του 

ν. 
ο  θεσµός  της  πρακτικής  άσκησης  των  φοιτητών;  

ική άσκηση για όλους τους 
; 
ακτική  άσκηση  δεν  είναι  υποχρεωτική,  ποιο  

ν επιλέγει; 
ρον των φοιτητών; 

ι  οργανωθεί  η  πρακτική  άσκηση  των  φοιτητών  του  
ς εσωτερικός κανονισµός; 

 που αντιµετωπίζει το 
ς άσκησης των φοιτητών; 

1-I.2.7. Πόσα   µαθήµατα   προσφέ

1-I.2.8. Ποιες  ξένες  γλώσσες  διδάσκονται  στο  Τµήµα;  Είναι  
υποχρεωτικά  τα  σχετικά µαθήµατα; 

 
1-I.3. Το εξεταστικό σύστηµα. 

1-I.3.1. Εφαρµόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 

1-I.3.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης 
των φοιτητών; 

1-I.3.3. Εφαρµόζονται   από   τους   διδάσ οντες   κοινές   διαδικασίες   
και   κοινά   κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών; 

1-I.3.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστική
1-I.3.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδι

ανάθεσης, εκπόνησης και εξέ
διπλωµατικής εργασίας; 

1-I.3.6. Υπάρχουν συγκεκριµένες
πτυχιακή/διπλωµατική ερ

 
1-I.4. ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπ

1-I.4.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκό
ποσοστ

1-I.4.2. Υπάρ
και ποσο

1-I.4.3. Πόσα και ποια µαθ
1-I.4.4. Σε  πόσα  (και  ποια)  προγράµµατα  διεθνούς  

συνεργασίας  (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, T
ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπου
Τµήµα; 

1-I.4.5. Υπάρχουν   συµφωνίες
ιδρύµατα   και   φορείς   του εξ

Προπτυχιακών Σπουδών; Πο
1-I.4.7. Eφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς

(ECTS); 
και διανέµονται 1-I.4.8. Υπάρχουν 

ECTS; 
 
1-I.5. Πρακτική άσκηση των φοιτητώ

1-I.5.1. Υπάρχει  
Είναι  υποχρεωτική  η πρακτ
φοιτητές

1-I.5.2. Αν  η  πρ
ποσοστό  των  φοιτητών  τη

ητοποιείται το ενδιαφέ1-I.5.3. Πώς κιν
1-I.5.4. Πώς  έχε

τµήµατος;  Υπάρχει σχετικό
1-I.5.5. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες

Τµήµα στην οργάνωση της πρακτική
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ς  γνώσεων  στοχεύει  η  
πρακτική  άσκηση;  Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα 

νων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της 
ς άσκησης; 

   απασχόλησης   κατά   την   
ε   την εκπόνηση πτυχιακής / 
; 

άσκηση  ευκαιρίες  για  
ντική  απασχόληση των πτυχιούχων; 
αναπτυχθεί  δίκτυο  διασύνδεσης  του  τµήµατος  µε  

πρακτική άσκηση των 
φοιτητών; 

αλαµβάνει   το   τµήµα   προκειµένου   
ς απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, 

 µεταξύ των 
 εποπτών  του Τµήµατος και των εκπροσώπων 

 εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 
  συγκεκριµένες  προϋποθέσεις  και  απαιτήσεις  για  

Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της 

ξή τους; 
 
1-II Πρ

 

ακών Σπουδών στους στόχους 

Υπά κρι

1-I Υπά

οσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
1-II.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής 

ς α
µ

ολο των µαθηµάτων; 

1-I.5.6. Σε  ποιες  ικανότητες  εφαρµογή

αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η  εξοικείωση των 
ασκουµέ
πρακτική

1-I.5.7. Συνδέεται   το   αντικείµενο
πρακτική   άσκηση   µ
διπλωµατικής εργασίας

1-I.5.8. ∆ηµιουργούνται  µε  την  πρακτική  
µελλο

1-I.5.9. Έχει  
παραγωγικούς  φορείς  µε σκοπό την 

1-I.5.10. Ποιες   πρωτοβουλίες   αν
να   δηµιουργηθούν θέσει
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 

1-I.5.11. Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή
εκπαιδευτικών /
του φορέα

1-I.5.12. Υπάρχουν
τη  συνεργασία  του 
πρακτικής άσκησης; Ποιες; 

1-I.5.13. Υπάρχει  συχνή  επαφή  µε  τους  ασκούµενους,  
παρακολούθηση  και  υποστήρι

 όγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1-II.1.Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
1-II.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 

 
1-II.3. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχι
του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

1-II.3.1. ρχουν διαδικασίες   ελέγχου της ανταπό σης αυτής; 
Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

 
I.3.2. ρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
1-II.3.3. Πως δηµ

πορεία  όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών πό 
το Τµή α; 

 
1-II.4.   ∆οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

1-II.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / 
κατευθύνσεων στο σύν
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µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης 

