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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’90 τα Πανεπιστήμια διεθνώς, άρχισαν να 

αναπτύσσουν μία συνεχή και διαρκή εσωτερική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας 

στο ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Οι διεθνείς εξελίξεις στον ζωτικής 

σημασίας χώρο της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθιστούν επιβεβλημένη την 

αύξηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων 

συνοδευόμενη από ενεργότερη συμμετοχή στο σκέλος της κοινωνικής τους 

αποστολής.

Ως φυσιολογική συνέπεια αυτών, η πρόσφατη πενταετία έχει χαρακτηρισθεί από μία 

έντονη συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

και διαδικασιών αξιολόγησης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Διαπιστώθηκε μια 

έκρηξη στην υιοθέτηση και εγκαθίδρυση Εθνικών συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης τόσο στην Ευρώπη όσο στις Η.Π.Α. και την 

Αυστραλία. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ως εξαιρετικής σπουδαιότητας διότι αυτές οι 

μέθοδοι παρέχουν ειδικές υπηρεσίες στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

προσπάθεια τους να εκπληρώνουν το ρόλο τους, τις λειτουργίες τους και την 

αποστολή τους στην κοινωνία κατά τον αρτιότερο δυνατό τρόπο.

Οι μελλοντικές εξελίξεις στον νευραλγικό χώρο της διασφάλισης της ποιότητας και 

των διαδικασιών αξιολόγησης με έμφαση πλέον σε διαφορετικούς τομείς όπως την 

διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την κινητικότητα των φοιτητών, 

την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, την διάχυση και την μεταφορά έρευνας και 

τεχνογνωσίας ανοίγουν νέους ορίζοντες διεθνώς. Αποτελεί σημείο των καιρών και 

διεθνή επιταγή προερχόμενη από τις ραγδαίες και έντονες εξελίξεις, σε θέματα 

διασφάλισης της ποιότητας και σε ζητήματα διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης, η αναγκαιότητα καθιέρωσης και ενσωμάτωσης συνεχών διεργασιών 

διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του ζητήματος σχεδιασμού, 

δημιουργίας και εγκαθίδρυσης Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης 

καθώς και διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.



Η προσέγγιση επιτυγχάνεται αρχικά με τον προσδιορισμό των εννοιών ποιότητα 

στην εκπ/ση, αντικείμενο ποιότητας, πελάτες της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και με 

τον προσδιορισμό της αναγκαιότητας διοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με 

έμφαση στην ποιότητα .Θέματα που παρουσιάζονται στο 1° κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας.

Στο 2° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διασφάλιση ποιότητας της ανώτατης 

εκπαίδευσης, στον σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου της, στη σχέση της με την 

πιστοποίηση και στην ανάλυση των πολιτικών και μηχανισμών διασφάλισης 

ποιότητας.

Αντικείμενο του 3° κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 

αναφορικά με την διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευση 

στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κρίνεται αναγκαία αφού η Ελλάδα είναι 

μέλος της και οφείλει να εναρμονίζεται με τις οδηγίες.

Ενώ το 4ο κεφάλαιο σκιαγραφεί την Ελληνική πραγματικότητα, την στάση της 

Ελλάδας και τις δράσεις της στα θέματα διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παρουσιάζει το σχετικό ιστορικό καθώς και τις 

πρόσφατες εξελίξεις σε νομοθετικό πλαίσιο και σε επίπεδο προτάσεων σχεδίων 

νόμων.

Τα επόμενα τρία κεφάλαια της εργασίας ασχολούνται με τον σχεδίασμά, την 

οργάνωση, την δημιουργία και την εγκαθίδρυση Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας 

και Αξιολόγησης καθώς και διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.

Στο κεφάλαιο 5° παρουσιάζεται αναλυτικά η αναγκαιότητα σχεδιασμού ,ο σκοπός 

και θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές, η οργάνωση και η στελέχωση του Γραφείου 

Διασφάλισης της Ποιότητας και Διαδικασιών Αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.

Στο 6° κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η πολιτική δραστηριοποίησης του Γραφείου. 

Τέλος στο 7° κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των τομέων δραστηριοποίησης του 

Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγράφονται οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στις διοικητικές υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου αλλά και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην έρευνα που 

διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.



Παρουσιάζονται και αναλύονται τέλος οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες 

αξιολόγησης της λειτουργίας του ιδρύματος, των τμημάτων , των μελών Δ.Ε.Π. αλλά 

και οι μηχανισμοί και διαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρομης επανατροφοόότησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν η συμβολή του κ. Δημήτρη Π. Μπάρμπα Ph.D 

διεθύνων σύμβουλο του Ερευνητικού Κέντρου ΣΥΜΠΑΝ Α.Ε. στην ανάπτυξη της 

ενότητας διασφάλιση ποιότητας στη διενέργεια βασικής έρευνας.

Κρίνεται σκόπιμο να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον κ. Γ. Τσιότρα 

επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας και πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας για την καθοδήγηση, τις υποδείξεις και για το έναυσμα που μου έδωσε 

να ασχοληθώ με ένα τόσο νευραλγικό και καινοτόμο αντικείμενο .

Αρωγοί στην προσπάθεια μου αυτή ήταν η οικογένεια μου, οι γονείς μου και οι 

γονείς του συζύγου μου τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Ιδιαίτερα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον σύζυγο μου Δημήτρη, τα δύο μου μικρά παιδιά την Ελένη και τον 

Πέτρο, για την κατανόηση, την αστείρευτη υπομονή που έδειξαν και τις θυσίες που 

κάνανε καθ’όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1 Η Ιστορία της Ποιότητας

Ιστορικά η εφαρμογή της ποιότητας ανατρέχει κάπου στις μέρες των αρχαίων 

πολιτισμών. Η ποιότητα δεν ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 όταν η Αμερικάνικη αυτο

κινητοβιομηχανία διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις γιαπωνέζικων αυτοκινήτων είχαν 

εκτοξευτεί στα ύψη. Δεν ξεκίνησε το 1942 όταν η είσοδος της Αμερικής στον 

δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο οδήγησε στην βιομηχανική παραγωγή πολεμικού υλικού 

υψηλής ποιότητας. Δεν ξεκίνησε ούτε με το ξεκίνημα, της βιομηχανικής επανάστασης 

όπου η δημιουργία των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, με τα μεγάλα τμήματα 

παραγωγής, επέβαλλε τον ορισμό επιθεωρητών παραγωγής, ως υπεύθυνοι για τον 

έλεγχό της.

Σύμφωνα με A History of Managing for Quality (J.M. Juran, ed.-in-chief), η 

Κίνα θέσπισε ποιοτικό έλεγχο στα χειροτέχνηματά της από το ενδέκατο έως τον 

όγδοο αιώνα π.Χ. και οι Σκανδιναβοί κατασκευαστές πλοίων χρησιμοποιούσαν 

τεχνικές βελτίωσης ποιότητας την πρώτη χιλιετία π.Χ. και την πρώτη χιλιετία μ.Χ.

Στην Αρχαία Ελλάδα τον 4° αιώνα, το σφράγισμα με ειδική σήμανση των 

αμφορών αργίλου που περιείχαν κρασί της Θάσου και προορίζονταν προς πώληση, 

αποτελεί παράδειγμα τυποποίησης προϊόντων προς αποφυγή απομίμησης. 

Παραδείγματα προδιαγραφών και επιθεωρήσεων αναφέρονται στη Βίβλο το 500 π.Χ. 

Περίπου την ίδια στιγμή που Έλληνες χρησιμοποιούσαν αυστηρές μεθόδους 

ποιοτικών ελέγχων στο χτίσιμο των ναών τους, η Ινδία είχε ορίσει αυστηρά κριτήρια 

στην επεξεργασία του χρυσού τον 4° αιώνα π.Χ..
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Συντεχνίες και κυβερνήσεις εφάρμοζαν έλεγχο ποιότητας κατά τη διάρκεια 

του Μεσαίωνα, ενώ οι καταναλωτές εφάρμοζαν άτυπους ελέγχους ποιότητας κατά τη 

διάρκεια όλων των εποχών της ανθρωπότητας

Η επιθυμία για ποιοτικά προϊόντα είναι μια σταθερά επιθυμία στην ιστορία 

της ανθρωπότητας που αντιπαραβάλλεται μόνο με την απόφαση των κατασκευαστών 

- παραγωγών να εκπληρώσουν αυτήν την επιθυμία.

Η ανάγκη για προϊόντα υψηλής ποιότητας οδήγησε γρήγορα στην ανάγκη 

παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς ο τριτογενής τομέας που καλύπτει την 

παροχή υπηρεσιών αυξάνεται σε μέγεθος.

Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό συμμετοχής του τριτογενή τομέα στο 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν των περισσοτέρων χωρών, ανέρχεται σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. Εύλογα η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκτά στρατηγική 

σημασία για την ανάπτυξη όλων των επιχειρήσεων του πλανήτη, και γίνεται 

αντικείμενο μελέτης και έρευνας πολλών επιστημόνων.

Η διοίκηση όμως των επιχειρηματικών μονάδων με βάση αρχές της ποιότητας 

προϋποθέτει τη γνώση:

• του τι είναι ποιότητα και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη

• των κατάλληλων μεθόδων μέτρησης της ποιότητας. Δεν μπορείς να βελτιώσεις την 

ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αν δεν μπορείς αρχικά να τη μετρήσεις

• της συμβολής και της ευθύνης της Διοίκησης στη βελτίωση της ποιότητας Για την 

κακή ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών η ευθύνη ανήκει αρχικά την Διοίκηση 

και όχι στο τμήμα ελέγχου ποιότητας και στο ανθρώπινο δυναμικό που 

απασχολείται σ' αυτό.

• της συμβολής της υψηλής ποιότητας στην μείωση του κόστους των προϊόντων και 

υπηρεσιών.

1.2 Η ποιότητα γενικά
Ο όρος ποιότητα τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί πολύ 

περισσότερο απ' ότι τους δέκα προηγούμενους αιώνες. Όλοι ασχολούνται και 

αναζητούν την ποιότητα. Οι επιχειρήσεις εστιάζονται στην υιοθέτηση αρχών 

διοίκησης με έμφαση στην ποιότητα, οι καταναλωτές επιδιώκουν προϊόντα και 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
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"Ποιότητα είναι:

Ποιότητα είναι:

Ποιότητα είναι:

Ποιότητα δεν είναι: 

Ποιότητα είναι:

Να δίνουμε στον πελάτη αυτό που θέλει σήμερα.

Σε μια τιμή που δέχεται πρόθυμα να πληρώσει.

Με ένα κόστος που μπορούμε να διατηρούμε, ξανά και 

ξανά, και ξανά,

και αύριο να το δίνουμε κάτι ακόμα καλύτερο

Ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ της προσδοκίας και της

πραγματικότητας.

Ή για να το θέσω απλά:

Αυτό που παίρνει κανείς να είναι αυτό που θέλει.

Η προσδοκία έναντι της εκπλήρωσης.

Αόρατη όταν είναι καλή.

Αδύνατον να αγνοηθεί όταν είναι κακή.

Μία αόρατη εισροή.

Μαθηματική στατιστική.

Η εφαρμογή απλής στατιστικής μεθόδου".1

Η κατανόηση του όρου ποιότητα βρίσκεται στην σταδιακή και πλήρη 

διερεύνηση και αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών που προσδίδουν ικανοποίηση 

στον πελάτη. Η εστίαση λοιπόν είναι και θα παραμείνει ο πελάτης.

1.3 Η Ποιότητα στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές, για 

εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης ποιότητας. Οι έννοιες "ποιότητα", "αποδοτικότητα", 

"αποτελεσματικότητα", "ποιοτικός έλεγχος", "διασφάλιση ποιότητας" ήταν πάντα 

ξεχωριστής σπουδαιότητας στην βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

ιδιωτικού αλλά και δημόσιου τομέα, αλλά τώρα επίσης και στην εκπαίδευση.

Η ποιότητα κατέχει κεντρική θέση στον εκπαιδευτικό λόγο της δεκαετίας του 

'90. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι δύσκολος 

λόγω των διαφορετικών απόψεων αναφορικά με τους σκοπούς, τους στόχους, τις 

κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης.

1 Gower "Διοίκηση Ολική Ποιότητας" Κεφ. 1 σελ. 19.
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Γενικά η ποιότητα περιγράφεται ως το σύνολο των γνωρισμάτων και των 

χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας που αφορούν την δυνατότητα της να ικανοποιήσει 

τις δηλωμένες, υπονοούμενες ανάγκες. Είναι η σημαντικότερη ιδιότητα που 

δημιουργεί αξία για το προϊόν / υπηρεσία για τον δέκτη. Αποτελεί παράγοντα 

διαφοροποίησης της επιχείρησης από τους ανταγωνιστές της και κύριο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.

Κατά τον κ. Χρίστο Δούκα, πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η 

αντίληψη της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι σχετική και πολυπαραγοντική 

Συγκεκριμένα σε άρθρο του για την ποιότητα και Αξιολόγηση στην εκπαίδευση 

αναφέρει τα παρακάτω: "Η ποιότητα στην εκπαίδευση περιλαμβάνει την ποιότητα 

των εισροών στην εκπαίδευση (αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση κ.τ.λ.) τις 

διαδικασίες / λειτουργίες των εκπαιδευτικών μονάδων και τέλος τις εκροές / 

αποτελέσματα (π.χ. επιδόσεις) (Vroeijeustign 1993).

Αλλες απόψεις επισημαίνουν ότι η ποιότητα θέτει ως κέντρο ανάλυσης της το 

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

της παραγωγικής λειτουργίας δηλαδή της προσμέτρησης της σχέσης εκροών / 

αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος (Jansen 1995).

Τέλος άλλες μελέτες επισημαίνουν ιδιαίτερα την αντίληψη της ποιότητας ως 

αναπτυξιακής λειτουργίας η οποία συνδέεται με την ικανότητα της αλλαγής και του 

αυτοσχηματισμού του εκπαιδευτικού οργανισμού αντί του ελέγχου και της 

συμμόρφωσης σε προαποφασισμένα κριτήρια (Hopkins et al 1994, 1997).

Ο Harvey (1997) στην προσπάθειά του να ορίσει την ποιότητα στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση υπογραμμίζει τα παρακάτω πέντε ουσιαστικά 

χαρακτη ριστικά:

• Ποιότητα σημαίνει τελειότητα

• Ποιότητα σημαίνει το εξαιρετικό, όπου η ποιότητα συσχετίζεται με τη σύλληψη 

της τελειότητας.

• Ποιότητα σημαίνει κατάλληλη για το σκοπό, όπου η ποιότητα ικανοποιεί 

απαιτήσεις των όλων όσων εμπλέκονται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα.

• Ποιότητα σημαίνει αξία, όπου η πολιτεία που λειτουργεί ως χρηματοδότης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επιδιώκει το βέλτιστο όφελος σχετικά με το κόστος.
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• Ποιότητα τέλος σημαίνει μετασχηματισμός. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δρα και ως 

μια μετασχηματιστική λειτουργία. Η ποιότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο η εκπαιδευτική εμπειρία εξαιρεί τη γνώση, την ικανότητα και τις δεξιότητες 

των υποψηφίων

Η ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

Παγκόσμιας Διακήρυξης που δημοσιεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι μια 

πολυδιάστατη έννοια η οποία οφείλει να εσωκλείσει όλες τις λειτουργίες και 

δραστηριότητές της: διδασκαλία και ακαδημαϊκά προγράμματα, έρευνα και 

υποτροφίες, στελέχωση, υλικοτεχνική υποδομή, τμήματα, υπηρεσίες, όλο δηλαδή το 

ακαδημαϊκό περιβάλλον.

1.4 Καθορισμός των όρων πελάτες, απαιτήσεις πελατών, προϊόντα στην εκπαίδευση

Οι επιχειρήσεις είναι οι ηγέτες στη διαχείριση και στη διασφάλιση της 

ποιότητας. Οι μη επιχειρηματικοί οργανισμοί όπως είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρία αυτών και να εφαρμόσουν πρακτικές και 

μεθόδους διατήρησης υψηλής ποιότητας προϊόντος και υπηρεσιών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η άποψη του Deming ( ενός από τους "guru" της 

ποιότητας ) για το σύστημα παραγωγής, μπορεί να εφαρμοσθεί στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς το ίδιο καλά όπως στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών. Το διάγραμμα (1) απεικονίζει το μοντέλο του Deming στο σύστημα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα μ' αυτό οι προμηθευτές του συστήματος είναι η 

οικογένεια, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις (με την έννοια ότι 

στέλνουν το προσωπικό προς απόκτηση νέων γνώσεων ή βελτίωση των ήδη 

υπαρχόντων).

Οι εισροές στο σύστημα είναι οι φοιτητές, οι τομείς, το προσωπικό υποστήριξης, 

κ.τ.λ. ενώ οι εκροές είναι οι άνθρωποι με νέες γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες, έτοιμοι 

να αναλάβουν παραγωγικούς ρόλους στην κοινωνία. Οι πελάτες είναι οι φοιτητές, η 

οικογένεια, η επιχειρηματική κοινότητα, τα τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών, η 

κοινωνία γενικά. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τη διδασκαλία, την επιστημονική 

έρευνα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές. Οπως στο σύστημα 

παραγωγής έτσι και στο σύστημα εκπαίδευσης αναπτύσσονται μηχανισμοί 

ανατροφοδότησης. Ερευνώνται και μελετιόνται οι πελάτες, ο βαθμός ικανοποίησης 

των απαιτήσεων τους από το "προϊόν", ελέγχεται η αποτελεσματικοτητα του 

σχεδιασμού των διαδικασιών ή ακόμα αποφασίζεται και ο επανασχεδιασμός αυτών
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Για παράδειγμα, μελετώντας τους φοιτητές αναλύονται τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων και χρησιμοποιώντας άλλες πηγές ανατροφοδότησης (π.χ. 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος, μεθόδων διδασκαλίας κ.τ.λ.), ο καθηγητής 

ελέγχει τη δική του αποτελεσματικότητα και αναπτύσσει στρατηγικές για τη 

βελτίωσή του.