1-II.4.3. Ποια   είναι   η   ποσοστιαία   σχέση   µεταξύ   µαθηµάτων   
µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων 

γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο 

 θεωρητικής 
ίων, άλλων 

δραστηριοτήτων; 
. Πως  οργανώνεται  και  συντονίζεται η  ύλη  µεταξύ  των  

Προβλέπεται επανεκτίµηση, 
αναπροσαρµογή και επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων; 

 
1-II

I . η

 
1-II

εκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών 
φοιτητών; 

ητών;5 
1-II.6.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα 

αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 
1-II.6.5. Πώς   διασφαλίζεται   η   αποτελεσµατικότητα   και   διαφάνεια   

της   διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
 
1-II.7. Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

1-II.7.1. Ποιες   είναι   οι   πηγές   χρηµατοδότησης   του   
Προγράµµατος   Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

1-II.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

1-II.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / 

επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; 

υποβάθρου,   

σύνολο των µαθηµάτων; 
1-II.4.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ

διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρ

1-II.4.5
µαθηµάτων;  Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ των 
µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση 
της ύλης των µαθηµάτων; 

1-II.4.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο 
λειτουργικό είναι; 

.5. Το εξεταστικό σύστηµα. 
1-II.5.1. Εφαρµόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 

αξιολόγησης των φοιτητών; 
1- I.5.2  Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησ ς 

των φοιτητών; 
1-II.5.3. Εφαρµόζονται   από   τους   διδάσκοντες   κοινές   διαδικασίες   

και   κοινά   κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών; 
1-II.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 
1-II.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία 

ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης της µεταπτυχιακής 
εργασίας; 

1-II.5.6. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη 
µεταπτυχιακή εργασία; 

.6.   Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών. 
1-II.6.1. Ποια είναι η συγκ

1-II.6.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές; 

1-II.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών 
φοιτ
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1-II.7.3. Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 
1-II.8.   ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

1-II.8.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο 
ποσοστό; 

1-II.8.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός 
και ποσοστό); 

1-II.8.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
1-II.8.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του 

εξωτερικού; 
1-II.8.5. Υπάρχουν   διεθνείς   διακρίσεις   του   Προγράµµατος   

Μεταπτυχιακών   Σπουδών; Ποιες; 
 
1-III Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών 
  
1-III.1.  Ανταπόκριση του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους 

του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 
1-III.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες   ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; 

Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
1-III.1.2. Υπάρχουν  διαδικασίες  αξιολόγησης  και  αναθεώρησης  

αυτού  του  Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές 
είναι; 

1-III.1.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών; 
1-III.1.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής 

πορείας όσων απέκτησαν ∆ιδακτορικό δίπλωµα από το 
Τµήµα; 

 
1-III.2.  ∆οµή του Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών. 

1-III.2.1. Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι 
αυτά; 

1-III.2.2. Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια 
είναι αυτά; 

 
1-III.3.  Εξεταστικό σύστηµα. 

1-III.3.1.  Υπάρχει  συµµετοχή  συναφών  θεµατικά  ειδικών  
επιστηµόνων  από  άλλα  ΑΕΙ  ή ερευνητικά Ιδρύµατα στη 
σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών; 

1-III.3.2.  Πώς  παρακολουθείται  διαχρονικά  η  επίδοση  και  η  
πρόοδος  των  υποψηφίων διδακτόρων; 

1-III.3.3.   Πώς  διασφαλίζεται  η  διαφάνεια  της  διαδικασίας  
αξιολόγησης  των  υποψηφίων διδακτόρων; 

1-III.3.4.   Εφαρµόζονται  κοινές  (µεταξύ  των  διδασκόντων)  
διαδικασίες  αξιολόγησης  των υποψηφίων διδακτόρων; 

1-III.3.5.   Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων 
διδακτόρων; 

1-III.3.6.   Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία 
ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης της διδακτορικής 
διατριβής; 
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1-III.3.7.   Υπάρχουν οδιαγραφές  ποιότητας  για  τη  
διδακτορική  διατριβή; Ποιες; 

1-III.4.  Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 

µένα κριτήρια επιλέγονται; 
1-III.4.3.   Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;6 
1-III.4.4.   Πώς   δηµοσιοποιείται   η   διαδικασία   και   τα   κριτήρια   

γής   υποψηφίων διδακτόρων; 
1-III.4.5.    Πώς   διασφαλίζεται   η   αποτελεσµατικότητα   και   

ίας επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

 ∆ιδακτορικών Σπουδών. 