Διάγραμμα I

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση ως Σύστημα Παραγωγής2

Σχεδιασμός κακ.
ϊανασχεδιασμός^'\Έρευνα των 

- * πελατών

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
- οικογένεια
- β/θμια εκπ/ση
- επιχ/σεις / \ ΠΕΛΑΤΕΣ

- επιχειρήσεις
- μεταπτυχιακά 

τμήματα
- φοιτητές
- οικογένεια
- κοινωνία

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ
- φοιτητές ικανοί φοιτητές
- τομείς με νέες γνώσεις
- προσωπικό 

υποστήριξης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

εκπαίδευση,
συμβουλή.

και δεξιότητες

επιστημονική
έρευνα

Επίσης μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα συλλέγουν πληροφορίες από τους 

αποφοίτους τους και από τους εργοδότες των αποφοίτων τους, για να εξακριβώσουν 

αν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των "πελατών" τους. Αυτού του είδους η 

πληροφόρηση βοηθάει τα πανεπιστήμια, τα τμήματα, τα μέλη των τομέων, να 

επανασχεδιάσουν τα προγράμματα σπουδών, να βελτιώσουν το περιεχόμενο των 

μαθημάτων, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές.

Τελικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση για να ικανοποιήσει το σύνολο των 

"πελατών" της οφείλει να παράγει ανθρώπους ικανούς να καθοδηγήσουν, να 

παράγουν νέα γνώση, να αντιληφθούν τα νέα προβλήματα, να έχουν κριτική σκέψη 

(απαραίτητη προϋπόθεση καινοτόμων μορφών ανάπτυξης) και να ανακαλύπτουν 

νέους δρόμους προσέγγισης των παλιών προβλημάτων.

: Διάγραμμα 2.2 σελ. 67 του βιβλίου "The management and control of quality", των James R. Evans, 
William M. Lindsay.
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Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καλούνται να αναλάβουν ένα δύσκολο 

πολυπαραγονηκό έργο όπου η εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης και διασφάλισης 

ποιότητας θα συμβάλλει στην επίτευξη του έργου αυτού. Οφείλουν όμως να 

αντιληφθούν και τις παρακάτω διαφορές:

- Το εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν είναι εργοστάσιο.

- Οι φοιτητές δεν είναι το προϊόν

- Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι το προϊόν

- Επιτυχή ολοκλήρωση του προϊόντος απαιτεί από τον φοιτητή να συμμετέχει και ως 

εργαζόμενος και ως συνεργάτης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- Η διδασκαλία και η εκμάθηση είναι δυο διαφορετικές διαδικασίες.

Η διδασκαλία (teaching process) συγγενεύει με το management που ασχολείται με 

την επίβλεψη των δραστηριοτήτων.

Η εκμάθηση (learning process) ταυτίζεται περισσότερο με την έρευνα και ανάπτυξη 

παρά με μια γραμμή παραγωγής.

- Στη βιομηχανία, η διαχείριση ποιότητας απαιτεί ο διευθυντής του κάθε τμήματος, 

της κάθε διαδικασίας να γνωρίζει τον πελάτη.

- Στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί "πελάτες" για το "προϊόν".

Ποιο όμως είναι το προϊόν και ποιοι οι πελάτες; Προϊόν της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι οι γνώσεις, η εμπειρία, οι δεξιότητες και οι γενικότερες ικανότητες 

που ένας φοιτητής αποκτά κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Στόχος του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει να είναι η παροχή 

ευκαιριών για ανάπτυξη των φοιτητών σε τέσσερις τομείς:

- γνώση (knowledge), κάνει ικανούς τους φοιτητές να καταλαβαίνουν

- τεχνική δεξιότητα (know how), καθιστά ικανούς τους φοιτητές να εφαρμόζουν

- σοφία (wisdom), κάνει ικανούς τους φοιτητές να εφαρμόζουν, να θέτουν 

προτεραιότητες

- χαρακτήρας, προσωπικότητα (character), βοηθάει τους φοιτητές να συνεργάζονται, 

να επιμένουν και να γίνουν σεβαστά και έμπιστα μέλη της κοινωνίας.

Υπάρχουν πολλοί πελάτες στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πρώτα απ' όλα οι φοιτητές οι ίδιοι, οι οποίοι θα ζήσουν με το "προϊόν της 

εκπαίδευσης" για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Οι γονείς των φοιτητών οι οποίοι είναι αυτοί που πλήρωσαν εν μέρει για την 

απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων.
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Οι μελλοντικοί εργοδότες που επιθυμούν αποφοίτους με ευρύτερο πεδίο γνώσεων 

και εμπειριών ικανούς να:

• συλλέγουν, αναλύουν και να οργανώνουν πληροφορίες

• ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες

• σχεδιάζουν και οργανώνουν δραστηριότητες

• χρησιμοποιούν τεχνικές

• λύνουν προβλήματα

• χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η κοινωνία γενικότερα που μέσω των υπουργείων παιδείας διαμορφώνει το 

εκπαιδευτικό σύστημα, χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της 

εκπαίδευσης και επιθυμεί πως οι φοιτητές ως ενήλικες, να είναι χρήσιμα και 

αξιοσέβαστα μέλη της κοινωνίας. Αυτές οι κατηγορίες πελατών θα καθορίσουν τις 

απαιτήσεις αναφορικά με το τι είδους γνώσεις / ικανότητες / δεξιότητες και εμπειρία 

επιθυμούν.

1.5. Αναγκαιότητα Διοίκησης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

έμφαση στην ποιότητα

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με τις 

προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες, ο διεθνής ανταγωνισμός των 

αγορών, η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβάλλει την

ανασυγκρότηση και τον επαναπροσδιορισμό των εσωτερικών δομών και των αρχών 

της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Προβλήματα όπως:

• η αναβάθμιση των σπουδών

• η βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών

• η σύνδεση Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις

• η κινη·ηκότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού τόσο στο 

ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο

• οι αναχρονιστικές εκπαιδευτικές μέθοδοι,

• οι δυσλειτουργικές διαδικασίες ροής εργασίας στις υπηρεσίες των 

Πανεπιστημίων
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απασχολούν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη πολιτεία, την κοινωνία 

ολόκληρη και περιμένουν λύσεις.

Η αύξηση ζήτησης για υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση από τους 

φοιτητές και την κοινωνία, υπονοεί ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

αντιμετωπίζουν τώρα παρόμοιες πιέσεις με αυτές που οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν 

για δεκαετίες. Πιέσεις που γίνονται ακόμα σοβαρότερες αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα 

περισσότερα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ή και 

εξ ολοκλήρου από το κράτος. Οφείλουν να λογοδοτήσουν στους αποδέκτες του 

εκπαιδευτικού προϊόντος ως προς τα μορφωτικά επιτεύγματα τους, ως προς το αν οι 

κοινωνίες παίρνουν αληθινή αξία από τις επενδύσεις τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

Η προσέγγιση των προαναφερθέντων προβλημάτων γίνεται μέσω των 

πρακτικών μοντέλων εφαρμογής ποιότητας. Αυτά περιλαμβάνουν τεχνικές όπως η 

"διασφάλιση ποιότητας" (quality assurance), η "λογοδότηση ή απόδοση λόγου" 

(accountability), οι δείκτες απόδοσης (performance indicators) τα "σταθμισμένα 

κριτήρια" (standarts). Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικές υποθέσεις που είναι η 

βάση γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες 

συνεχούς βελτίωσης ποιότητας (Lewis & Smith, 1994). Αυτές είναι οι ακόλουθες:

• η συνεχής βελτίωση ποιότητας αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη των 

ανθρώπων που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος της ανώτατης 

εκπαίδευσης (όπως του τομέα, του προσωπικού, των φοιτητών).

• η συνεχής βελτίωση ποιότητας ενσωματώνει αρχές εφαρμόσιμες στην διοίκηση 

του οργανισμού αλλά και στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να γεφυρώσει το 

χάσμα ανάμεσα στα παραδοσιακά ξεχωριστά τμήματα του συστήματος.

• η συνεχής βελτίωση ποιότητας βοηθάει τα πανεπιστήμια να αντιμετωπίσουν 

προκλήσεις του 21ου αιώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1. Η προέλευση της διασφάλισης ποιότητας

Ιστορικά η διασφάλιση ποιότητας παρουσιάζεται ως κύρια επιχειρησιακή 

μεθοδολογία καθ' όλη την διάρκεια της δεκαετίας του '50 και στις αρχές της 

δεκαετίας του '60. Αρχισε από την ανάγκη καλύτερων τεχνικών ελέγχων σε 

πολύπλοκα και υψηλής τεχνολογίας αμυντικά προγράμματα.

Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών της διασφάλισης ποιότητας στην πολεμική 

βιομηχανία οδήγησε στην επέκταση της και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους, αλλά 

και στον τομέα παροχής υπηρεσιών πολύ αργότερα. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται 

στην αδυναμία που επικρατεί σ' αυτόν τον τομέα αλλά και στην αδυναμία των 

σημερινών προτύπων να καλύψουν τις δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών

Υπάρχει ανάγκη να διασαφηνιστεί η διαφορετική φιλοσοφία της διασφάλισης 

ποιότητας στην σφαίρα των επιχειρήσεων και στις δημόσιες υπηρεσίες ειδικότερα

Στις επιχειρήσεις η διασφάλιση ποιότητας εστιάζεται τα τελευταία 50 χρόνια 

στην κατάρτιση των υπαλλήλων για να αποτρέψουν τα προβλήματα, την ενίσχυση 

των οργανωτικών συστημάτων και στην συνεχή βελτίωση της απόδοσης. Ενώ στις 

δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση, η φιλοσοφία έχει βασιστεί 

στην υιοθέτηση μεθόδων αστυνόμευσης, σε δραστηριότητες υπερβολικού 

κυβερνητικού ελέγχου, και πιο πρόσφατα σε επιθεωρήσεις από ειδικούς που 

βρίσκονται έξω από το συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

Η Διασφάλιση ποιότητας έχει υπερισχύσει σιωπηλά σε όλους τους τομείς από 

τη βιομηχανία, τα κέντρα υπηρεσιών και τα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση.

Η ανάγκη για την ποιότητα έχει αποδειχθεί ο αποφασιστικότερος παράγοντας στον 

καθορισμό της επιτυχίας ή αποτυχίας προϊόντων και υπηρεσιών, αν και είναι 

αντιληπτή η δυσκολία ανάλυσής και μέτρησής της.

Η μέτρηση της ποιότητας παρέχει τη δυνατότητα να συγκριθούν εύκολα οι 

παρόμοιες υπηρεσίες και τα προϊόντα, να αναπτυχθούν κοινά πρότυπα και να δοθούν 

ευρύτερες πληροφορίες στον πελάτη.

Η υιοθέτηση διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας αποτελεί εξ 

ορισμού μία αυτονόητη προτεραιότητα για τις ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές.
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Τα θετικά αποτελέσματα που επέφεραν, η διασφάλιση ποιότητας και τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας, στον επιχειρησιακό χώρο, συνεπυίούρησαν στην 

υιοθέτηση και διεύρυνση αυτών των μηχανισμών στην εκπαίδευση.

2.2. Η έννοια της διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση

Η διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις 

πολιτικές, τα μέτρα, τις προγραμματισμένες διαδικασίες και τις ενέργειες μέσω των 

οποίων η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διατηρείται και αναπτύσσεται.

Η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης μπορεί να περιγράφει ως ο βαθμός 

στον οποίο η εκπαίδευση ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Από 

αυτή την άποψη η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει δύο διαφορετικούς πελάτες: 

σπουδαστές και κοινωνία.

Οι προσδοκίες αυτές των πελατών αφορούν είτε στα ακαδημαϊκά 

προγράμματα σπουδών κατευθυνόμενα προς την επιστημονική έρευνα είτε στα 

προγράμματα βασισμένα στην ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων τα διεθνείς επιστημονικά 

πρότυπα και οι ερευνητικές απαιτήσεις αποτελούν τα πιο πρόσφατα κίνητρα, ενώ 

στην αξιολόγηση των κατευθυνόμενων από τη ζήτηση αγοράς εργασίας 

προγραμμάτων σπουδών, η κύρια πίεση είναι στα επαγγελματικά πρότυπα.

Η διασφάλιση ποιότητας είναι μια τρέχουσα διαδικασία που εξασφαλίζει την 

ικανοποίηση των συμφωνηθέντων κριτηρίων/ προτύπων. Αυτά τα συμφωνηθέντα 

κριτήρια/πρότυπα οφείλουν να διαβεβαιώσουν κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, του οποίου 

η ποιότητα βεβαιώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να πετύχει υψηλή ποιότητα 

εκπαίδευσης. Η διασφάλιση ποιότητας δεν πρέπει να συγχέεται με την πιστοποίηση 

(accreditation).

Ο στόχος της διασφάλισης ποιότητας είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και 

επομένως πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα ( διοικηηκές υπηρεσίες, 

έρευνα, μαθήματα, προγράμματα, το ίδρυμα ως σύνολο και οι υποδιαιρέσεις του) και 

να είναι μια συνεχής διαδικασία.

Η διασφάλιση ποιότητας είναι αποτελεσματική όταν αναφέρεται στον πυρήνα 

δραστηριοτήτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και όταν τα αποτελέσματα της 

δημοσιεύονται.



Απαιτεί ακαδημαϊκή αυτονομία και είναι στενά εξαρτημένη από την ακαδημαϊκή 

διοίκηση που βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της ακαδημαϊκής και 

επιστημονικής απόδοσης, όπως και της ανταγωνιστικότητας. Η διασφάλιση ποιότητας 

μπορεί να πετύχει εάν γίνει σύμφυτη με την κουλτούρα του ιδρύματος.

2.3Διασφάλιση ποιότητας και Πιστοποίηση

Η διασφάλιση ποιότητας είναι μια προϋπόθεση για την πιστοποίηση. Η 

πιστοποίηση (accreditation) είναι ταυτοχρόνως και θέση και διαδικασία. Είναι το 

αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή ενός ιδρύματος 

που ακολουθεί συγκεκριμένα συμφωνηθέντα απ' την αρχή, πρότυπα ποιότητας. Είναι 

ένα είδος αναγνώρισης ότι "ένα πρόγραμμα ή ένα ίδρυμα" ικανοποιεί συγκεκριμένα 

πρότυπα, αλλά επιδιώκει συνεχώς και αναζητεί τρόπους βελτίωσης ποιότητας της 

εκπαίδευσης.

Επομένως η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία με τρία βασικά στάδια:

• Το πρώτο στάδιο είναι η ανάπτυξη κριτηρίων ή προτύπων τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία πιστοποίησης. Σ' αυτό το στάδιο τα κριτήρια 

πρέπει να βασιστούν στις απόψεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων αλλά και σ' 

αυτές τις πανεπιστημιακές κοινότητες.

• Το δεύτερο στάδιο είναι η εσωτερική πιστοποίηση (internal accreditation) ή η 

αυτο-αξιολόγηση των προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι η 

έκθεση αυτοαξιολόγησης. Σ''αυτή πρέπει να μετέχουν ενεργά όλα τα μέλη του 

ιδρύματος (σπουδαστές, διδακτικό προσωπικό, ερευνητές και προσωπικό 

υποστήριξης).

• Το τρίτο στάδιο είναι η εξωτερική πιστοποίηση (external accreditation) από έναν 

οργανισμό πιστοποίησης. Αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί 

ανεξάρτητος από το Υπουργείο Παιδείας και από το σχετικό ίδρυμα που 

πιστοποιείται. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι μια εξωτερική έκθεση 

πιστοποίησης. Στο στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνονται και ο μηχανισμός της 

ανατροφοδότησης του συστήματος αλλά και οι συστάσεις. Το αποτέλεσμα από 

όλη τη διαδικασία πιστοποίησης είναι μία έκθεση πιστοποίησης προσιτή σε όλους 

τους ενδιαφερομένους με ιδιαίτερη σημασία για τους φοιτητές.
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Η πιστοποίηση παρέχει στους φοιτητές προγράμματα σαφώς ορισμένα. Παρέχει την 

πρόσθετη διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι 

φοιτητές είναι ικανό να πετύχει αυτό το οποίο έχει καθοριστεί να κάνει, δηλ. τους 

στόχους του. Βοηθάει την κινητικότητα των σπουδαστών γιατί παρέχει στα ΑΕΙ την 

δυνατότητα αποδοχής διαφόρων προγραμμάτων άλλων ιδρυμάτων από όπου 

προέρχονται οι φοιτητές. Διευκολύνει τέλος, την αναγνώριση πτυχίων σε άλλες χώρες 

άρα και την κινητικότητα των πτυχιούχων.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης εμπεριέχουν εξ'ορισμού ποσοτικά στοιχεία και 

αποσκοπούν στην διαπίστωση του κατά πόσο ένα πρόγραμμα σπουδών, ή ένα τμήμα, 

ή ένα ίδρυμα συνολικά πληρούν ποσοτικά κριτήρια που έχουν τεθεί εκ των προτέρων.