 ποσοστό; 

1-III.5.3.   ς διατριβής 
; 

και φορείς 

   
  διεθνή  «Θερινά  

Προγράµµατα»  (summer  schools),  διεθνή ερευνητικά 

1-III.5.6.   Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος 

 

2. ∆ιδακτικό έργο 
 
2.1. Αποτελ

2.1.1.   διδα
α

2.1.2.  σης  

2.1.3.  ιδακτικού   
υ 

2.1.4.  ου  
ών 

 
2.2. Ποιότη

2.2.1.  Π  
ε

2.2.2.  Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 
2.2.3.  Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; 

  συγκεκριµένες  πρ

 

1-III.4.1.    Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 

1-III.4.2.   Με ποια συγκεκρι

επιλο

διαφάνεια   της   διαδικασ

 
1-III.5.  ∆ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος

1-III.5.1.   Υπάρχει  συµµετοχή  διδασκόντων  από  το  εξωτερικό  στις  
7µελείς  και  3µελείς επιτροπές; Σε ποιο

1-III.5.2.   Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 
Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορική
σε ξένη γλώσσα

1-III.5.4.   Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα 
του εξωτερικού; 

1-III.5.5.   Παρέχονται   από   το   Τµήµα   κίνητρα   στους   υποψήφιους
διδάκτορες   για   την συµµετοχή  τους  σε

συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 

∆ιδακτορικών Σπουδών; Ποιες; 

 

εσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού. 
Υπάρχει   διαδικασία   αξιολόγησης   των  σκόντων   
από τους   φοιτητές;   Πώς εφαρµόζετ ι; 
Πώς  αξιοποιούνται  τα  αποτελέσµατα  της  αξιολόγη
των  διδασκόντων  από  τους φοιτητές; 
Ποιος   είναι   ο   µέσος   εβδοµαδιαίος   φόρτος   δ
έργου   των   µελών   του ακαδηµαϊκού προσωπικού το
Τµήµατος; 
Πόσα  από  τα  µέλη  του  ακαδηµαϊκού  προσωπικού  τ
Τµήµατος  διδάσκουν  στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακ
Σπουδών; 

τα της διδακτικής διαδικασίας 
οιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις
ξετάσεις; 
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2.2.5.  ποιούνται; 
 
2.3. Οργάνωση και ε

2.3.1.  Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων 
 του εξαµήνου; 

άτων   

τόχων    των µαθηµάτων; 

2.3.6.  θήµατα  
ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων; 

 στο γνωστικό τους 
αντικείµενο; 

2.4. Εκπαιδ
2.4.1.  ριθµός βοηθηµάτων που διανέµονται στους 

2.4.2.  ασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πως 

2.4.4.  

2.4.5.  ι βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των 

 
2.5. Μέσα 

2.5.1.  

 κεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 

  κεια, καταλληλότητα και ποιότητα του 
υποστηρικτικού εξοπλισµού. 

στήρια: 

  
   χρήσης. 

ιακού 

ρήση εκτός 

2.5.4.  των 

2.2.4.  Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών; 
Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµο

φαρµογή του διδακτικού έργου. 

στην αρχή
2.3.2.  Περιγράφονται   οι   µαθησιακοί   στόχοι   των   µαθηµ

και   τα   προσδοκώµενα αποτελέσµατα; 
2.3.3.  Υπάρχει   διαδικασία   µέτρησης    της   επίτευξης   των   

µαθησιακών   σ
2.3.4.  Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των 

µαθηµάτων; 
2.3.5.  Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου 

προγράµµατος µαθηµάτων; 
Πόσα  (και  ποια)  από  τα  βασικά  εισαγωγικά  Μα
διδάσκονται  από  µέλη ∆

2.3.7.  Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος 
διδάσκουν µαθήµατα που δεν εµπίπτουν

 
ευτικά βοηθήµατα. 

Είδη και α
φοιτητές. 
Υπάρχει διαδικ
εφαρµόζεται; 

2.4.3.  Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; 
Ποιο ποσοστό  της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα 
βοηθήµατα; 
Παρέχετα
διανεµόµενων συγγραµµάτων; 

και υποδοµές. 
Αίθουσες διδασκαλίας: 

 (α) Αριθµός και χωρητικότητα. 
 (β) Επάρ

  (γ) Βαθµός χρήσης. 
(δ) Επάρ

2.5.2.  Εκπαιδευτικά εργα
  (α) Αριθµός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) Βαθµός

  (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηρ
εξοπλισµού. 

2.5.3.  Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χ
προγραµµατισµένων ωρών; 
Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού 
κλινικών. 
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2.6. Αξιοπο

2.6.1.  µάτων; 

2.6.3.   εκπαίδευση; Πώς; 
ς; 

2.6.5.  ν 
; Πώς; 

 
2.7. Αναλο α. 

2.7.1.  
2.7.2.  στήρια. 

 
2.8. Σύνδεσ

2.8.1.  οιτητών  στην  
ερευνητική  διαδικασία  (π.χ. αναζήτηση και χρήση 

2.8.2.  Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε 

 
ινωνικό σύνολο. 
2.9.1.  Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το 

α του εξωτερικού συνεργάζεται το 

2.9.3.   εκπαιδευτικές συνεργασίες µε 
τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

 
2.10. Κινητικότητα τ

ος  σχετικά  

2.10.2.    ς συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση 
της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των 

έλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος 

2.5.5.  Σπουδαστήρια: 
(α) Αριθµός και χωρητικότητα 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) Βαθµός χρήσης. 

ίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθη
Πώς; 

2.6.2.  Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή

2.6.4.  Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώ
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε το
διδάσκοντα

2.6.6.  Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την 
τελευταία πενταετία; 

γία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασί
Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα. 
Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργα

2.7.3.  Έχουν  οι  διδάσκοντες  ανακοινωµένες  ώρες  γραφείου  για  
συνεργασία  µε  τους φοιτητές; Τις τηρούν; 

η της διδασκαλίας µε την έρευνα. 
Πώς  µεθοδεύεται  η  εκπαίδευση  των  φ

βιβλιογραφίας); 

ερευνητικά έργα; 
 
2.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε

το κο

Τµήµα και πώς; 
2.9.2.  Με ποια εκπαιδευτικά κέντρ

Τµήµα και πώς; 
Αναπτύσσονται συγκεκριµένες

ου διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.9 
2.10.1.    Υπάρχει  στρατηγικός  σχεδιασµός  του  Τµήµατ

µε  την  κινητικότητα  των µελών της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας; 
Πόσες και ποιε

φοιτητών; 
2.10.3.    Πόσα µ

µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα κατά την τελευταία 
πενταετία; 
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; 

2.10.5.    ακινήθηκαν   προς   

2.10.6.    

2.10.7.    ναγνώρισης του εκπαιδευτικού 

2.10.8.   η  στελέχωση  
αφείου ∆ιεθνών / Ευρωπαϊκών 

2.10.9.    ς  

2.10.10.  

2.10.12.   διδάσκονται   σε   ξένη   γλώσσα   για   
εισερχόµενους   αλλοδαπούς σπουδαστές; 

σθετη  (από  το  Τµήµα  ή/και  το  Ίδρυµα)  
του  

  λαµβάνουν  µέρος στα 

2.10.14.  ι  στο  Τµήµα η  ιδέα  της  

τερα; 

 
 
3. Ερευνητι
 
3.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος. 

 

; 

πολιτικής  του Τµήµατος; 
 στα   

3.1.6.  Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 
ωτερικό 

3.1.8.    εκτός  

2.10.4.    Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων
µετακινήθηκαν προς το Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία
Πόσοι   φοιτητές   του   Τµήµατος   µετ
άλλα   Ιδρύµατα   κατά   την τελευταία πενταετία; 
Πόσοι   φοιτητές   άλλων   Ιδρυµάτων   µετακινήθηκαν   προς   
το   Τµήµα   κατά   την τελευταία πενταετία; 
Υπάρχουν διαδικασίες α
έργου που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα; 
Πόσο  ικανοποιητική  είναι  η  λειτουργία  και  
του  κεντρικού  Γρ
Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; 
Τι  ενέργειες  για  την  προβολή  και  ενηµέρωση  τη
ακαδηµαϊκής  κοινότητας  για  τα προγράµµατα  κινητικότητας 
αναλαµβάνει το Τµήµα; 
Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές; 

2.10.11.  Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές; 
Πόσα   µαθήµατα  

2.10.13.  Υπάρχει  πρό
οικονοµική  ενίσχυση  των φοιτητών  και  των  µελών  
ακαδηµαϊκού  προσωπικού  που
προγράµµατα κινητικότητας; 
Πώς  προωθείτα
κινητικότητας  φοιτητών  και  µελών  του ακαδηµαϊκού 
προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικό

2.10.15.  Πώς  ελέγχεται   η  ποιότητα   (και   όχι   µόνο   η  ποσότητα)  
της   κινητικότητας   του ακαδηµαϊκού προσωπικού; 

κό έργο 

3.1.1.  Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; 
Ποια είναι; 

3.1.2.  Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής 
του Τµήµατος

3.1.3.  Πώς  δηµοσιοποιείται  ο  απολογισµός  υλοποίησης  της  
ερευνητικής  

3.1.4.  Παρέχονται   κίνητρα   για   την   διεξαγωγή   έρευνας  
µέλη   της   ακαδηµαϊκής κοινότητας; 

3.1.5.  Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες 
χρηµατοδότησης της έρευνας; 

3.1.7.  Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσ
του Τµήµατος; 
Πώς  διαχέονται  τα  ερευνητικά  αποτελέσµατα
Τµήµατος,  στην  ελληνική  και διεθνή ακαδηµαϊκή και 
επιστηµονική κοινότητα; 
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τοπικό  

  
  κατά  την τελευταία πενταετία; 

ευνητικές πρωτοβουλίες; 

 
3.3. Ερευνη

3.3.1.    κών εργαστηρίων. 
3.3.2.   Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των 

ηρίων. 
λότητα και ποιότητα του εργαστηριακού 

τις ανάγκες της 

3.3.5.     καλύπτονται από τις 

3.3.6.   
3.3.7.     συχνά   ανανεώνονται   οι   ερευνητικές   υποδοµές;   