2.4 Πολιτικές και Μηχανισμοί Διασφάλισης Ποιότητας

Οι διαδικασίες διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας καθορίζονται 

μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θεσπίζονται είτε σε επίπεδο ιδρύματος, 

είτε σε εθνικό επίπεδο όπως επίσης σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.

• Σε εθνικό επίπεδο η διασφάλιση ποιότητας περιέχει ρυθμίσεις για μία 

συστηματική αξιολόγηση των ιδρυμάτων και των προγραμμάτων σπουδών.

Έξι πτυχές μπορούν να διακριθούν ως βασικά και κοινά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των εθνικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση:

1. Εθνικός συντονισμός από ένα ανεξάρτητο κέντρο/ οργανισμό

2. Εσωτερική αξιολόγηση με συνέπεια τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης

3. Επιθεώρηση και σύνταξη αναφορών από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες μερικώς 

βασισμένη στο συμπέρασμα της αυτοαξιολόγησης

4. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων των 

συστάσεων για τη βελτίωση.

5. Εφαρμογή των συστάσεων

6. Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων και 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (μεταξιολόγηση)

• Η εστίαση σε επίπεδο ιδρύματος γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική στην 

ανάπτυξη των στρατηγικών για την διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.



14

Υπάρχει η ανάγκη θεσμοθέτησης μηχανισμών εσωτερικής διασφάλισης 

ποιότητας στα πλαίσια της προσέγγισης "Fitness for purpose" για να μετρηθεί και να 

ελεγχθεί εάν τα ΑΕΙ εκπληρώνουν την αποστολή τους. Η ανάπτυξή υγιών 

εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Βασικός στόχος της διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο ιδρύματος είναι η 

ανάπτυξη μιας "κουλτούρας ποιότητας" η οποία εξασφαλίζει ότι η ποιότητα είναι μία 

εστίαση του ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα και ενσωματώνεται στην καθημερινή 

εργασία όλων των ομάδων της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας πρέπει να είναι ο καθορισμός των στόχων και 

των αποστολών από τους οργανισμούς λήψης απόφασης τόσο σε επίπεδο ιδρύματος 

όσο και σε επίπεδο τομέα.

Το μαθησιακό περιβάλλον για τους σπουδαστές πρέπει να είναι στον πυρήνα αυτών 

των στόχων και αποστολών. Οι σπουδαστές είναι ετερογενής ομάδα (διαφορές 

παρουσιάζονται ως προς το φύλλο, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, την 

προσωπικότητα της θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.ά.). Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι και 

οι αποστολές πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την ετερογένεια για να δημιουργήσουν 

ΑΕΙ με ένα υγιή μαθησιακό περιβάλλον προσιτά σε όλους τους σπουδαστές.

Οι εσωτερικοί οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας που αποτελούνται από τους 

καθηγητές, το προσωπικό και τους σπουδαστές πρέπει να συσταθούν σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου για να εκτελέσουν κατόπιν την εσωτερική 

λειτουργία αξιολόγησης.

Η εσωτερική αξιολόγηση ή η "αυτοαξιολόγηση" συμβάλλει στον 

προσδιορισμό των ισχυρών και αδύνατων σημείων του ιδρύματος όπως: η 

δυνατότητα πραγματοποίησης της στρατηγικής, η επάρκεια των εκπαιδευτικών 

στόχων (σχετικοί, επιτεύξιμοι, ελέγξιμοι) η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου πληροφοριών, η 

αποδοτικότητα των ανθρώπινων, οικονομικών και άλλων πόρων.

Το αποτέλεσμα και οι εκβάσεις της διαδικασίας αυτής οφείλουν να γίνονται με 

διαφάνεια και να γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Με βάση τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης καθορίζονται και εφαρμόζονται 

ρυθμίσεις προκειμένου να προαχθεί η ποιότητα. Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών 

εσωτερικών αξιολογήσεων θα ελεγχθεί εάν αυτές οι ρυθμίσεις πραγματικά έχουν 

εφαρμοστεί και εάν έχουν οδηγήσει στα προοριζόμενα αποτελέσματα.
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Η εσωτερική αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο διοίκησης για να βεβαιώσει την 

ποιότητα. Γι' αυτό το λόγο ο προγραμματισμός και η οργάνωση της 

αυτοαξιολόγησης, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η διασφάλιση ποιότητας 

και η λήψη αποφάσεων να είναι ενσωματωμένες.

Είναι αναγκαίος τέλος, ένας έλεγχος από έναν εξωτερικό οργανισμό, ο οποίος μπορεί 

να είναι και το Εθνικό Συμβούλιο Διασφάλισης Ποιότητας.

Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο 

δίκτυο εθνικών αντιπροσωπειών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης για να 

διευκολύνει στην επιλογή των καλύτερων πρακτικών αξιολόγησης και τη συνεργασία 

για την καθιέρώση κοινών προτύπων, διαδικασιών και οδηγιών που καταλήγουν στην 

αναγνώριση των πτυχίων.

Αυτή την περίοδο δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των 

αντιπροσωπειών διασφάλισης ποιότητας και των δομών σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ως 

αποτέλεσμα διαφόρων πρωτοβουλιών συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών 

δικτύων και της διαδικασίας της Μπολόνια.

Δεδομένου ότι η κινητικότητα φοιτητών αλλά και ακαδημαϊκών καθηγητών 

συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται θα υπάρξει μία αυξανόμενη ανάγκη 

για μεγαλύτερη συνεργασία, επικοινωνία και αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνείς 

επίπεδο. Η συνεργασία αυτή πρέπει να επεκταθεί και να ενισχυθεί, το συντομότερο 

δυνατό και όπως στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να βασιστεί στην αναγνώριση του 

ευρέως φάσματος των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

3.1 Εισαγωγή

Η διασφάλιση και η αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης ως 

πολιτικές που συμβάλλουν στην βελτίωση και στην ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων προβληματίζουν την Ευρώπη 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Θεσμοθετούνται σε πολλές χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, εθνικά συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση του επιτελούμενου 

έργου και της εν γένει λειτουργία των ιδρυμάτων ανώτατης εκπ/σης όπως επίσης και 

στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων τους. 

Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση αρχικά από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Pilot Project for Evaluating Quality 

in Higher Education).To Πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 1994- 

1995 και συμμετείχαν 45 Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 17 χώρες. Στους 

συμμετέχοντες ήταν : Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

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

Ηλεκτρολογίας.

Στην συνέχεια ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.), με την πραγματοποίηση του Προγράμματος για τη Διοίκηση και 

Αξιολόγηση της Ποιότητας και τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Project on Quality 

Management, Quality Assessment and the Decision-Making Process) ασχολείται με 

πολιτικές αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Το Πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε από το 1994 έως το 1998 και συμμετείχαν 45 Ιδρύματα από 24 

χώρες (για πρώτη φορά έλαβαν μέρος και μη ευρωπαϊκές χώρες) μεταξύ των οποίων 

και δύο ελληνικά Ιδρύματα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τ.Ε.Ι. 

Πάτρας.
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Ακολουθεί η οργάνωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (η γνωστή μέχρι το 

2001 με την ονομασία C.R.E. - Confirence des Recteurs Europiennes, και έκτοτε με 

την ονομασία E.U.A. - European University Association), με το πρόγραμμα 

Αξιολόγησης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Institutional Evaluation 

Programme) το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1994 .

Από το 1994 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 έχουν συμμετάσχει συνολικά 88 

Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 28 Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από 4 χώρες 

εκτός Ευρώπης. Μεταξύ των Ιδρυμάτων αυτών περιλαμβάνονται και έξι ελληνικά 

Πανεπιστήμια (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1996-97, Πανεπιστήμιο Πατρών 

1998-99, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1998-99, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1999-00, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2000-01 και Πανεπιστήμιο Κρήτης 2000- 

01), ενώ μεταξύ των 20 Ιδρυμάτων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2003-04 περιλαμβάνονται δύο ακόμη ελληνικά Πανεπιστήμια 

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Ένα δεύτερο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Πανεπιστημίων (E.U.A.), 

το οποίο αφορά την ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας 

στο εσωτερικό του κάθε Ιδρύματος ενεργοποιήθηκε εδώ και ένα χρόνο. Το 

Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διαμόρφωση μίας κουλτούρας ποιότητας στο 

εσωτερικό του κάθε Ιδρύματος, εξ ου και ο τίτλος του Προγράμματος «Quality 

Culture Project». Το Πρόγραμμα αυτό αναπτύσσεται μέσω δικτύων Ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία επικεντρώνονται σε διαφορετικούς τομείς 

δραστηριότητας (π.χ. έρευνα, εκπαίδευση, φοιτητικά θέματα, τεχνολογία 

πληροφορίας κλπ.). Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του νέου αυτού 

Προγράμματος συμμετείχαν σε αυτό 50 Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 29 

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετείχε στο δίκτυο που επικεντρώθηκε στον τομέα της 

έρευνας.3

Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου για τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης 

Αξιολόγησης Ποιότητας στην ανώτατη εκπ/ση.

και
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3.2. Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διασφάλιση και Αξιολόγηση 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

3.2.1 Η Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. 

(Recommentation του 1998)

Τρεις βασικές εξελίξεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 

χρόνια για την συστηματοποίηση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 

διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αρχικά αναφέρουμε την έκδοση της σχετικής Σύστασης (Recommendation) 

το 1998 από το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Το Συμβούλιο καλούσε τα μέλη της Κοινότητας να ιδρύσουν διαφανή συστήματα 

διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, την Ευρωπαϊκή διάσταση και 

τις διεθνείς απαιτήσεις.

Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να βασίζονται στις παρακάτω

αρχές:

• αυτόνομα και ανεξάρτητα κέντρα υπεύθυνα για την ανάπτυξη αυτών των 

μηχανισμών

• σχετική αξιολόγηση διαδικασιών στον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα τις 

αντιλαμβάνονται.

• εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση

• εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές, 

απόφοιτοι, διευθυντές, επαγγελματικές οργανώσεις)

• δημοσίευση των αποτελεσμάτων και των εκθέσεων αξιολόγησης 

Επίσης το Συμβούλιο συνιστούσε στα κράτη- μέλη:

• να διαβεβαιώνουν ότι οι ακολουθούμενες μετρήσεις γίνονται σε εθνικό αλλά και 

σε τοπικό επίπεδο, για να κάνει ικανά τα κατώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 

εφαρμόσουν τα σχέδια για βελτίωση ποιότητας και για πιο αποτελεσματική είσοδο 

των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας

• να προωθούν την συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών διαφορετικών 

κρατών που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση ποιότητας στην ανώτατη
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εκπαίδευση και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών.

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η επίσπευση των εργασιών για 

ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι 

σήμερα όλες σχεδόν οι Ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν εθνικό σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας η δε Ελλάδα έχει απομείνει μεταξύ των τελευταίων, Η σύσταση του 1998 

συνέβαλλε επίσης στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας 

(European Network For Quality Assurance- ENQA). Μέλη του δικτύου αυτού είναι 

όλα τα υπουργεία Παιδείας των χωρών κρατών-μελών αλλά και όλοι οι φορείς 

διασφάλισης ποιότητας.

3.2.2 Τα Ευρωπαϊκά δίκτυα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης

Τα εθνικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας έχουν θεσμοθετηθεί κυρίως για 

να ικανοποιήσουν τις τοπικές ανάγκες και να απεικονίσουν και να αξιολογήσουν τα 

τοπικά ιδρύματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο 

αριθμό διαφορών στους τύπους, στις μεθόδους, στις οργανωτικές δομές. Όσο αφορά 

τα αρμόδια όργανα / φορείς αναγνώρισης πτυχίων οι δομές είναι διάχυτες και 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τα Υπουργεία Παιδείας.

Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και των φορέων αναγνώρισης όλων των κρατών-μελών επιτυγχάνεται 

μέσω της ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό χώρο των παρακάτω δικτύων πληροφοριών.

Το Δίκτυο NARIC (National Academic Recognition Information Centers) 

λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει όλα τα εθνικά 

κέντρα αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και των συνδεδεμένων χωρών. Παρ' όλο που η 

κύρια δραστηριότητα των εν λόγω κέντρων αφορά τις ακαδημαϊκές αναγνωρίσεις, εν 

τούτοις αρκετά από αυτά ασχολούνται και με επαγγελματικές αναγνωρίσεις βάσει 

των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δίκτυο ENIC (European Networks of information centers) λειτουργεί στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO και περιλαμβάνει επίσης 

εθνικά κέντρα ακαδημαϊκής αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτατης 

εκπαίδευσης τα οποία όμως εκτείνονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης 

και στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ισραήλ.
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Το Δίκτυο ENQA (The European Network For Quality Assurance in Higher 

Education) ιδρύθηκε για να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν στη 

διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Η ιδέα προέρχεται από τη σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (The Recommendation of the Council /98/561 EC of 24 

September 1998) για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην διασφάλιση ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση και από τη Δήλωση της Μπολόνια.

Και τα τρία αυτά δίκτυα, το ENQA, NARIC, ENIC έχουν δηλώσει ρητά στο Κοινό 

Ανακοινωθέν της Πράγας και ότι θα εργαστούν για την προώθηση της διασφάλισης 

ποιότητας και την δίκαιη αναγνώριση των πτυχίων.

3.2.3 Η Διακήρυξη της Μπολόνια και Διασφάλισης Ποιότητας

Η διακήρυξη της Μπολόνια το 1999 έχει "ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης" μέσω του οποίου εκτιμάται ότι 

μπορεί να διασφαλιστεί αφ' ενός μεν η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 

ανώτατης εκπαίδευσης και της γνώσης αφ' ετέρου δε η αποτελεσματική σύνδεση της 

ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας 

στην Ευρώπη".

"Αποσκοπεί στη σταδιακή σύγχυση των δομικών χαρακτηριστικών των 

εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό 

πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας τους, που θα διασφαλίσει τη συγκρισιμότητα 

(comparability) και την αναγνωρισιμότητα (readability) των ιδιαίτερων στοιχείων 

χαρακτηριστικών της"4.

Η υπόθεση της διασφάλισης της αξιολόγησης της ποιότητας κατέβαλε 

κεντρική θέση καθώς θεωρείται ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί 

ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι Υπουργοί δεσμεύτηκαν για 

"Προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη συγκρίσιμων 

κριτηρίων μεθοδολογίας".

Η Διακήρυξη της Μπολόνια και η πορεία προς τη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Παιδείας τον

Μάιο 200 1. στην Πράγα.
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3.2.4 Το Κοινό Ανακοινωθέν της Πράγας το 2001 και η διασφάλιση ποιότητας.

Στο Κοινό Ανακοινωθέν της Πράγας το 2001, οι σχετικές δεσμεύσεις των 

Υπουργών ήταν πολύ πιο έντονες: «Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τον ζωτικό ρόλο που 

παίζουν τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας για την εξασφάλιση υψηλών 

ποιοτικών κριτηρίων και για τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των 

πιστοποιημένων προσόντων απ' άκρου σε άκρο της Ευρώπης. Επίσης ενθάρρυναν τη 

στενότερη συνεργασία μεταξύ των δικτύων αναγνώρισης τίτλων σπουδών και των 

δικτύων διασφάλισης ποιότητας. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα 

στενής Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αποδοχή των 

εθνικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Ακόμα, ενθάρρυναν τα πανεπιστήμια 

και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να διαδώσουν τα υπάρχοντα 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να σχεδιάσουν σενάρια αμοιβαίας αποδοχής 

τόσο των μηχανισμών αξιολόγησης όσο και των μηχανισμών πιστοποίησης. Οι 

Υπουργοί κάλεσαν τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 

τους εθνικούς φορείς διασφάλισης ποιότητας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.N.Q.A.), να συνεργαστούν τόσο μεταξύ 

τους όσο και με τους αντίστοιχους φορείς χωρών που δεν συμμετέχουν στο E.N.Q.A., 

προκειμένου να γίνει δυνατή η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς και 

διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών». Στο δε Ανακοινωθέν που θα προκύψει από την 

επόμενη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στο Βερολίνο στις 18 και 19 

Σεπτεμβρίου 2003 αναμένεται ότι οι δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση της 

ποιότητας θα είναι ακόμη πιο έντονες.

Ο κ. Δ. Κλάδης, Ειδικός Γραμματείας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

ΥΠΕΠΘ στην ανάλυση του δηλώνει ότι "η Πράγα χαρακτηρίστηκε από δύο στροφές 

σε σχέση με την Μπολόνια. Η πρώτη αφορά την μετατόπιση του κέντρου βάρους της 

συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης από την αγορά 

εργασίας προς τις κοινωνικές (και τις ακαδημαϊκές) διαστάσεις, ενώ η δεύτερη αφορά 

την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης ως πρώτης προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς 

του σε αντιδιαστολή με τα δομικά χαρακτηριστικά που είχε προβάλλει η Μπολόνια".

Αποκτά προτεραιότητα η ανάπτυξη εθνικών συστημάτων διασφάλισης και 

αξιολόγησης της ποιότητας σε όλες τις χώρες, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στην ανάγκη συντονισμού όλων των εθνικών συστημάτων ποιότητας κάτω 

από μία Ευρωπαϊκή Ομπρέλα, την οποία διασφαλίζει το ENQA".