3.3.8.   µατοδοτείται  η  προµήθεια,  συντήρηση  και  
ανανέωση  των  ερευνητικών υποδοµών; 

3.4. Επιστη
Τµήµατος κατά ευταία πενταετία.10 

ύ  προσωπικού  του Τµήµατος; 
3.4.2.   Πόσες εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού 

ού; 

  (β
  (γ ριτές; 

3.4.3.   Π  ακαδηµαϊκού 

3.4.4.   Π µοσίευσαν  τα  

3.4.5.   Π

π  Τµήµατος; 

 (β
 

3.1.9.  Πώς  διαχέονται  τα  ερευνητικά  αποτελέσµατα  στο  
και  εθνικό  κοινωνικό περιβάλλον; 

 
3.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα. 

3.2.1.    Ποια  ερευνητικά  προγράµµατα  υλοποιήθηκαν  ή  βρίσκονται
σε  εξέλιξη

3.2.2.   Ποιο   ποσοστό   µελών   του   ακαδηµαϊκού   προσωπικού   
αναλαµβάνει   ερ

3.2.3.   Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί 
ερευνητές στα ερευνητικά προγράµµατα; 

τικές υποδοµές. 
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητι

ερευνητικών εργαστ
3.3.3.    Επάρκεια, καταλλη

εξοπλισµού. 
3.3.4.   Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές 

ερευνητικής διαδικασίας; 
Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν
διαθέσιµες υποδοµές; 
Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; 
Πόσο  
Ποια   είναι   η   ηλικία   του υπάρχοντος  εξοπλισµού  και  η  
λειτουργική  του  κατάσταση  και  ποιες  οι  τυχόν ανάγκες 
ανανέωσης/επικαιροποίησης; 
Πώς  χρη

 
µονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του 

την τελ
3.4.1.    Πόσα  βιβλία/µονογραφίες  δηµοσίευσαν  τα  µέλη  του  

ακαδηµαϊκο

προσωπικ
  (α) Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές; 

) Σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές; 
) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων µε κ

  (δ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 
όσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα µέλη του

προσωπικού του Τµήµατος σε συλλογικούς τόµους; 
όσες  άλλες  εργασίες  (π.χ.  βιβλιοκρισίες)  δη

µέλη  του  ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 
όσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά  συνέδρια  που δεν  

εκδίδουν  Πρακτικά  έκαναν τα µέλη του ακαδηµαϊκού 
ροσωπικού του

 (α) Σε συνέδρια µε κριτές 
) Σε συνέδρια χωρίς κριτές 
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3.5. Αναγνώ
3.5.1.    Π υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις 

µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 
ικού  ή/και  του  επιστηµονικού  

α ροσωπικού  του  Τµήµατος  κατά  την  

3.5.4.   Π αϊκού προσωπικού του 
ξαν 

κ
3.5.5.   Π χές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του 

Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών 

Τ σεις κλπ. 

α ικού του Τµήµατος; 

εφ νητικών αποτελεσµάτων των µελών 

 
3.6. Ερευνητικές συνερ

3.6.1.    Υ

  (β ωτερικού; 
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 

 
 επιβράβευση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα. 

3.7.1.    Ποια   βραβεία   ή/και   διακρίσεις   έχουν   απονεµηθεί   σε   
ύ του Τµήµατος; 

α
  (β

γ
  (δ

κ ν 
κ ονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε 

3.7.3.    Υ νας; 
 
3.8. Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα. 

   φοιτητές   συµµετέχουν   σε   

κοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 
 
 

ριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους.11 
όσες ετεροαναφορές (citations) 

3.5.2.   Πόσες  αναφορές  του  ειδ
τύπου  έγιναν  σε  ερευνητικά αποτελέσµατα  του  
καδηµαϊκού  π
τελευταία πενταετία; 

3.5.3.   Πόσες  βιβλιοκρισίες  για  βιβλία  µελών  του  ακαδηµαϊκού  
προσωπικού  του  Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί; 
όσες συµµετοχές µελών του ακαδηµ

Τµήµατος σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων υπήρ
ατά την τελευταία πενταετία; 
όσες συµµετο

περιοδικών υπάρχουν; 
3.5.6.   Πόσες προσκλήσεις µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του 

µήµατος από άλλους φορείς για διαλέξεις/παρουσιά
έγιναν κατά την τελευταία πενταετία; 

3.5.7.    Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας απονεµήθηκαν σε µέλη του 
καδηµαϊκού προσωπ

3.5.8.   Υπάρχει   πρακτική   αξιοποίηση   (π.χ.   βιοµηχανικές   
αρµογές)   των   ερευ

του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

γασίες του Τµήµατος. 
πάρχουν ερευνητικές συνεργασίες 

 (α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; 
) Με φορείς και ιδρύµατα του εσ

  

3.7. ∆ιακρίσεις και

µέλη   του   ακαδηµαϊκού προσωπικο
  ( ) σε επίπεδο ακαδηµαϊκής µονάδας; 

) σε επίπεδο ιδρύµατος; 
  ( ) σε εθνικό επίπεδο; 

) σε διεθνές επίπεδο; 
3.7.2.    Ποιοι  τιµητικοί  τίτλοι  (επίτιµοι  διδάκτορες,  επισκέπτες  

αθηγητές,  ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιώ
λπ). έχουν απ

µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 
πάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευ

3.8.1.    Πόσοι   προπτυχιακοί
ερευνητικές   δραστηριότητες   του Τµήµατος; Πόσοι 
µεταπτυχια
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4. Σχέσεις µ
 
4.1. Συνεργασίες του Τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς. 