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.1 Το σχετικό ιστορικό

Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο 

κατέχει κεντρική θέση στα ευρωπαϊκά ζητήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 

αλλά κυρίως την δεκαετία του 1990. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην 

θεσμοθέτηση συστημάτων διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας.

Η Ελλάδα το 1992 με υπουργό τον κ. Γ. Σουφλιά προβαίνει σε θεσμοθέτηση 

συστήματος αξιολόγησης των Πανεπιστημίων με το άρθρο 24 του Νόμου 2083/92.

Το άρθρο αυτό αναφερόταν στην αξιολόγηση του έργου των 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από την "Επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου των 

Πανεπιστημίων". Η επιτροπή αυτή θα αποτελούνταν από 9 μέλη, από τα οποία τα 

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

τέσσερα (4) από τον Υπουργό Παιδείας. Η επιτροπή δεν συγκροτήθηκε ποτέ. Η 

προσπάθεια δεν ευδοκίμησε λόγω της αρνητικής στάσης των πρυτάνεων με την ιδέα 

της αξιολόγησης. Η άρνηση συνεργασία οφείλονταν στην σύνδεση της διαδικασίας 

αξιολόγησης με "τιμωρητικές επιπτώσεις" (π.χ. μείωση κρατικής επιχορήγησης) στο 

υπό αξιολόγηση ίδρυμα.

Μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρείται από το Γ. Παπανόρέου τότε 

υπουργό Παιδείας το 1995 με κατάργηση της προηγούμενης διάταξης. Οι διαδικασίες 

Αξιολόγησης υπήχθησαν στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο θεσπίστηκε με το 

νόμο 2327/1995. Ούτε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας λειτούργησε ποτέ.

Το 2000 με το νόμο 2817/2000 το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας αποσυνδέεται 

από τις διαδικασίες αξιολόγησης, όπως συμβαίνει σ'όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και 

το 2003 με το Προεδρικό Διάταγμα 127/2003 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την 

οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του.Το ίδιο έτος επιχειρείται η 

θεσμοθέτηση αυτόνομου και ανεξάρτητου εθνικού συστήματος διασφάλισης και 

αξιολόγησης της ποιότητας.
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Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι το κλίμα είναι πλέον πρόσφορο 

για την ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών αφού ένα αρκετά μεγάλο μέρος των 

Ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ακόμα και τμημάτων τους έχουν συμμετάσχει σε 

προγράμματα αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Πανεπιστημίων (E.U.A.) 

και είναι εξοικειωμένα με τις διαδικασίες αξιολόγησης.

4.2 Το Σχέδιο νόμου για το "Εθνικό σύστημα διασφάλισης και αξιολόγησης της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση"

4.2.1 Ο Σκοπός και η Φιλοσοφία του Σχεδίου Νόμου

Το Υπουργείο Παιδείας προέβη στην κατάθεση στη βουλή, σχεδίου νόμου για 

το Εθνικό σύστημα διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας το Νοέμβριο του 2003 

το οποίο όμως δεν έχει ακόμη ψηφιστεί.

Η Ελλάδα, καθώς είναι η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

θεσμοθετεί εθνικό σύστημα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση, αξιοποίησε την υπάρχουσα εμπειρία και γνώση των υπολοίπων 

κρατών-μελών στον τομέα αυτό, αλλά και την εμπειρία των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων από τις συμμετοχές του σε Προγράμματα Αξιολόγησης είτε της 

E.U.A. είτε μέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.-1.

Πρωταρχικός σκοπός του συστήματος κατά το άρθρο 1 του υποψήφιου 

νομοσχεδίου είναι "η διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων για το υψηλότερο 

δυνατό ποιοτικό επίπεδο λειτουργίας των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Το 

Εθνικό Σύστημα συνίσταται στο σύνολο των οργάνων, σχημάτων και διαδικασιών 

διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης που 

αναπτύσσονται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό του κάθε Ιδρύματος 

ανώτατης εκπαίδευσης".

Οι διαδικασίες που θεσμοθετούνται στο πλαίσιο του Εθνικού συστήματος 

λειτουργούν προς τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευση υποστηρικτικά και ενισχυτικά 

για την επίτευξη του στόχου τους, προς την Πολιτεία συμβουλευτικά ως προς τις 

πολιτικές και τα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση των Ιδρυμάτων, και ως 

προς την Κοινωνία ως εγγύηση για το επιθυμητό επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης.
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Παρέχουν επίσης στα Ιδρύματα τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο 

τους, τα επιτεύγματά τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν να αναλύσουν το βαθμό 

στον οποίο έχουν πετύχει τους στόχους τους.

Η φιλοσοφία επομένως της αξιολόγησης είναι ενισχυτική και συμβουλευτική 

και όχι τιμωρητική. Αξιολογείται η συνολική λειτουργία των Ιδρυμάτων. Κύριος 

αξιολογούμενος είναι και η Πολιτεία εφόσον οι επισημάνσεις της αξιολόγησης 

αφορούν περιοχές ευθύνης και της Πολιτείας (περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, 

προβλήματα κτιριακής, υλικοτεχνικής υποδομής κ.ά.).

4.2.2. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος και το Εθνικό Συμβούλιο 

Διασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας

Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των 

διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας ανήκει στο Εθνικό 

Συμβούλιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Α.Π.).

Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει λειτουργική ανεξαρτησία και υπόκειται σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος. Είναι μια 

αυτόνομη και ανεξάρτητη αρχή όπως αρμόζει να είναι και όπως συμβαίνει σ'όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες. Έχει δικό του προϋπολογισμό κατά την εκτέλεση του οποίου 

διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια. Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη ένα εκ των οποίων 

ορίζεται ως Πρόεδρος. Ο πρόεδρος έχει συγκεκριμένα προσόντα, καθήκοντα, 

αρμοδιότητες που ορίζονται ρητά στο άρθρο 4.

Δυο μέλη του Συμβουλίου είναι φοιτητές. Ένας προέρχεται από το χώρο των 

Πανεπιστημίων, ένας από το χώρο των Τ.Ε.Ι. και υποδεικνύονται πάντοτε από τις 

αντίστοιχες φοιτητικές ενώσεις Ελλάδος. Η συμμετοχή των δύο φοιτητών συμφωνεί 

και με την Ελληνική Νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση που αντιμετωπίζει τους 

φοιτητές ως υπεύθυνα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και με την 

Ευρωπαϊκή πρακτική. Στον Ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης οι φοιτητές 

κατέχουν κεντρική θέση και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στους μηχανισμούς 

διασφάλισης και αξιολόγησης ποιότητας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

Ιδρύματος.



Τα υπόλοιπα δέκα (10) μέλη του Ε.Σ.Δ.Α.Π. είναι μέλη Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των 

ΤΕ.Ι. με γνώσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία αλλά και αν υπάρχει με 

αποδεικνυόμενη εμπειρία, γνώση σε ζητήματα διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Από τα παραπάνω μέλη του (Ε.Σ.Δ.Α.Π.) τα επτά (7) προέρχονται από 

τον πανεπιστημιακό τομέα και τα άλλα (3) από τον τεχνολογικό τομέα καλύπτοντας ο 

καθένας συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Από τη συγκρότηση και λειτουργία του Ε.Σ.Δ.Α.Π. είναι σαφής ότι το Εθνικό 

Σύστημα Διασφάλισης και αξιολόγησης Ποιότητας καλύπτει και τους δύο τομείς της 

ανώτατης εκπαίδευσης. Λαμβάνονται υπόψη ορισμένες διαφοροποιήσεις που 

αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο τομέων.

Η πρώτη διαφοροποίηση αφορά τον αριθμό μελών του Συμβουλίου που 

προέρχονται από κάθε τομέα με αριθμητική υπεροχή του πανεπιστημιακού έναντι του 

τεχνολογικού τομέα (7 έναντι 3) όχι για λόγους αρχής, αλλά γιατί στα Πανεπιστήμια 

αναπτύσσονται περισσότερα γνωστικά πεδία από ότι στα Τ.Ε.Ι.

Τα γνωστικά πεδία είναι επτά (7) και είναι τα παρακάτω: ί) ανθρωπιστικές 

επιστήμες, ϋ) κοινωνικές επιστήμες, iii) επιστήμες οικονομίας και διοίκησης, ίν) 

τεχνολογικές επιστήμες και εφαρμοσμένες τέχνες, ν) θετικές επιστήμες, νί) επιστήμες 

υγείας και νίί) τέχνες.

Η δεύτερη διαφοροποίηση αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν τον έναν 

μόνο τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία ζητήματα περιλαμβάνεται και ο 

ορισμός εξωτερικών κριτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται 

ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από τον πρόεδρο του 

Ε.Σ.Δ.Α.Π. και δύο από τα μη αιρετά μέλη τα οποία προέρχονται από τον αντίστοιχο 

κατά περίπτωση τομέα. Λειτουργεί επομένως το Συμβούλιο ενιαία μεν στο επίπεδο 

της λήψης των αποφάσεων, διακριτά δε για τους δυο τομείς στο επίπεδο των 

εισηγήσεων.

Βαρύνουσα σημασία για τη συγκρότηση το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει και ο τρόπος 

ορισμού του Προέδρου και των λοιπών μη αιρετών μελών του. Αυτό γιατί ο τρόπος 

ορισμού παρέχει τις εγγυήσεις για την ανεξαρτησία λειτουργίας του φορέα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη επιλέγονται από τη Βουλή, με απόφαση της 

Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με επιδίωξη ομόφωνης ή με αυξημένη 

πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της.
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Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει το άτομο που θα 

προτείνει από κατάλογο υποψηφίων που υποδεικνύονται από τις Συγκλήτους και τις 

Συνελεύσεις όλων των αυτοδύναμων Ιδρυμάτων.

Για την επιλογή των 10 λοιπών μελών του Συμβουλίου κάθε ίδρυμα προτείνει 

μέχρι δύο υποψηφίους που θα ανήκουν υποχρεωτικά σε διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα.

Επιβεβαιώνεται από την παραπάνω ανάλυση η αυτονομία δράσης του 

Συμβουλίου το οποίο είναι υπόλογο έναντι της Βουλής από την οποία και ελέγχεται 

και είναι ανεξάρτητο από τα Ιδρύματα αλλά και το Υπουργείο Παιδείας. Δεν 

υπάρχουν περιθώρια εποπτείας του Συμβουλίου από το Υπουργείο Παιδείας στον 

σχεδίασμά και συντονισμό, διαδικασιών αξιολόγησης καθώς και στη διαχείριση των 

αποτελεσμάτων της. Το ΥΠΕΠΘ είναι αποδέκτης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

διατηρεί όμως την εποπτεία του στην κατάρτιση του τετραετούς επιχειρησιακού 

Σχεδίου Αξιολόγησης Ποιότητας των Ιδρυμάτων (παρουσιάζεται στο επόμενο 

κεφάλαιο). Είναι απόλυτα λογική η διατήρηση της εποπτείας γιατί ο σχεδιασμός της 

διαδικασίας αξιολόγησης οφείλει να είναι εναρμονισμένος με το συνολικό εθνικό 

στρατηγικό σχεδίασμά της ανώτατης εκπαίδευσης.

4.2.3 Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας Ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης - Διάκριση διαδικασιών αξιολόγησης

Το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι το Ε.Σ.Δ.Α.Π. καταρτίζει 

Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας των Ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχέδιο αυτό υλοποιείται μέσω διαδοχικών ετήσιων προγραμμάτων και 

μπορεί να υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση ανάλογα με την πορεία υλοποίησής του.

Στο εν λόγω σχέδιο αποτυπώνεται το σύνολο των δράσεων αξιολόγησης για 

τη συγκεκριμένη τετραετία. Στο πλαίσιο του Τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου τα 

Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης αναπτύσσουν προγράμματα εσωτερικής 

Αξιολόγησης. Υπεύθυνα για την οργάνωση υλοποίηση έλεγχο προγραμμάτων 

εσωτερικής αξιολόγησης καθώς και για την ανάλυση και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων είναι τα ίδια τα Ιδρύματα και ειδικότερα οι Μονάδες Εσωτερικής
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Αξιολόγησης οι οποίες συγκροτούνται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη του 

συγκεκριμένου νόμου.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης διακρίνονται σε "διαδικασίες εσωτερικής 

αξιολόγησης, οι οποίες πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται στο εσωτερικό του 

κάθε Ιδρύματος, και σε διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες 

εξωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνουν εν γένει τρεις (3) διαδοχικές φάσεις: Τη 

φάση της σύνταξης της έκθεσης αυτοαξιολόγησης από το ίδιο το Ίδρυμα, τη φάση της 

αξιολόγησης από εξωτερικούς κριτές, στην οποία περιλαμβάνονται και οι επιτόπιες 

επισκέψεις εργασίας, και τη φάση της σύνταξης της τελικής έκθεσης αξιολόγησης 

από τους εξωτερικούς κριτές, η οποία σύμφωνα με την κρατούσα διεθνώς πρακτική 

περιλαμβάνει αναλύσεις, διαπιστώσεις και υποδείξεις.

Από άποψη αντικειμένου, οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας είναι δυνατό να 

αφορούν είτε το Ίδρυμα ως σύνολο είτε επιμέρους μονάδες του Ιδρύματος, είναι όμως 

δυνατό να αφορούν και επιμέρους προγράμματα σπουδών.

Ειδικά προκειμένου για τα προγράμματα σπουδών, οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι 

δυνατό είτε να αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο Ίδρυμα είτε να αναπτύσσονται 

παράλληλα μεταξύ ομοειδών προγραμμάτων σπουδών περισσοτέρων του ενός 

Ιδρυμάτων (π.χ. μεταξύ προγραμμάτων ιατρικής). Ακόμη, οι διαδικασίες αξιολόγησης 

είναι δυνατό να αναφέρονται συνολικά ή και μερικά στην τριπλή λειτουργία ενός 

Ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (εκπαίδευση, έρευνα, διοίκηση), καθώς επίσης και 

σε επιμέρους ειδικές λειτουργίες του Ιδρύματος (όπως π.χ. στις βιβλιοθήκες, στα 

θέματα φοιτητικής μέριμνας, στα θέματα συμβουλευτικής, στα θέματα 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων, στην εφαρμογή των σύγχρονων 

τεχνολογιών στη διοίκηση και στην εκπαίδευση κλπ.).

Συστατικό στοιχείο των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά και των 

διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης, είναι ο έλεγχος τόσο της πορείας και του 

βαθμού υλοποίησης των υποδείξεων των τελικών εκθέσεων κατά περίπτωση, όσο και 

των ουσιαστικών επιπτώσεων που είχε η αρχική διαδικασία αξιολόγησης. Η 

αναγκαιότητα του ελέγχου αυτού συνεπάγεται την πραγματοποίηση μετά την πάροδο 

δύο ή τριών ετών μίας συμπληρωματικής διαδικασίας παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων της αρχικής διαδικασίας αξιολόγησης (follow-up evaluation).

Σε ό,τι αφορά τέλος τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες 

αξιολόγησης της ποιότητας, αυτά ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο αξιολόγησης 

και τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία.
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Η αναζήτηση των καταλληλότερων κριτηρίων αξιολόγησης αποτελεί 

αντικείμενο της σχετικής επιστημονικής έρευνας. Σε τελευταία ανάλυση όμως, 

συνολικά τα ζητήματα μεθοδολογίας ως προς τις διαδικασίες διασφάλισης και 

αξιολόγησης της ποιότητας αποτελούν σήμερα αντικείμενο της επιστημονικής 

έρευνας. Ο σχεδιασμός δε και η διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας στον τομέα 

αυτό αποτελεί έναν από τους παράλληλους στόχους και τις βασικές υποχρεώσεις του 

θεσμοθετημένου Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας 

στην Ελλάδα.

Στο άρθρο 10 τέλος, γίνεται λόγος για το ρόλο του φοιτητή ως κριτή, για την 

αξιολόγηση σπουδών και διδασκόντων από τους φοιτητές.

Συστατικό στοιχείο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί η αξιολόγηση 

των σπουδών και των διδασκόντων από τους φοιτητές. Η αξιολόγηση των σπουδών 

αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και την οργάνωση και τη μέθοδο διδασκαλίας του 

κάθε γνωστικού αντικειμένου, ενώ η αξιολόγηση των διδασκόντων αφορά τη 

διδακτική ικανότητα και τη γενικότερη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας του 

διδάσκοντος με τους φοιτητές. Η αξιολόγηση των σπουδών και των διδασκόντων 

είναι υποχρεωτική και γίνεται για κάθε γνωστικό αντικείμενο από τους φοιτητές 

στους οποίους διδάσκεται το εν λόγω αντικείμενο και με τη μέθοδο της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε 

εξαμήνου.

Η μορφή και το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων μπορεί να προσαρμόζονται στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε Τμήματος ή του κάθε γνωστικού αντικειμένου, χωρίς όμως 

τούτο να περιορίζει τη δυνατότητα για εξαγωγή των αναγκαίων συγκριτικών 

συμπερασμάτων.

Ο αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου ή 

Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων και για την τήρηση του σχετικού μητρώου, ενώ παράλληλα έχει 

και την ευθύνη της διασφάλισης της διαφάνειας της όλης διαδικασίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης.5

5 Ιχέδιο Νόμου <<Εθνικό σύστημα διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης 

εκπ/σης, Ινστιτούτα Διαβίου Εκπ/σης, Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις>>
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5.1 Αναγκαιότητα σχεδιασμού, οργάνωση, και εγκαθίδρυσης Γραφείου 

Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης καθώς και διαδικασιών βελτίωσης 

της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τα Πανεπιστήμια διεθνώς κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’90, άρχισαν να 

αναπτύσσουν μία συνεχή και διαρκή εσωτερική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας 

στο ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Οι διεθνείς εξελίξεις στον ζωτικής 

σημασίας χώρο της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθιστούν επιβεβλημένη την 

αύξηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων 

συνοδευόμενη από ενεργότερη συμμετοχή στο σκέλος της κοινωνικής τους 

αποστολής. Ως φυσιολογική συνέπεια αυτών η πρόσφατη πενταετία έχει 

χαρακτηρισθεί από μία έντονη συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στην πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. Σαν φυσικό επακόλουθο αυτών των αναζητήσεων και των εξελίξεων σε 

θέματα τεχνολογιών πληροφορικής διαπιστώθηκε μια έκρηξη στην υιοθέτηση και 

εγκαθίδρυση Εθνικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και διαδικασιών 

αξιολόγησης τόσο στην Ευρώπη όσο στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Η εξέλιξη αυτή 

θεωρήθηκε ως εξαιρετικής σπουδαιότητας διότι αυτές οι μέθοδοι παρέχουν ειδικές 

υπηρεσίες στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προσπάθεια τους να 

εκπληρώνουν το ρόλο τους, τις λειτουργίες τους και την αποστολή τους στην 

κοινωνία κατά τον αρτιότερο δυνατό τρόπο.

Οι πολιτικές αλλαγές και εξελίξεις κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν την 

ευκαιρία στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και στις εθνικές ενώσεις των φοιτητών να 

συνεργαστούν σε θέματα όπως της ανταλλαγής φοιτητών, την εκπόνηση κοινών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης σε 

διαφορετικά κράτη (μέλη) της Ευρώπης.



30

Αυτό το γεγονός είναι βασικής σπουδαιότητας όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και 

για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα επιθυμούσε να εκμεταλλευθεί αυτήν την 

ευκαιρία και να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα καθιέρωσης ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης.

Οι μελλοντικές εξελίξεις στον νευραλγικό χώρο της διασφάλισης της ποιότητας και 

των διαδικασιών αξιολόγησης με έμφαση πλέον σε διαφορετικούς τομείς όπως είναι η 

διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ενεργό συμμετοχή των 

φοιτητών, την διάχυση και την μεταφορά έρευνας και τεχνογνωσίας ανοίγουν νέους 

ορίζοντες διεθνούς συνεργασίας σε ορισμένες κοινές δραστηριότητες διαφορετικών 

Πανεπιστημίων. Οι εξελίξεις βέβαια στον χώρο της διασφάλισης της ποιότητας και 

της αξιολόγησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο όπως και η ίδια η 

διαδικασία είναι συνεχείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μια περιοδική διαδικασία 

επανεξέτασης της αναπτυξιακής πολιτικής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων πρέπει 

να διεξαχθεί από όλους εκείνους που περιλαμβάνονται και δραστηριοποιούνται 

σ'αυτές τις διεργασίες.

Κρίνεται επιβεβλημένο πλέον, ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να εξασφαλίσουν ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους και στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους με έναν τρόπο που να αντανακλά και να είναι σύμφωνος με την 

ακαδημαϊκή προέλευση τους. Οι διαδικασίες αυτές διενεργούνται ακολουθώντας 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μεθόδους εφαρμογής επιμελώς τεκμηριωμένες. 

Ορισμένες όμως φορές έχει επίσης παρατηρηθεί ότι εφαρμόζονται και στα πλαίσια 

μίας ελαστικότερης τακτικής προσδιορισμένης μέσα από το πρίσμα μία νέας τάσης η 

οποία μπορεί να αποδοθεί ως εσωτερικός ποιοτικός πολιτισμός.

Αποτελεί σημείο των καιρών και διεθνή επιταγή προερχόμενη από τις ραγδαίες και 

έντονες εξελίξεις, σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας και σε ζητήματα 

διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, η αναγκαιότητα καθιέρωσης 

και ενσωμάτωσης συνεχών διεργασιών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Είναι προεξέχουσας επομένως σημασίας για την προσαρμογή και 

συνεχή εξέλιξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το γεγονός ότι έχει συνειδητοποιηθεί 

η επιτακτικότητα της καθιέρωσης των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και 

αξιολόγησης ως προεξάρχων και ζωτικό θέμα.
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Οι καθοριστικοί ορισμοί των εννοιών της ευρηματικότητας της δημιουργίας και της 

συνεχούς ανάπτυξης μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης, είναι 

απαραίτητο να ενσωματωθούν και να αποτελούν αναπόσπαστη πτυχή όλων των 

δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

5.2 Σκοπός και Θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές του Γραφείου Διασφάλισης 

Ποιότητας και Αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ο πρωταρχικός και βασικός σκοπός του Γραφείου είναι ο σχεδιασμός και η λήψη 

αποφάσεων ανωτάτου επιπέδου για την θεσμοθετημένη εγκαθίδρυση, ανάπτυξη, 

εφαρμογή και συστηματική υποστήριξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης η θεσμοθέτηση διαδικασιών 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για την επίτευξη των στόχων του και επιτυχή 

εκπλήρωση της αποστολής του.

Η εξασφάλιση της πραγματικής επιτυχίας και ουσιαστικής εκπλήρωσης του 

ανωτέρου σκοπού εξαρτάται από ορισμένους θεμελιώδεις παράγοντες και υψίστης 

σημασίας προϋποθέσεις. Κατ’ αρχήν η πλήρης ανεξαρτησία του Γραφείου 

Διασφάλισης ποιότητας και Αξιολόγησης πρέπει να εξασφαλισθεί ώστε να αποτελεί 

παράγοντα εγγύησης ότι οι εν λόγω πρακτικές και οι προς εφαρμογή διαδικασίες δεν 

αποτελούν άλλη μία τυπική διαδικασία, αλλά είναι ουσιαστικές και ιδιαίτερης 

βαρύτητας. Αυτή η αυτόνομη και ανεξάρτητη λειτουργία είναι υψίστης σημασίας 

ακόμη κι αν το ίδιο το Γραφείο Διασφάλισης της Ποιότητας συνδέεται με την 

θεσμική τριτοβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Είναι επίσης θεμελιώδης βασική αρχή ότι το Γραφείο πρέπει να περιγράφει 

αναλυτικά και με σαφήνεια τα υπό θέσπιση πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις 

διαδικασίες της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τα κριτήρια 

αξιολόγησης και διαπίστευσης. Θεωρείται δε ταυτοχρόνως αυτονόητο ότι αυτά τα 

θεσπισμένα πρότυπα και κριτήρια διέπονται από υψηλές ακαδημαϊκές αξίες και είναι 

προσανατολισμένα με τα επικρατούντα στην Διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 

Επιπρόσθετα καθίσταται και εκλαμβάνεται ως υποχρεωτικό να υπόκεινται στην 

Εθνική και Διεθνή αξιολόγηση.
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Αποτελεί ουσιώδες κεφάλαιο για αυτήν καθ’ εαυτήν την διαδικασία ότι το Γραφείο 

Διασφάλισης της Ποιότητας πρέπει να έχει δημόσια διαθέσιμα τα πρωτόκολλα 

καθώς και τα εγχειρίδια.

Αυτά περιγράφουν μέσα με σαφή, ξεκάθαρο και ολοκληρωτικό τρόπο τις 

διαδικασίες διαφάνειας και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες 

διασφάλισης της ποιότητας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης.

Η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης πρέπει 

να είναι πλέον ταυτόσημη και άρρηκτα συνυφασμένη με τους στόχους, τις επιδιώξεις 

και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσω μιας προσπάθειας 

πραγματικής προσέγγισης της καθημερινότητας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Συμπληρωματικά θεωρείται επιβεβλημένο ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή 

ενός εγχειριδίου ποιότητος του πανεπιστημίου Μακεδονίας το οποίο με σαφήνεια και 

χαρακτηριστική λεπτομέρεια θα καθορίζει, περιγράφει και αναλύει την εφαρμογή του 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών αξιολόγησης όπως επίσης 

και των διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης της ποιότητος στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.
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5.3 Οργάνωση του Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας και Διαδικασιών 

Αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η Οργανωτική διάβρωση της δομής του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας και 

Αξιολόγησης πρέπει να είναι προσανατολισμένη και προσαρμοσμένη με τις 

σύγχρονες επικρατούσες διεθνείς τάσεις και αντιλήψεις σ’ αυτόν τον τομέα. Πρέπει 

να έχει υιοθετήσει και να ανταποκρίνεται στην στρατηγική και ιδρυτικούς στόχους 

του Γραφείου διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Θεωρείται επίσης απαραίτητο να υποστηρίζει κατά τρόπο 

αποτελεσματικό τις εσωτερικές διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα Τμήματα 

του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πρωτίστως να αντανακλά τις φιλοσοφικές και 

ιδρυτικές αρχές του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η επιτυχής εφαρμογή των μηχανισμών και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας 

και αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να είναι συντονισμένη και 

αποτελεσματική, επιβάλει την θεσμοθέτηση και δημιουργία μίας Διοίκησης του 

Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας και Αξιολόγησης.

Θεωρείται επομένως απαραίτητη η θεσμοθέτηση μίας Διοίκησης σχεδιασμού, 

συντονισμού και εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και 

αξιολόγησης στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Η Διοίκηση του Γραφείου Ποιότητας διακρίνεται από τα εξής μέρη:

• Την Κεντρική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας και Αξιολόγησης

• την Θεματική Επιτροπή

• την γραμματεία.

Η Κεντρική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας και Αξιολόγησης έχει την 

αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας του Γ ραφείου Ποιότητας σε 

ενιαία βάση.

Η Κεντρική Επιτροπή έχει επομένως στις αρμοδιότητες της:

• Τον καθορισμό και επιλογή στρατηγικής υλοποίησης των διαδικασιών 

διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.
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• Την κύρια ευθύνη συντονισμού των δραστηριοτήτων για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και 

αξιολόγησης.

• Τον σχεδίασμά καθώς και επανασχεδιασμό των ως άνω διαδικασιών.

• Την εκπροσώπηση του γραφείου στις διαδικασίες αξιολόγησης από τον εθνικό 

Φορέα διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης.

• Την εκπροσώπηση του γραφείου στις διαδικασίες αξιολόγησης από Διεθνείς 

Φορείς διασφάλισης Ποιότητας και διαπίστευσης.

Η Θεματική Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας και Διαδικασιών 

Αξιολόγησης έχει σαν αντικείμενο δραστηριοτήτων τα εξής:

• Την διενέργεια τακτικών και εκτάκτων εσωτερικών ελέγχων τήρησης των 

διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.

• την καταγραφή των επιμέρους αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων

• την αποτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών 

διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.

• την σύνταξη ειδικών εισηγητικών αναφορών προς την Κεντρική Επιτροπή 

Διασφάλισης της Ποιότητας και Αξιολόγησης

Η γραμματεία της διοίκησης του Γραφείου Ποιότητας ασχολείται με τις εργασίες 

διεκπεραίωσης όλων των ως άνω καθώς και την παροχή της απαιτούμενης 

γραμματειακής υποστήριξης στο Γραφείο Διασφάλισης της Ποιότητας και 

Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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5.4 Στελέχωση του Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας και Διαδικασιών 

Αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν τις οργανωτικές, λειτουργικές και ελεγκτικές 

θέσεις του Γραφείου είναι σαφές ότι είναι καθοριστικό να έχουν ειδική κατάρτιση, 

όπως και κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο σε θέματα και ζητήματα διασφάλισης της 

ποιότητας και στις διαδικασίες αξιολόγησης. Κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός 

και υιοθέτηση μίας τεκμηριωμένης διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των 

απαραίτητων και ενδεδειγμένων προσώπων τα οποία θα στελεχώσουν την οργάνωση 

του Γραφείου. Αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα και είναι ουσιαστικός παράγοντας για 

την σωστή επιλογή των πλέον ειδικά καταρτισμένων και ενδεδειγμένων προς αυτή 

την κατεύθυνση προσώπων η θέσπιση ειδικών κριτηρίων, προσόντων και 

ικανοτήτων τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα προς επιλογήν άτομα.

Σ’ αυτήν την διαδικασία όμως υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία η οποία 

οφείλεται στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπως επίσης και όλα τα άλλα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδος έχουν δημόσιο χαρακτήρα υποκείμενα σε 

έλεγχο από το αρμόδιο για αυτά τα θέματα Υπουργείο Παιδείας. Είναι γνωστό ότι το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πρεσβεύει ότι οι σχέσεις του με τις κρατικές αρχές πρέπει 

να διέπονται από σταθερούς κανόνες εμπιστοσύνης και εξασφαλίζουν τη δυνατότητα 

μεσοπρόθεσμου τουλάχιστο σχεδιασμού.

Το Ελληνικό Δημόσιο από την άλλη πλευρά αποτελεί τον κύριο χρηματοδότη και 

την σημαντικότερη πηγή άντλησης πόρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βεβαίως υπάρχουν και οι 

συμπληρωματικές εισροές χρημάτων από την εκπόνηση των ερευνητικών 

προγραμμάτων και από τις διάφορες δωρεές και επιχορηγήσεις.

Η διαδικασία επομένως της επιλογής και της πρόσληψης νέων μελών υπόκειται στις 

ευρύτερες εθνικές διαδικασίες πρόσληψης ατόμων στο Δημόσιο και δεν είναι δυνατόν 

να ισχύσει μία ειδική και τροποποιημένη τακτική για την στελέχωση του Γραφείου 

Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επομένως τα μέλη πού στελεχώνουν Γραφείο Διασφάλισης της Ποιότητας και 

Αξιολόγησης πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. και να κατέχουν ειδικές γνώσεις και 

ικανότητες τεκμηριωμένες. Αποτελεί σημαντική παράμετρο η ύπαρξη ορισμένης 

εμπειρία στον εν λόγω τομέα, όπως επίσης και να χαρακτηρίζονται από την 

ικανότητα να χειρίζονται θέματα διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης.
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• της διοίκησης

• της διασφάλισης ποιότητας

• της αξιολόγησης και της διαπίστευσης

• του σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• του σχεδιασμού ερευνητικών προγραμμάτων

• της διεκπεραίωσης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων Πανεπιστημίων και 

Βιομηχανίας

Επίσης τα μέλη πού απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή του Γραφείου Ποιότητας 

αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία έχουν ειδικά τεκμηριωμένα προς αυτή την 

κατεύθυνση προσόντα με έμφαση την κατοχή γνώσεων σε ειδικά γνωστικά πεδία και 

σχετικούς Τομείς.

Το Γραφείο είναι σημαντικό να υιοθετήσει πρακτικές οι οποίες θα επιτρέπουν και θα 

παρέχουν την δυνατότητα στα μέλη, τα οποία το στελεχώνουν, για την περαιτέρω 

εκπαίδευση τους σε θέματα και τομείς όπου θεωρείται ότι χρειάζεται και απαιτείται η 

απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων, η ακόμη και πρακτικής εμπειρίας.

Θεωρείται ουσιώδες και απαραίτητο να έχουν ειδικές γνώσεις και μια ορισμένη

εμπειρία στους τομείς:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πολιτική δραστηριοποίησης του Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας στο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια ευρεία ποικιλία μεθόδων και συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης παγκοσμίως. Άλλα 

οργανώνουν μόνο τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας χωρίς τον προσδιορισμό 

σαφών προτύπων και χρήση κριτηρίων η ακόμη και δίχως την εφαρμογή διαδικασιών 

αξιολόγησης. Υπάρχει από την άλλη πλευρά όμως και ομοιομορφία όπως και 

εναρμόνιση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των διαδικασιών τους όταν 

αναπτύσσουν τις προσεγγίσεις τους στην διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγησης 

στην ακαδημία. Παρ’ όλα αυτά, αν και υπάρχει κάποια σύγκλιση προς ένα σφαιρικό 

ποιοτικό πρότυπο, ακόμα υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις μεθοδολογίες, τα 

πρωτόκολλα, τις τεχνικές αξιολόγησης, τις πρακτικές εφαρμογής αυτών και τις 

εκβάσεις. Οι συνέπειες των αξιολογήσεων μπορούν να είναι πολλαπλές και επομένως 

όλη η διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης διαφέρουν σε έναν 

υψηλό βαθμό.

Η πολιτική της διασφάλισης της ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης 

επιβάλλεται να είναι βασισμένη γύρω από ένα εσωτερικό σύστημα συνεχών 

διεργασιών ποιότητας που επιδιώκει να ενσωματώσει και να καθιερώσει την 

ποιότητα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω μιας αντικειμενικής πρακτικής 

προσέγγισης των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας εν γένει του Πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος σε καθημερινή βάση. Είναι αυτονόητο επομένως ότι πρέπει να 

καλλιεργηθεί μία συνεχώς αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης να καθιερωθεί 

και να ενισχυθεί ένας εσωτερικός ποιοτικός πολιτισμός που έχει την προέλευσή του 

σε μια σειρά παραγόντων που έχουν προτρέψει τα πανεπιστήμια για να γίνουν 

δυναμικότερα και αποτελεσματικότερα σε αυτού του είδους τα ζητήματα.