ωγικούς φορείς εκτελούνται ή 

4.1.2.  ού προσωπικού του Τµήµατος 

4.1.3.  αι   διδακτορικοί   

4.1.4.  µονική 

 
4.2. ∆υναµ ρείς. 

4.2.1.     διαδικασίες   για   την   
 

4.2.3.  Πώς αντιµετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς την ανάπτυξη 
νεργασιών; 

χή 
; 

ς   συνεργασίες   µε παραγωγικούς φορείς; 
 
4.3. ∆ραστη

ενίσχυσης συν κούς φορείς. 
ργασίας  

; 
4.3.2.  Οργανώνει   ή   συµµετέχει   το   Τµήµα   σε   εκδηλώσεις   µε   

ό   την   ενηµέρωση παραγωγικών    φορέων    σχετικά    
    αντικείµενο    και    το παραγόµενο 

ους  του  
  στελέχη παραγωγικών φορέων; 

 
4.4. Σύνδεση της συν ρείς µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία

4.1.  πισκέψεις των φοιτητών σε 

4.2.  ς / διαλέξεις στελεχών παραγωγικών 

4.4.3.  αι στελέχη της παραγωγής ως διδάσκοντες; 

* Ο όρος ρόν κείµενο δηλώνει όλους τους 
 

των αποφ  δηµόσιο, ιδιωτικό, και κοινωνικό τοµέα. 
 

ε παραγωγικούς φορείς* 

4.1.1.  Ποια έργα συνεργασίας µε παραγ
εκτελέσθηκαν  στο Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; 
Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκ
συµµετείχαν σ’ αυτά; 
Πόσοι   προπτυχιακοί,   µεταπτυχιακοί   κ
φοιτητές   του   Τµήµατος συµµετείχαν σε αυτά; 
Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστη
συνεργασία του Τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς; 

ική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε παραγωγικούς φο
Υπάρχουν   µηχανισµοί   και
ανάπτυξη   συνεργασιών;   Πόσο αποτελεσµατικοί είναι κατά
την κρίση σας; 

4.2.2.  Πώς  αντιµετωπίζουν  τα  µέλη  του  ακαδηµαϊκού  
προσωπικού  του  Τµήµατος  την ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών; 

τέτοιων συ
4.2.4.  ∆ιαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παρο

υπηρεσιών
4.2.5.  Αξιοποιούνται   οι   εργαστηριακές   υποδοµές   του   

Τµήµατος   στι

ριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 
εργασιών µε παραγωγι

4.3.1.  Ανακοινώνονται  τα  αποτελέσµατα  των  έργων  συνε
σε  ειδικά  περιοδικά  ή στον τύπο

σκοπ
µε    τους    σκοπούς,   το
έργο του Τµήµατος; 

4.3.3.  Υπάρχει  επαφή  και  συνεργασία  µε  αποφοίτ
Τµήµατος  που  είναι

εργασίας µε παραγωγικούς φο
. 
4. Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές ε

χώρους παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
4. Οργανώνονται οµιλίε

φορέων; 
Απασχολούντ

––––––––– 
 “παραγωγικοί φορείς” στο πα

χώρους εφαρµογής όλων των επιστηµονικών πεδίων και απασχόλησης
οίτων στον
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4.5. Συµβο ική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 
αι οι υπάρχουσες συνεργασίες; 

ς   
και παραγωγικών φορέων; 

4.5.3.  Εκπροσωπείται   το   Τµήµα   σε   τοπικούς   και   
γανα; 

ερειακών  σχεδίων ανάπτυξης; 
τος µε το 

ερειακή κοινωνία,   καθώς   και   µε   την   

4.5.7. ήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά 
και διεθνή ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα; 

ση 
 

 
 
. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 

 
5.1. Υπάρχ  (λ.χ. 