Η υιοθέτηση των εννοιών του εσωτερικού ποιοτικού πολιτισμού ως μέσο 

μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των στελεχών της Διοίκησης του Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος και προσέγγισης της διασφάλισης της ποιότητας είναι πιθανόν να 

αποτελέσει μία τακτική που μπορεί να αποβεί αποτελεσματική προς αυτή την 

κατεύθυνση.
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Η εξέταση της περίπτωσης καθιέρωσης και διεξαγωγής ειδικών σειρών μαθημάτων 

σε θέματα ποιότητας, διασφάλισης ποιότητας και σε ζητήματα διαδικασιών 

αξιολόγησης και διαπίστευσης είναι μία ενέργεια που μπορεί να συμβάλει στην 

ευρύτερη και αποτελεσματικότερη διάδοση των εννοιών της διασφάλισης της 

ποιότητας .

Η ενσυνείδητη καθιέρωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και 

αξιολόγησης είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως διεργασίες μέσα από τις οποίες μπορεί 

να εγγυηθούν σημαντικά υψηλά επίπεδα της ποιότητας υπέρ των φοιτητών, των 

μελών του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ενώ τα ανωτέρω είναι σαφώς προς όφελος του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, υπάρχουν 

ορισμένες πτυχές του εσωτερικού ποιοτικού πολιτισμού με τις οποίες οι φοιτητές 

οφείλουν να είναι επικριτικοί. Αυτές αφορούν πρωτίστως το επίπεδο των σχέσεων 

μεταξύ του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του προσωπικού αυτού και της ανάμιξης των 

φοιτητών. Πράγματι η προοπτική της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών στις 

διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του Πανεπιστημίου 

αποτελεί ζήτημα προς ειδική μεταχείριση.

Η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων με έμφαση σε πρώτη φάση κυρίως στον εκπαιδευτικό ρόλο του 

ιδρύματος, δηλαδή πρωτίστως και κατ’ ουσίαν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και 

εκμάθησης.

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας μπορούν να 

χαρακτηρισθούν και να οριστούν ως η ποιοτική αξιολόγηση, ο ορθολογιστικός 

έλεγχος, η συντονισμένη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης, η αναθεώρηση, ο 

επανασχεδιασμός και η σωστή εφαρμογή όλων αυτών. Συνοψίζοντας, οι 

δραστηριότητες αυτές εστιάζονται και αφορούν τις επίπονες διαδικασίες διασφάλισης 

της ποιότητας και αξιολόγησης όπου αυτό σημαίνει μια αρκετά αυτόνομη θέση όχι 

μόνο μέσα στο Πανεπιστήμιο αλλά και στο ευρύτερο Εθνικό πλαίσιο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Καταρχήν η πλήρης ανεξαρτησία πρέπει να θεωρείται εγγυημένη στις πρακτικές 

ποιοτικής αξιολόγησης και στις αποφάσεις καθιστώντας τις διαδικασίες διασφάλισης 

της ποιότητας αυτόνομες, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το Γραφείο συνδέεται με 

τη θεσμική Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης. Επομένως η 

φύση της πολιτικής του Γραφείου Ποιότητας πρέπει να επιβάλλει συνεχώς, να 

επιδιώκει και να διεκδικεί συγκεκριμένα:

• Αυξανόμενη αυτονομία από το Πανεπιστημιακό ‘Ίδρυμα και την Διοίκηση 

του.

• Αυξανόμενη αυτονομία από την κυβέρνηση και το κράτος

• Αυξανόμενες απαιτήσεις για την υπευθυνότητα που συνδέεται με την 

ευρύτερη διάδοση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συνακόλουθων 

αυξανόμενων δαπανών της επιπτώσεων στις δημόσιες δαπάνες.

• Σημαντική συνεργασία με την Διοίκηση του Πανεπιστημίου και με τις 

κρατικές αρχές όσον αφορά την ίδρυση νέων Τμημάτων, την αναδιοργάνωση 

των υφισταμένων, πρωτίστως όμως στο σχεδίασμά των προγραμμάτων 

σπουδών τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών.

• Αυξανόμενη ανάγκη να διαφοροποιηθούν οι εισοδηματικές πηγές καθώς η 

ισχαιμική κυβερνητική χρηματοδότηση λιμνάζει ή και μειώνεται.

Η θεσμική αυτονομία από το κράτος, είναι μία έννοια πολυσύνθετη με μία πλειάδα 

παραμέτρων και περιέχει τα αναμφίβολα οφέλη και δυσκολίες. Είναι κοινώς γνωστό 

το γεγονός ότι υπάρχει μια ανάγκη για το κράτος να ασκήσει κάποιο επίπεδο ελέγχου 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια των προσφερομένων από αυτό αγαθών 

και της δημόσιας μέριμνας προς τους φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση όμως, άσχετα από 

το επίπεδο θεσμικής αυτονομίας, μία σημαντική ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 

στις περισσότερες από τις διαδικασίες της διασφάλισης της ποιότητας πρέπει πάντα 

να καταβάλλεται προσπάθεια να τηρείται σε μία δυναμική ισορροπία.

Το Γραφείο Ποιότητας πρέπει να έχει το ίδιο διαμορφώσει μία σαφώς 

προσδιορισμένη πολιτική εφαρμογής των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης 

της ποιότητας.
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Οι διαδικασίες αυτές θα υπόκεινται σε μία συνεχή επαναξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμοσμένης μεθόδου διασφάλισης της ποιότητας, των 

κριτηρίων αξιολόγησης σχετικών με τη μεθοδολογία, τα πρωτόκολλα, τα πρότυπα 

αναφοράς και των διαδικασιών ποιοτικής αξιολόγησης.

Η αυξανόμενη απαίτηση για ορθολογιστικές πρακτικές στα Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα, η πίεση των αριθμών και των δεικτών ποιοτικής αξιολόγησης επιβάλουν 

την χρήση των εννοιών της συμβατότητας, της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας. 

Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας επιβάλλεται να ενσωματώνει έντονα τα 

χαρακτηριστικά της διαφάνειας στο εφαρμοσμένο σύστημα διασφάλισης της 

ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης, διατηρώντας την συμβατότητα και την 

συγκρισιμότητα ως προς το επίσημο Εθνικό πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας.

Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Γραφείου Ποιότητας οφείλει να 

επιβάλλει ότι είναι υποχρεωτικό να αναπτύσσονται επιμελώς οργανωμένες εκθέσεις 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των εφαρμοσμένων διαδικασιών διασφάλισης 

της ποιότητας. Οι ως άνω εκθέσεις είναι επιβεβλημένο να γνωστοποιούνται ευρέως 

και να δημοσιεύονται. Επίσης θεωρείται σημαντικό να είναι δημόσια διαθέσιμα τα 

πρωτοκόλλα, τα πρότυπα καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων διενεργούνται οι 

έλεγχοι και οι αξιολογήσεις.

Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Γραφείου πρέπει επίσης να 

χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και να συνδέεται με την 

συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της. Αυτή η πολιτική θα ήταν δυνατό να 

αντιπροσωπεύει ένα καλό έναυσμα για την υιοθέτηση μίας πολιτικής ανάπτυξης ενός 

εσωτερικού πολιτισμού καλής ποιότητας, ο οποίος θα λειτουργούσε περισσότερο σαν 

σημείο αναφοράς και σαν ένα ευγενές κίνητρο. Η εξοικείωση όλων των μελών και 

των στελεχών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με τις έννοιες αυτές θα συμβάλει τα 

μέγιστα στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των ουσιαστικών αλλά 

ταυτοχρόνως επίπονων διαδικασιών.

Μία σημαντική πτυχή ανησυχίας χαρακτηριστικής των ανεπαρκών προτύπων 

διασφάλισης ποιότητας αποτελεί η επιλεκτική εφαρμογή αυτών των διαδικασιών σε 

ορισμένα μόνο τμήματα ορισμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και όχι σε 

καθολική κλίμακα.



41

Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται αυτή η τακτική για να αποφύγουν τις δυσκολίες και 

ακαμψίες ενός θεσμοθετημένου εξωτερικού συστήματος αξιολόγησης των 

διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Η εμπιστοσύνη μεταξύ του σώματος των 

φοιτητών, του σώματος των μελών Δ.Ε.Π. και των στελεχών του προσωπικού της 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια βασική πτυχή της επιτυχίας της 

εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και διαδικασιών 

αξιολόγησης . Οι σχέσεις μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π., του προσωπικού της διοίκησης, 

των φοιτητών και του ιδρύματος πρέπει να ενισχυθούν καθώς επίσης και η φήμη του 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για να παρέχουν όχι μόνο την καλή εκπαίδευση αλλά και 

για να δημιουργηθεί ένα καλύτερο Πανεπιστημιακό περιβάλλον. Κατά συνέπεια θα 

δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να ζήσουν σ' ένα αρτιότερο και συνεχώς 

αναβαθμιζόμενο ποιοτικό περιβάλλον Ακαδημαϊκής διδασκαλίας και εκμάθησης. Η 

φήμη του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα ενισχυθεί και θα βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό 

επίπεδο τόσο σε Εθνική όσο και σε διεθνή κλίμακα.

Η διαμόρφωση μίας συγκροτημένης και σφαιρικής πολιτικής διασφάλισης της 

ποιότητας του Γραφείου και επιτυχής εφαρμογή αυτής είναι βέβαιο ότι θα έχει 

σημαντικά δευτερεύοντα οφέλη για το ρόλο, που καλείται να διαδραματίσει το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια των διάφορων μορφών διεθνοποίησης της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι εφικτό να καταφέρει να δημιουργήσει μια λογική 

εμπιστοσύνη βασισμένη στην ακαδημαϊκή ποιότητά της και να την αξιοποιήσει στην 

προσπάθεια να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην:

• αυξανόμενη διεθνοποίηση (π.χ., μετακινήσεις φοιτητών και κινητικότητα 

προσωπικού, διασυνοριακές συνεργασίες) που - μέσω των συγκρίσεων - 

αυξάνει τις προσδοκίες για την ποιότητα

• αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, η οποία οδηγεί στην εμφάνιση των 

ανταγωνιστών στις έως τώρα ασφαλείς εθνικές αγορές καθώς επίσης και την 

τάση προς της εμπορευματοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• αυξανόμενη τάση μεταφοράς έρευνας και τεχνογνωσίας στην 

παγκοσμιοποιημένη, ανταγωνιστική αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

7.1 Τομείς Δραστηριοποίησης του Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στα πλαίσια της διεθνούς εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί 

μια τεράστια απαίτηση για επιπρόσθετη εκπαίδευση, την απόκτηση ειδικών 

προσόντων και την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση για ολοένα και 

περισσότερους ανθρώπους. Οι γρήγοροι ρυθμοί της ανάπτυξης και της χρήσης του 

Διαδικτύου θα παράσχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις όλο και περισσότερο 

διαφορετικές απαιτήσεις για την εύκαμπτη πρόσβαση σε νέες πτυχές της 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης για την απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων και προσόντων 

από εκείνους που ευρίσκονται ήδη στην απασχόληση. Αυτές οι εξελίξεις θέτουν τις 

σοβαρές προκλήσεις για το προς εφαρμογή σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 

αξιολόγησης και της απήχησης του στους φοιτητές δεδομένου ότι θα υπάρξει μια 

αλλαγή με τον τρόπο που η γνώση μαθαίνεται και παραδίδεται. Πράγματι αυτά τα 

σημεία διαμορφώνουν τώρα την πολιτική της διάχυσης των αποτελεσμάτων των 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου στους τομείς της παραγωγής και μετάδοσης της 

γνώσης και της έρευνας. Η συντελούμενη σημαντική πρόοδος της "κοινωνίας της 

γνώσης" και οι υψηλές προσδοκίες της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

εθνική και περιφερειακή οικονομία, αποτελούν βασικά ζητήματα για την επιτυχή 

εφαρμογή του συστήματος εξασφάλισης της ποιότητας και των διαδικασιών 

αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η τρέχουσα δημιουργία της ευρείας Ευρωπαϊκής ζώνης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και έρευνας προτρέπει και ενισχύει τα θέματα εγκαθίδρυσης και 

εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης. 

Τα θέματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας και υψίστης σπουδαιότητας όσον αφορά την 

επιτυχή συνέχιση της εξελεκτικής πορείας και ανάπτυξης των Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων.
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Το υπό εγκατάσταση σύστημα των διασφάλισης της ποιότητας και διαδικασιών 

αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να έχει αντικειμενική και πρακτική 

χρήση πρέπει να χρησιμοποιεί ουσιαστικές διαδικασίες αξιολόγησης, κατάταξης και 

εσωτερικής σύγκρισης σε επίπεδο ομοειδών ζητημάτων.

Θεωρείται βέβαια θέμα λεπτότητας η σύγκριση μεταξύ τμημάτων του ιδίου 

πανεπιστημίου ιδίως σε ζητήματα βελτίωσης ορισμένων ομοειδών μεγεθών. Επίσης 

το εν λόγω σύστημα πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ουσιαστικές διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης εντός των διαφόρων τμημάτων του. Οι διαδικασίες αυτού του 

τύπου είναι αναμφίβολα ιδιάζουσας φύσης και επώδυνες αλλά θεωρείται 

επιβεβλημένο να εφαρμόζονται με αντικειμενικότητα και συστηματικότητα και όχι 

για λόγους τυπικής εκπλήρωσης κάποιας διαδικασίας.

Οι πρωταρχικοί τομείς δράσης του Γραφείου Διασφάλισης της Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την διασφάλιση της ποιότητας και των Διαδικασιών 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν Δραστηριότητες:

α. Διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β. Διασφάλισης της ποιότητας στις διοικητικές υπηρεσίες,

γ. Διασφάλισης της ποιότητας στην διεξαγοογή του ερευνητικού έργου.

δ. Για την διεξαγωγή των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης.



44

7.1.1 Διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Δραστηριότητα αυτή έχει ως επιόιωκόμενο αντικειμενικό στόχο τον σχεδίασμά, 

εγκαθίδρυση και εφαρμογή ουσιαστικών διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε 

ολόκληρο το φάσμα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που 

λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το Γραφείο Διασφάλισης της 

Ποιότητας επομένως σχεδιάζει θεσμοθετεί και θέτει σε εφαρμογή συγκεκριμένες 

διαδικασίες με σκοπό την:

- Υποστήριξη και παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη Δ.Ε.Π. για 

σχεδίασμά οργάνωση και υποστήριξη συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, 

καθώς επίσης και διαδικασιών ανάδρομης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητος στα 

προγράμματα σπουδών των κάτωθι βαθμιδών :

α προπτυχιακά, 

β μεταπτυχιακά, 

γ ειδικές εκπαιδευτικές σειρές, 

δ δια βίου εκπαίδευση.

Τα ως άνω εκπαιδευτικά προγράμματα μελετούνται, σχεδιάζονται και αποτιμούνται 

σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι διεργασίες αυτές διεξάγονται 

είτε επί συνολικής βάσης, είτε επί μερικής όταν μέρη του εκπαιδευτικού 

προγράμματος διεξάγονται σε διαφορετικά Τμήματα του ιδίου Πανεπιστημίου εν 

γένει. Δίδεται κατά συνέπεια έμφαση ώστε να εφαρμόζονται ουσιαστικές διαδικασίες 

διασφάλισης της ποιότητας σε συνεχή καθημερινή βάση. Οι διαδικασίες αυτές 

ενσωματώνουν δράσεις οι οποίες περιγράφουν με σαφήνεια λεπτομερείς ενέργειες, 

και πρακτικές που πρέπει να υλοποιούνται σε τομείς όπως:

• Διεξοδική αποσαφήνιση, αποτύπωση και εναρμόνιση στο πνεύμα των αρχών 

και στόχων της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζει το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

• Σχεδίασμά και καταγραφή των κύριων εκπαιδευτικών διαδικασιών.
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• Επανασχεδιασμό των κύριων εκπαιδευτικών διαδικασιών για προσαρμογή 

στις επίκαιρες νέες εξελίξεις και πρακτικές.

• Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων επί θεμάτων πρακτικής εφαρμογής 

των θεωριών.

• Υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μεθόδων διδασκαλίας επί 

ορισμένων μαθημάτων.

• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς συστηματοποίηση και ολοκλήρωση 

της οργανωτικής δομής των νέων ειδικών μεθόδων διδασκαλίας.

• Σχεδίασμά διαδικασιών και μεθόδων διάδοσης των νέων ειδικών μεθόδων 

διδασκαλίας επί ορισμένων μαθημάτων.

• Λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών μάθησης και εμπέδωσης.

• Σχεδίασμά ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης της αντιληπτικής 

ικανότητας των φοιτητών.

• Σχεδίασμά και ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών.

• Επάρκεια και ποιότητα αμφιθεάτρων, αιθουσών διδασκαλίας και 

εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

• Επάρκεια και ποιότητα βιβλιοθηκών του Τμήματος.

• Παροχή υπολογιστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών πληροφορικής του 

Τμήματος.

• Εργαστήρια εφηρμοσμένης πληροφορικής και τεχνολογιών εκπαίδευσης.

• Εργαστήρια ειδικών λογισμικών εφαρμογών προς παροχή συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης σε ειδικά θεματικά πεδία επιστημών με την χρήση της επιστήμης 

της πληροφορικής.

• Σχεδίασμά Εργαστηρίου ειδικών εφαρμογών της πληροφορικής προς 

δραστηριοποίηση και ανάπτυξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Επάρκεια και ποιότητα χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των φοιτητών.

• Υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για φοιτητικές δραστηριότητες, 

εκδηλώσεις και στέγασης γραφείων φοιτητικών οργανώσεων.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σχεδιάζουν, περιγράφουν και 

υποστηρίζουν την εγκαθίδρυση και εφαρμογή των ανωτέρω θεωρώντας ότι αυτά 

είναι επιβεβλημένα από την συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 

πού πρέπει να καταβάλει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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Αυτά προσδιορίζονται από την ανάγκη προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες και απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία εκτός των 
ανωτέρω προσαρμόζουν και ενσωματώνουν στις αρχές τους και την ίδια την 
διδακτική διαδικασία όπου σκοπός είναι η διασφάλιση της ποιότητας της 
διδασκαλίας. (Δ2)

Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών περιγράφονται με σαφήνεια οι διάφορες 
πτυχές της διδασκαλίας όπως:

• Περιγραφή, αποσαφήνιση, και εναρμόνιση της διδακτικής διαδικασίας στο 

πνεύμα των αρχών και στόχων της γενικότερης διδακτικής πολιτικής που 

εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

• Σχεδίασμά και περιγραφή των κύριων διδακτικών διαδικασιών.

• Παραγωγή εντύπου περιγραφής της διδακτέας ύλης.

• Επιμελής σχεδιασμός και περιγραφή του προγράμματος της διδασκαλίας του 

μαθήματος.

• Επιμελής σχεδιασμός και περιγραφή του διδακτικού έργου (Απαιτούμενες 

ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα).προγράμματος της διδασκαλίας του 

μαθήματος.

• Σχεδιασμός και περιγραφή της κατάλληλης διδασκαλικής μεθόδου με σημείο 

αναφοράς τους φοιτητές.

• Διαθεσιμότητα και παροχή ειδικών δραστηριοτήτων και συνθηκών 

διδασκαλίες πού να υποκινούν και να βελτιώνουν την δυνατότητα εκμάθησης 

των φοιτητών.

• Χρησιμοποίηση καταλλήλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

• Αριθμός διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν.

• Αριθμός ειδικών διδακτικών εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν.

• Αριθμός ειδικών επιστημονικών άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν.

• Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων ή εκπροσώπων της Βιομηχανίας για 

ανάπτυξη κάποιας θεματικής ενότητας.
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• Καθιέρωση χρόνου προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους 

φοιτητές.

• Ποιότητα προσφερομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

• Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα των προσφερομένων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών.

• Αριθμός ανά εβδομάδα των προσφερομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

• Κατανομή στην διάρκεια του εξαμήνου του αριθμού των ανά εβδομάδα 

προσφερομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

• Συμμετοχή των φοιτητών με προτάσεις για την βελτίωση του μαθήματος και 

της διδακτικής διαδικασίας.

Καθίσταται σαφές ότι οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα των διδασκόντων στο 

Πανεπιστήμιο σχετικά με την διεξαγωγή των μαθημάτων δεν αφορούν μόνο την 

διδασκαλία των ενοτήτων του κάθε μαθήματος. Πτυχές όπως η χρησιμοποίηση 

καταλλήλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, η πρόσκληση ειδικών επιστημόνων ή 

εκπροσώπων της Βιομηχανίας για ανάπτυξη κάποιας θεματικής ενότητας, η χρήση 

τεχνικών ενισχυτικής διδασκαλίας, η επάρκεια και η ποιότητα προσφερομένων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελούν σημαντικούς τομείς πού έχουν ειδικό βάρος 

και συμβάλουν ουσιαστικά στην αρτιότερη και πληρέστερη διεξαγωγή της 

διδακτικής διαδικασίας.

Οι διδάσκοντες θα πρέπει επομένως να εφαρμόζουν διδακτικές μεθόδους 

κατάλληλες και προσαρμοσμένες στις επιδιώξεις και στη διδακτέα ύλη κάθε 

μαθήματος. Οι μέθοδοι πρέπει να ανταποκρίνονται στο γνωστικό υπόβαθρο και 

σχετική κατάρτιση των φοιτητών δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη 

εκμάθηση.
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Αποτελεί σημαντικό παράγοντα και ουσιαστική παράμετρο για την ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου η ικανότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών του να ανταποκρίνονται με 
επιτυχία στις απαιτήσεις και δραστηριότητες που προσδιορίζονται από την 
συντονισμένη προσπάθεια του ιδρύματος να συμβαδίζει και να προσαρμόζεται στις 
διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόοδος του 
ιδρύματος, πέρα από την στρατηγική ανάπτυξης, τις αρχές και τους επιδιωκόμενους 
στόχους του, εξαρτάται από την ποιότητα και ικανότητα τις οργανωτικής του δομής 
και των Διοικητικών Υπηρεσιών του. Η εναρμόνιση του Πανεπιστημίου με τις 
Εθνικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα θέματα της διασφάλισης της 
ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης είναι πλέον αναγκαία και θεωρείται 
επιτακτική.

Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου θα παρέχει υποστήριξη 

στις Διοικητικές υπηρεσίες και το διοικητικό προσωπικό στα πλαίσια της θεσμοθέτησης 

κανονιστικών πλαισίων, για την εγκαθίδρυση δομών διασφάλισης της ποιότητας, διαδικασιών 

αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχομένων διοικητικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές, το 

διδακτικό προσωπικό και τους εξωτερικούς ενδιαφερομένους.

Η φύση της εφαρμογής των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και 

αξιολόγησης επιβάλει να επιδιωχθεί συνεχής συνεργασία του Γραφείου Ποιότητας με 

τις Διοικητικές Υπηρεσίες του πανεπιστημίου καθ' ότι το προσωπικό τους θα 

επωμισθεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του φόρτου εργασίας των διαδικασιών αυτών. 

Επίσης το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας θα παρέχει συνεχή υποστήριξη και 

παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κεντρική διοίκηση και στο 

προσωπικό της για ενεργή συμμετοχή στις τρέχουσες διαδικασίες εθνικού η διεθνούς 

επιπέδου επί θεμάτων ποιότητας και διαδικασιών συνεχούς βελτίωσής της.

α. συμμετοχή στην διαδικασία διαπίστευσης και αξιολόγησης μέσου του Εθνικού 

κέντρου διαπίστευσης και αξιολόγησης ποιότητος για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

β. συμμετοχή στην διαδικασία διαπίστευσης και αξιολόγησης από διεθνή οργανισμό 

ή μηχανισμό διαπίστευσης και αξιολόγησης ποιότητος για Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα.

7.1.2 Διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας
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7.1.3.1 Διασφάλιση της ποιότητας και διεξαγωγή ερευνητικού έργου.

Εισαγωγή.

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η δυνατότητα διασφάλισης της ποιότητας στις 

διαδικασίες διεξαγωγής ερευνητικού έργου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς 

και στις προσπάθειες μεταφοράς και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων τόσο 

εντός του ιδίου του Πανεπιστημίου όσο και εκτός αυτού όπως διεθνής επιστημονική 

κοινότητα, δημόσιοι οργανισμοί και ευρύτερος ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. 

Επομένως θεωρείται εξόχως σημαντική η υποστήριξη και παροχή ειδικών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη Δ.Ε.Π. για σχεδίασμά οργάνωση και 

υποστήριξη συστήματος διασφάλισης, αξιολόγησης και διαδικασιών συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητος όσον αφορά:

α την διενέργεια βασικής έρευνας

β την εκπαίδευση σε ερευνητικές πρακτικές

Η ικανότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να ασχοληθεί με την διεξαγωγή 

ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων εςαρτάται κατά πρώτο 

και κύριο λόγο από την στρατηγική ανάπτυξης και αντικειμενικούς στόχους του ιδίου 

του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, από το επίπεδο της επιστημονικής 

κατάρτισης των μελών Δ.Ε.Π., καθώς και από τις κτηριακές και υλικοτεχνικές 

υποδομές και τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες του. Αποτελεί θεμελιώδες και 

ουσιαστικό παράμετρο η σύνταξη ενός γενικού σχεδίου και αποκρυστάλλωση μίας 

στρατηγικής υλοποίησης του ερευνητικού έργου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Αυτή η στρατηγική υλοποίησης πρέπει να διέπεται και διακατέχεται από τις 

θεμελιώδεις ιδρυτικές αξίες και να ενσωματώνει επίσης την στρατηγική διαχείρισης 

της επιστημονικής γνώσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

7.1.3 Διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας.
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7.1.3.2 Οργανωτική δομή της διεξαγωγής ερευνητικού έργου.

Η εφαρμογή των μηχανισμών και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στις 

διαδικασίες διεξαγωγής ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να 

είναι συντονισμένη και αποτελεσματική, επιβάλει την θεσμοθέτηση και δημιουργία 

επιτροπής ερευνών αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία έχουν ειδικά 

τεκμηριωμένα προς αυτή την κατεύθυνση προσόντα.

Θεωρείται επομένως απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός ρυθμιστικού και ελεγκτικού 

σώματος διεξαγωγής του ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το οποίο 

διακρίνεται από μία κεντρική επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου και από τις 

επιτροπές ερευνών ενός εκάστου Τμήματος.

Επομένως ο συντονισμός της διεξαγωγής του ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο 

και η εγκαθίδρυση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης 

επιβάλουν την δημιουργία και θεσμοθέτηση ενός ρυθμιστικού και ελεγκτικού 

σώματος το οποίο αποτελείται από:

• Την Κεντρική Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος.

• Τις Επιτροπές Ερευνών του Τμήματος

Η σύνθεση της κεντρικής επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου είναι εξαρτώμενη 

του αριθμού των Τμημάτων του Ιδρύματος και απαρτίζεται από τον πρύτανη του 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έναν ειδικό επί θεμάτων ερεύνης σύμβουλο και από 

έναν εκπρόσωπο από κάθε μία από τις επιτροπές ερευνών ενός εκάστου Τμήματος. 

Επομένως η κεντρική επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου απαρτίζεται:

• Τον πρύτανη του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

• Έναν ειδικό επί θεμάτων έρευνας σύμβουλο.

• Τους εκπροσώπους από κάθε μία από τις επιτροπές ερευνών ενός εκάστου 

Τμήματος.
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Η σύνθεση κάθε μίας των επιτροπών έρευνας των Τμημάτων είναι πενταμελής και

όλα τα μέλη τα οποία την απαρτίζουν είναι μέλη Δ.Ε.ΓΊ.

Αποτελείται δε από:

• Τον Πρόεδρο.

• Τον γραμματέα.

• Τα τρία μέλη.

Πρόεδρος της επιτροπής έρευνας εκάστου Τμήματος είναι συνήθως ο πρόεδρος του 

Τμήματος ενώ τον γραμματέα και τα τρία μέλη απαρτίζουν μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος. Η κάθε μία επιτροπή έρευνας του Τμήματος εκλέγει και ορίζει ένα εκ των 

μελών της ως τον εκπρόσωπο της στην κεντρική επιτροπή ερευνών του Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.
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Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στις διαδικασίες διεξαγωγής του 

ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν μία συνεχή 

οργανωμένη προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου και 

προδιαγραφών στις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Αποτελεί 

ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία της εφαρμογής τους, η δυνατότητα αυτών 

των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στις διαδικασίες διεξαγωγής του 

ερευνητικού έργου να διακατέχονται επίσης από τις θεμελιώδεις ιδρυτικές αξίες και 

αρχές όπως και να ενσωματώνουν την στρατηγική διαχείρισης της επιστημονικής 

γνώσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στα πλαίσια αυτών των επιδιώξεων θεωρείται επομένως επιβεβλημένο να 

διενεργείται:

• Σαφής προσδιορισμός της φιλοσοφίας και της στρατηγικής ανάπτυξης και 

προσέγγισης του διεξαγόμενου ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.

• Σαφής προσδιορισμός της φιλοσοφίας κάι του προσανατολισμού των 

ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που θα διεξάγονται στα 

Τμήματα του.

• Σαφής προσδιορισμός του ερευνητικού έργου και ερευνητικών ενδιαφερόντων 

εκάστου μέλους Δ.Ε.Π. όλων των Τμημάτων.

• Συσχέτιση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

του μέλους Δ.Ε.Π. με το επιστημονικό του υπόβαθρο και αξιολόγηση της 

ικανότητας του προς αποτελεσματικότερη απόδοση στην διενέργεια αυτών.

• Εγκαθίδρυση διαδικασιών τεκμηρίωσης και στοιχειοθέτησης των ερευνητικών 

ενδιαφερόντων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του από κάθε μέλος Δ.Ε.Π. 

προς αξιολόγηση και εναρμόνισης με την στρατηγική διασφάλισης ποιότητας 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

• Ενίσχυση της έκδοσης οδηγού ερευνητικής και αναπτυξιακής 

δραστηριότητας.

7.1.3.3 Διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην διεξαγωγή του ερευνητικού
έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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Η εγκαθίδρυση διαδικασιών συνεχούς καταγραφής, ταξινόμησης, εκτίμησης και 

αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων των 

μελών Δ.Ε.Π. όλων των Τμημάτων.

Η καθιέρωση διαδικασιών επιχορήγησης διενέργειας ερευνητικών προγραμμάτων 

για την προώθηση και θέσπιση κινήτρων για την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την 

ευρηματικότητα και την δημιουργικότητα.

Θέσπιση ειδικών διαδικασιών για τον εντοπισμό ενδεχομένων νέων αναγκών για την 

απόκτηση επιπρόσθετων ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων εκ μέρους των μελών 

Δ.Ε.Π. με σκοπό την βελτίωση τους και για την διεκπεραίωση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων τους κατά αρτιότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζεται και καθιερώνεται:

• Η αποστολή μέλους Δ.Ε.Π. σ’ άλλο ερευνητικό ίδρυμα εξειδικευμένο σε 

συγκεκριμένο τομέα έρευνας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

• Η αποστολή μέλους Δ.Ε.Π. σ’ άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα προς 

εξειδίκευση σε δικές τους διαδικασίες σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πιλοτικό πρόγραμμα

• Η αποστολή μέλους Δ.Ε.Π. σ’ άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα προς συμμετοχή 

στο εκπαιδευτικό τους έργο υπό μορφή ακαδημαϊκής συνεργασίας sabbatical

Θεσμοθετημένη καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας κατά την έγκριση χορήγησης 

και καταμερισμού κονδυλίων και επιχορηγήσεων Πανεπιστημιακής ή Δημόσιας 

προέλευσης προς υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων.

Οι δύο τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από την θεαματική ανάπτυξη και 

εξάπλωση των νέων τεχνολογιών ανά τον κόσμο όπου με χαρακτηριστική ευκολία, 

παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών όπως 

επίσης και πρόσβασης σε ειδικές βάσεις και τράπεζες δεδομένων. Η χρήση των 

δυνατοτήτων των επιστημών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των φυσικών 

επιστημών και της γενετικής, κατέστησε εφικτό την διερεύνηση και την ενασχόληση 

με μία πληθώρα θεμάτων και ζητημάτων της ανθρωπότητας ενίοτε αμφιλεγόμενων 

προθέσεων και επιδιώξεων.
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Οι εν λόγω δυνατότητες, επιδιώξεις και επακόλουθες πρακτικές έχουν προκαλέσει 

έντονες αντιπαραθέσεις και έριδες τόσο στην ακαδημαϊκή και επιστημονική 

κοινότητα όσο και στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Είναι επιτακτική υποχρέωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να προβεί σε μία 

θεσμοθετημένη καθιέρωση ενός επίσημου κώδικα ηθικής ερευνητικής δεοντολογίας 

και σχετικού οδηγού ερευνητικής πρακτικής.

Παραγωγή ενός έντυπου αναλυτικού οδηγού της ερευνητικής οργάνωσης και 

επιτελούμενου ερευνητικού έργου σ’ όλο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το έντυπο 

αυτό θα αναλύει την δομή και οργάνωση της ερευνητικής στρατηγικής και τακτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η περιγραφή της φιλοσοφίας και του ερευνητικού 

σχεδιασμού του Πανεπιστημίου θα αποτυπώνεται και θα γίνεται μνεία των 

ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου

θα γίνεται επιγραμματική μνεία των ερευνητικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων 

των μελών Δ.Ε.Π. όλων των Τμημάτων. Κάθε Τμήμα είναι δυνατόν να εκδίδει έναν 

ειδικό οδηγό του ερευνητικού έργου το οποίο συντελείται υπό την αιγίδα του 

Τμήματος. Στον οδηγό αυτό θα περιγράφεται με περισσότερη έμφαση η ερευνητική 

τακτική, το επιμέρους ερευνητικό έργο του Τμήματος και θα δίνεται μεγαλύτερη 

έκταση στην αναφορά των ερευνητικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων των 

μελών Δ.Ε.Π. μόνον του Τμήματος.

Καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό ενδεχομένων νέων αναγκών για την 

απόκτηση νέων ικανοτήτων εκ μέρους των μελών Δ.Ε.Π. που είναι δυνατόν να 

προκύψουν κατά την διάρκεια κάθε νέου ακαδημαϊκού προγράμματος και 

πανεπιστημιακού έτους.
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7.2 Διαδικασίες αξιολόγησης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, της λειτουργίας του ανωτάτου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ως σύνολο και ως επιμέρους τμήματα κρίνονται πλέον 

αναγκαίες και επιβεβλημένες, τόσον από τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και από την καθιέρωση μίας επίσημης Εθνικής 

πολιτικής αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας. 