5ετούς) σχεδίου  
διαδικασία αυτή

 
5.2. Υπάρχει διαδικα ης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 

αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι; 

5.3. Υ σιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελ

 
5.4. Ποια ε

παρακολούθηση και στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων 
των αν

 
5.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό 

 
5.6. Τι προσπάθειες κ

ακαδηµαϊκού πρ ηλού επιπέδου; 
 
5.7.  Πώς συνδέεται  

ακαδηµαϊκού πρ ε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 
 
5.8. Τι προσπάθειες κ ηλού 

επιπέδου; 

λή του τµήµατος στην τοπ
4.5.1.  Πόσο σταθερές και βιώσιµες είν
4.5.2.  Συνάπτονται   προγραµµατικές   συµφωνίες   συνεργασία

µεταξύ   Τµήµατος   

περιφερειακούς   οργανισµούς   και αναπτυξιακά όρ
4.5.4. Συµµετέχει  ενεργά  το  Τµήµα  στην  εκπόνηση  τοπικών  

/περιφ
4.5.5. Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τµήµα

περιβάλλον του, ιδίως µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης; 

4.5.6. Αναπτύσσει   το   Τµήµα   και   διατηρεί   σχέσεις   µε   την   
τοπική   και   περιφ
τοπική,   περιφερειακή   ή/και   εθνική   οικονοµική υποδοµή; 
Πώς συµµετέχει το Τµ

4.5.8. Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνω
πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο
κοινωνικό περιβάλλον; 

5

ει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου
 ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η
; 

σία παρακολούθησ

 
πάρχει διαδικασία δηµο

εσµάτων του; 

ίναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και 
 της υλοποίησης, 

απτυξιακών του στρατηγικών; 

σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; 

άνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη 
οσωπικού υψ

ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του
οσωπικού µ

άνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψ
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6. ∆ιοικητικ
 
6.1. Αποτελ

6.1.1.  τεία του 

6.1.2.  ς υπηρεσίες  και  
 τ  Τ ν 

έτη ού και 

 
6.1.3.  ν διοικητικών 

ναι 

ήµατος; 

6.1.6.  
; 

6.1.7.  ι παρεχόµενες από αυτήν 

 
6.2. Υπηρεσίες φοιτη

6.2.3.  των  
µελών  της  ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών; 
Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; 
Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; 

ν  περισσότερο  αδύναµων  
φοιτητών  και  εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις 

6.2.6.  υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές 

6.2.7.  κριµένη   πολιτική   του   Τµήµατος   για   την   
ών; 

 

; 
 
6.3. Υποδο

6.3.1.  ιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης. 
ού. 

6.3.3.  
σπουδασ

ές υπηρεσίες και υποδοµές 

εσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 
Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµα
Τµήµατος; 
Πόσο  αποτελεσµατικές είναι  οι  παρεχόµενε
το  ωράριο λειτουργίας ης Γραµµατείας του µήµατος για τη
εξυπηρ ση των αναγκών του διδακτικού προσωπικ
των φοιτητών; 

Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία τω
υπηρεσιών του Τµήµατος µε  εκείνες  της  κεντρικής  
διοίκησης  του  Ιδρύµατος;  Πόσο  ικανοποιητική  για  τις 
ανάγκες του Τµήµατος εί

 (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; 
 (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; 
6.1.4.  Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα 

Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του Τµ
6.1.5.  Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία τους; 

Πώς   είναι   στελεχωµένη   και   πώς   οργανώνεται   η   
Υπηρεσία   Πληροφορικής   και Επικοινωνιών του Τµήµατος
Πόσο αποτελεσµατικές είναι ο
υπηρεσίες; 

τικής µέριµνας. 
6.2.2.  Πως εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή; 

Πόσο  αποτελεσµατικά  υποστηρίζεται  η  πρόσβαση  

6.2.4.  

6.2.5.  Υπάρχει  υπηρεσία  υποστήριξης  τω

σπουδές τους; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; 
Παρέχονται 
κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 
Υπάρχει   συγκε
οµαλή   ένταξη   των νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητ
Πόσο αποτελεσµατική είναι; 

6.2.8.  Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του
Ιδρύµατος γενικότερα; 

6.2.9.  Πώς  υποστηρίζονται  ειδικά  οι  αλλοδαποί  φοιτητές  που  
µετακινούνται  προς  το Τµήµα

µές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα. 
Επάρκεια και πο

6.3.2.  Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµ
Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού 
τηρίων. 
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6.3.5.  µατείας. 
6.3.6.  Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 

ία, 

6.3.9.  µελών   της   

ογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην 
εκπα

από 

πηρεσίες,  τους φοιτητές και το ακαδηµαϊκό 

6.4.3.  ού προσωπικού του Τµήµατος 

6.4.4.  ται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο 

 
6.5. ∆ιαφάνεια και α

6.5.1.     
ίζεται; 

µού   

 

νταξης  και  εκτέλεσης  

ά εφαρµόζεται; 
6.6.3. σο αποτελεσµατικά 

 
 
 

6.3.4.  Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµ

6.3.7.  Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλε
πειραµατικά σχολεία, µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, 
εκθεσιακοί χώροι κλπ). 

6.3.8.  Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ. 
Πως   εξασφαλίζεται   η   πρόσβαση   των   
ακαδηµαϊκής   κοινότητας   σε υποδοµές και εξοπλισµό του 
Ιδρύµατος; 

 
6.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολ

ιδευτικού και ερευνητικού έργου). 
6.4.1.  Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται 

ΤΠΕ; 
6.4.2.  Ποιες  από  αυτές  και  πόσο  χρησιµοποιούνται  από  τις  

διοικητικές  υ
προσωπικό του Τµήµατος; 
Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκ
διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; 
Πόσο συχνά ανανεώνε
διαδίκτυο; 

ποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού. 
Γίνεται   ορθολογική   χρήση   των   διαθέσιµων   υποδοµών
του   Τµήµατος;   Πώς διασφαλ

6.5.2.  Γίνεται   ορθολογική   χρήση   του   διαθέσιµου   εξοπλισ
του   Τµήµατος;   Πώς διασφαλίζεται; 

6.6. ∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων. 
6.6.1.  Προβλέπεται  διαδικασία  σύ

προϋπολογισµού  του  Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικά 
εφαρµόζεται; 

6.6.2.  Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο 
αποτελεσµατικ

 Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πό
εφαρµόζεται; 
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ΡΤΗΜΑ Ε 

Π τική Μεταρρύθμιση για 

την Ανώτατ

Με μεγάλη καθυστ  εκτενή διάλογο εν μέσω σφοδρών 

αντιδράσεων ως 

Αριθμό Φύλ σμικού 

 για την δευτικών 

Ι

Καταγραφή Άρθρων

1. Αποσ

2. Διάρ

3. Ακαδ

4. Εσωτερικοί

5. Ακαδημαϊκός

7. Ρυθμ

8. Εκλο

9. Αναδιάρθρωσ

10. Γενικ

11. Επιτροπή δεοντολογίας  

σίες υποστήριξης – Σύμβουλοι σπουδών  

13. 13.Ανταποδοτ

14. Ανώτ

15. .Δωρ

16. Διάρ

17. .Διορ

ΠΑΡΑ

εριγραφή Νόμου Πλαισίου –Ν. 3549/2007-  «Εκπαιδευ

η Εκπαίδευση» 

έρηση και μετά από

 ψηφίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε

λου 69/20-3-07 ο Νόμος 3549 για την «Μεταρρύθμιση του θε

δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιπλαισίου

δρυμάτων» που περιλαμβάνει τα άρθρα: 

 Ν. 3549/2007 

τολή των ΑΕΙ. 

θρωση των ΑΕΙ  

ημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο 

νονισμοί των κα  ΑΕΙ  

 – Αναπτυξιακός προγραμματισμός  

6. Γραμματέας του ΑΕΙ  

ίσεις οικονομικού περιεχομένου 

γή αρχών διοίκησης ΑΕΙ-Τμημάτων  

η και δημιουργία Σχολών και Τμημάτων  

ή αρμοδιότητα τμημάτων  

12. Υπηρε

ικές υποτροφίες – Εκπαιδευτικά δάνεια  

ατη διάρκεια φοίτησης – Τριμελής εξεταστικές επιτροπές  

εάν διανομή συγγραμμάτων – Βιβλιοθήκες  

κεια εξαμήνων – Εξεταστικές περίοδοι 

γάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα  
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19. Κοιν

20. Όργα

21. Αρμο ς 

22. Συλλ

23. Γνωστικά αντι

24. 24.Εισηγητικές

25. Διορι λ

26. Καθή α

27. Μέλη ΔΕΠ με

28. Κωδικοποίηση νομοθεσίας 

Στο ί 

Κανο

 

18. Διαφάνεια δημοσιότητα 

ωνική λογοδοσία των ΑΕΙ  

να Σχολής  

διότητε γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης  

ογική έκφραση – εκπροσώπηση στα Πανεπιστήμια  

κείμενα και προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ  

 επιτροπές και εκλεκτορικά σώματα  

σμός με ών ΔΕΠ  

κοντα κ ι υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ  

ρικής απασχόλησης  

29. Τελικές Ρυθμίσεις – Έναρξη ισχύος 

 αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθούν οι νέοι Εσωτερικο

νισμοί των ΑΕΙ. 
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	Ένα σημαντικό τμήμα εμπειρικών ερευνητών υπογραμμίζουν ότι τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας επιδρούν θετικά -όχι μόνο- στις κύριες εκπαιδευτικές διεργασίες της διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας. Το πλήθος αυτών των μελετών καταλήγει στο κοινό κι αμοιβαία αποδεκτό συμπέρασμα ότι η Διασφάλιση Ποιότητας επιδρά καταλυτικά σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης λειτουργιών.  
	Ο Stensaker (2003), μάλιστα, επισημαίνει ότι μερικά Συστήματα είναι έτσι σχεδιασμένα, που επικεντρώνονται και εστιάζουν σε οργανωσιακές απαιτήσεις και προδιαγραφές που περιβάλλουν την Ανώτατη Εκπαίδευση, παρά στην κύρια λειτουργία αυτής, τη διδασκαλία και μάθηση.   
	  