Συμπληρωματικά και εντός των πλαισίων που αναφέρθησαν, για να είναι χρήσιμες 

και αποτελεσματικές, σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται ενιαίες 

και ενσωματωμένες με την δομή και λειτουργία του ανώτατου ιδρύματος 

εξυπηρετώντας την στρατηγική εξέλιξης, επίτευξης των στόχων και εκπλήρωσης του 

σκοπού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι αναγκαίο να προκαθορισθούν τα σχετικά κριτήρια βάσει των οποίων θα 

σχεδιασθεί ολόκληρη η στρατηγική της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά 

πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια, να αποτελούν μία λογική συνέχεια το ένα με το 

άλλο, να μην έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους και να είναι πραγματοποιήσιμα.

Οι διαδικασίες και μέθοδοι αξιολόγησης παρέχουν άμεσες ενδείξεις σχετικά με την 

πορεία, πρόοδο και εξέλιξη του ανώτατου ιδρύματος. Καθιστούν εφικτές ενέργειες 

και προσπάθειες διορθωτικών κινήσεων κατά την διάρκεια υλοποίησης των 

επιδιωκομένων στόχων με αποτέλεσμα την δυνατότητα της συνεχούς βελτίωσης και 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατά συνέπεια οι διαδικασίες και μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνουν 

την απαραίτητη ανάπτυξη και συστηματική χρήση διαδικασιών όπως:

• καταγραφής

• ταξινόμησης

• κατάταξης

• μέτρησης

• αποτίμησης
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και βαθμολόγηση των παρακάτω :

• εκπαιδευτική διαδικασία

• προγράμματα σπουδών

• μέθοδοι διδασκαλίας

• Ερευνητικού έργου

• επιμέρους ειδικές λειτουργίες του Ιδρύματος (βιβλιοθήκες, φοιτητική μέριμνα, 

γραφείο πρακτικής άσκησης, γραφείο σταδιοδρομίας αποφοίτων, εφαρμογή 

σύγχρονων τεχνολογιών στη διοίκηση και εκπαίδευση).
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7.3 Μηχανισμοί και διαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρομης 

επανατροφοδότησης.

Οι διαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρομης επανατροφοδότησης 

αποτελούν μέρος της διαδικασίας συνεχούς αυτοαξιολόγησης, μερικής διόρθωσης, 

βελτίωσης του συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο 

πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται ως διαγνωστική 

τακτική προς διερεύνηση, καταγραφή, και αποτίμηση (αξιολόγηση και 

αυτοαξιολόγηση της αξιολόγησης), της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων 

διαδικασιών αξιολόγησης. Επίσης αποτιμούν και βελτιώνουν αναδρομικά τις 

διεργασίες και πρακτικές συνεχούς βελτίωσης του υπό εξέταση συστήματος, παροχή 

υπηρεσίας, ή λειτουργικού τμήματος του Ανώτατου Ιδρύματος.

Ο μηχανισμός της ανασκόπησης και ανάδρομης επανατροφοδότησης παρέχει την 

δυνατότητα της άμεσης αποκόμισης ενδείξεων σχετικά με το εάν λαμβάνουν χώρα οι 

επιδιωκόμενες βελτιώσεις.

Παρέχουν σημαντικές πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 

διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης όσον αφορά:

• Την αποτελεσματικότητα.

• Το ρυθμό υλοποίησης.

• Το βαθμό στον οποίο αυτές συντελούνται.

• Τον αντίκτυπο στην εξέλιξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

• Τον αντίκτυπο στην εξέλιξη των στελεχών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

• Τον αντίκτυπο στην πρόοδο και ικανοποίηση των φοιτητών του Ιδρύματος.

Κλασσική εφαρμογή αυτής της διαδικασίας με εμφανέστερα αποτελέσματα αποτελεί 

η συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και αξιοποίηση της γνώμης και των 

αντιλήψεων των φοιτητών όσον αφορά τις πρακτικές διδασκαλίας των μαθημάτων εκ 

μέρους των μελών του Δ.Ε.Π. σ’ ένα Τμήμα του Πανεπιστημίου.
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Εάν πράγματι οι γνώμες των φοιτητών χρησιμοποιούνται σε μία τέτοια συνεχή 

διαδικασία ανάδρομης επαναξιολόγησης είναι βέβαιον ότι θα καταστεί εμφανής η 

αίσθηση ότι οι φοιτητές όντως αισθάνονται ότι αποτελούν ενεργά μέλη μίας 

ακαδημαϊκής κοινότητας με χαρακτηριστικά συνεχούς αξιολόγησης και 

επακόλουθης βελτίωσης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα και αποτέλεσμα μίας 

τέτοιας επικρατούσας αντίληψης θα είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν 

συνειδητοποιημένη ενεργή σχέση με την πορεία του πανεπιστημίου και επίσης ότι οι 

συντελούμενες βελτιώσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αρτιότερη παροχή γνώσεων 

προς αυτούς, με επακόλουθο την πληρέστερη και σφαιρικότερη κατάρτιση τους.
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7.4 Οργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η διαδικασία αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί ουσιαστική και 

κορυφαία διεργασία στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης.

Εξεταζόμενη από πλευράς οργανωτικής δομής και λειτουργικής διαδικασίας 

διακρίνεται στους κάτωθι τομείς:

Α Αξιολόγηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Β Αξιολόγηση των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Γ Αξιολόγηση των στελεχών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονία.
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7.4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το πανεπιστήμιο πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες για την τακτική αξιολόγηση κάθε 

Τμήματος σε συγκεκριμένες περιόδους και η οποία θα διενεργείται από 

θεσμοθετημένη επιτροπή η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. με τεκμηριωμένες 

ειδικές γνώσεις σε θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Οι διαδικασίες 

αυτές θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και αφορούν όλα τα 

τμήματα του Πανεπιστημίου.

Τα Τμήματα αξιολογούνται σε επτά πεδία (θεματικές ενότητες):

α Αντικείμενο δραστηριοτήτων, σπουδών και αντικειμενικοί στόχοι 

β Μέθοδοι διδασκαλίας 

γ Επιτελούμενο ερευνητικό έργο

δ Συμμετοχή των φοιτητών, φόρτος εργασίας φοιτητών και φοιτητική συμπεριφορά 

ε Υλικοτεχνική υποδομή κ διαθέσιμες κτηριακές εγκαταστάσεις 

στ Σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

ζ Η αξιολόγηση της λειτουργίας και επίδοσης του Τμήματος εκ μέρους των 

φοιτητών

Η διαδικασία αυτή επομένως θεωρεί, εξετάζει, αξιολογεί και εκτιμά όλες τις 

σχετικές παραμέτρους με συγκεκριμένη μέθοδο. Συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία 

και συντάσσεται μια ειδική αναφορική έκθεση σχετικά με το υπό εξέταση πεδίο. 

Αξιολογείται το περιεχόμενο με τα θεσπισμένα κριτήρια και τελικώς γίνεται εκτίμηση 

χρησιμοποιώντας για βαθμολογική διαβάθμιση την κλίμακα άριστα, πολύ καλά, 

επαρκώς, ικανοποιητικά, ανεπαρκώς, στοιχειωδώς.
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7.4.1.1 Αντικείμενο δραστηριοτήτων, σπουδών και αντικειμενικοί στόχοι.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη του αντικειμένου των δραστηριοτήτων, 

σπουδών στο εν λόγω Τμήμα καθώς και μία γενική αναφορά στους επιδιωκόμενους 

αντικειμενικούς στόχους. Η αρτιότητα, η συνεκτικότητα της δομής, ο επαρκής και 

επίκαιρος εκσυγχρονισμός, η καταλληλότητα του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος καθώς και η συμβολή αυτών στην επίτευξη των θεσπισμένων 

αντικειμενικών στόχων εξετάζονται, καταγράφονται, αξιολογούνται και αναφέρονται.

Η διαδικασία αυτή επομένως θεωρεί, εξετάζει, αξιολογεί και εκτιμά τα κατωτέρω:

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι άρτιο, ενιαίο και εάν έχει σαφή 

και συνεκτική δομή.

Ανταποκρίνεται στο επίπεδο το οποίο έχει προσδιορίσει το Πανεπιστήμιο 

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των φοιτητών

Συγκριτικά με αντίστοιχα άλλων πανεπιστημίων πώς αξιολογείται και εάν 

κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων

Αποτελεί αυτούσιο αυτοδύναμο πρόγραμμα δίχως να επικαλύπτει ή να 

αναπαράγει άλλα προγράμματα

Υπάρχουν πλήρεις και λεπτομερείς περιγραφές των μαθημάτων και 

θεσπισμένων περιεχομένων διδασκαλίας διαθέσιμες σε επίσημα έντυπα και οι 

οποίες να παρέχονται στους φοιτητές

Οι άλλες δραστηριότητες του Τμήματος είναι αποσαφηνισμένες, και 

Αυτές οι δραστηριότητες είναι θεσμοθετημένες, εναρμονισμένες στον 

ακαδημαϊκό χώρο, συνάδοντας με το πνεύμα των ευρύτερων 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οι προσδιορισμένοι και θεσπισμένοι αντικειμενικοί στόχοι είναι σαφείς και 

συγκροτημένοι

Αυτοί οι στόχοι είναι εναρμονισμένοι συνάδοντας με το πνεύμα των 

ευρύτερων αντικειμενικών στόχων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Είναι αντιληπτοί και επαρκώς κατανοητοί από το σύνολο των φοιτητών 

Τα διάφορα επιμέρους δομικά στοιχεία του Τμήματος όπως παρουσιάζονται 

εναρμονίζονται συνθέτοντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο.
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7.4.1.2 Μέθοδοι διδασκαλίας

Αυτή η ενότητα προσπαθεί να προσδιορίσει εάν οι επιλεγμένες και εφαρμοσμένες 

μέθοδοι διδασκαλίας υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες 

μάθησης μέσω των οποίων οι φοιτητές θα αποκομίσουν τα σαφώς προσδιορισμένα 

αποτελέσματα σπουδών τα οποία περιγράφονται στα περιεχόμενα σπουδών και τους 

αντικειμενικούς στόχους.

Οι ιιέθοδοι διδασκαλία*:.

Υπάρχουν, ή έχουν θεωρηθεί εναλλακτικοί μέθοδοι προσέγγισης, διενέργειας των 

σπουδών και εκπλήρωσης των αντικειμενικών στόχων.

Απορρέει από την επικρατούσα αντίληψη και συμπεριφορά στον Τομέα μία 

γενικότερα εμφανής τάση υποστήριξης των εκπαιδευτικών διεργασιών, διδακτικών 

πρακτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλο το διδακτικό προσωπικό του τομέα διακατέχεται από ζήλο 

και έκδηλο ενδιαφέρον για την συνεχή βελτίωση και πρόοδο του Τομέα καθώς και 

εάν γίνονται αντιληπτά αισθήματα υπερηφάνειας για τα όσα συντελούνται σ’ αυτόν 

τον Τομέα.

Στους φοιτητές υπάρχει η αίσθηση του ότι δύνανται να συνεισφέρουν, να 

συμβάλουν, να σχολιάσουν και να κρίνουν σχετικά με θέματα διδασκαλίας του Τομέα 

ή αισθάνονται ότι είναι μέρος μίας απλά τυπικής και άκαμπτης διαδικασίας φοίτησης 

και ότι εκτελούν συγκεκριμένα τα φοιτητικά τους καθήκοντα .

Επικρατεί η αντίληψη ότι οι γνώμες των φοιτητών σχετικά με τις μεθόδους 

διδασκαλίας αξιολογούνται, χρησιμοποιούνται και συμβάλουν σε μία συνεχή 

διαδικασία ανάδρομης επαναξιολόγησης και βελτίωσης των διδακτικών μεθόδων. 

Εάν πράγματι οι γνώμες των φοιτητών χρησιμοποιούνται σε μία τέτοια συνεχή 

διαδικασία ανάδρομης επαναξιολόγησης είναι βέβαιον ότι θα καταστεί εμφανής η 

αίσθηση ότι οι φοιτητές όντως αισθάνονται ότι αποτελούν ενεργά μέλη μίας 

ακαδημαϊκής κοινότητας με χαρακτηριστικά συνεχούς αξιολόγησης και 

επακόλουθης βελτίωσης.

Η φιλοσοφία, η επακόλουθη διδακτική μέθοδος καθώς και οι διάφορες πρακτικές 

συμπληρωματικής διδασκαλίας έχουν επεξηγηθεί και γίνει κατανοητές στους 

φοιτητές.
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7.4.1.3 Επιτελούμενο ερευνητικό έργο

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται και αξιολογείται στο σύνολο του το ερευνητικό 

έργο το οποίο επιτελείται και διεξάγεται εντός του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος.

Η διαδικασία καταγράφει, ταξινομεί, εξετάζει και αξιολογεί το επιτελούμενο 

ερευνητικό έργο διενεργώντας:

-Περιγραφή και αποτίμηση των ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων τα οποία διεξάγονται υπό την αιγίδα του Τμήματος.

-Περιγραφή και αποτίμηση των ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων τα οποία διεξάγονται από κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

-Καταγραφή, καταμερισμός και προσδιορισμός της προέλευσης των πόρων οι οποίοι 

δαπανώνται για την διεξαγωγή κάθε ερευνητικού προγράμματος και 

δραστηριότητας μεμονομένα αλλά και στο σύνολο τους.

Οι δαπανόμενοι πόροι προσδιορίζονται και κατατάσσονται ως ακολούθως:

• Ίδιοι Πανεπιστημιακοί.

• Δημόσιοι κρατικής προέλευσης.

• Ευρωπαϊκοί προερχόμενοι από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Ιδιωτικοί προερχόμενοι από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Συσχέτιση των ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων των 

μελών Δ.Ε.Π. με τους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς του Τμήματος προς 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότερης υποστήριξης τους από τις υποδομές του 

Τμήματος στην διενέργεια αυτών.

Θέσπιση διαδικασιών τεκμηρίωσης και στοιχειοθέτησης των ερευνητικών 

ενδιαφερόντων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του από κάθε μέλος Δ.Ε.Π. προς 

αξιολόγηση.
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7.4.1.4 Συμμετοχή των φοιτητών, φόρτος εργασίας φοιτητών και φοιτητική 

συμπεριφορά

Η εν λόγω ενότητα ασχολείται με θέματα αξιολόγησης του φοιτητικού φόρτου 

εργασίας. Γίνεται εκτίμηση κατά πόσο συμβαδίζει και είναι εντός των επιδιωκόμενων 

στόχων και διδακτικών μεθόδων του Τομέα καθώς και εάν λαμβάνει υπ’ όψιν την 

κατάρτιση και δυναμικότητα των φοιτητών. Είναι εφικτή και κατά πόσον 

προβλέπεται η προσαρμογή του φοιτητικού φόρτου εργασίας συμφώνως με το 

γνωστικό υπόβαθρο αυτών. Υπάρχει πρόβλεψη και τεκμηριωμένες διαδικασίες 

υποστήριξης των φοιτητών ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα φοιτητικά 

καθήκοντα τους και στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Η παρεχόμενη υποστήριξη από τον Τμήματος στους φοιτητές τους είναι 

χαρακτηριστικό αυτού του συγκεκριμένου Τμήματος ή είναι εντός των 

προβλεπομένων και θεσπισμένων πρακτικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εν 

γένει αποτελώντας τμήμα μίας ευρύτερης εκπαιδευτικής τακτικής.

Συστηματικά ελέγχονται και εξετάζονται:

Εάν ο φοιτητικός φόρτος εργασίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στο 

Πανεπιστημιακό κύρος του Τμήματος.

Εάν υπάρχει μελετημένη και σχεδιασμένη κατανομή και επιμερισμός του 

φοιτητικού φόρτου εργασίας σε όλο το εύρος των διεξαγόμενων μαθημάτων από το 

Τμήμα.

Εάν υπάρχει μελετημένη και σχεδιασμένη κατανομή του φοιτητικού φόρτου 

εργασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής ενός μαθήματος.

Συμβαδίζει η ως άνω κατανομή με την διεξαγωγή σχετικών θεματικών διδασκαλιών 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής ή διενεργείται αυτονόμως.

Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται από τους φοιτητές ώστε να ανταποκριθούν στον 

φοιτητικό φόρτο εργασίας αντανακλά την έμφαση των αντικειμένων μάθησης, των 

εκπαιδευτικών μεθόδων και των διεργασιών αξιολόγησης ή είναι ανεξάρτητος αυτών 

των παραμέτρων.
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Εάν έχει γίνει και συνεχίζει να διενεργείται συστηματική συλλογή και καταγραφή 

πληροφοριών και εκτίμηση σχετικά με τον συνολικό φοιτητικό φόρτο εργασίας του 

Τμήματος.

Εάν έχει γίνει και συνεχίζει να διενεργείται συστηματική συλλογή και καταγραφή 

πληροφοριών όσον αφορά την γενική κατάρτιση και δυναμικότητα των φοιτητών, τις 

γνώσεις αυτών, το ειδικό γνωστικό υπόβαθρο αυτών, τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

εμπειρίες των καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα επιλογής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του συγκεκριμένου Τμήματος.

Εάν διενεργείται καταγραφή και εκτίμηση συμπερασμάτων και επισημάνσεων που 

προκύπτουν από την συσχέτιση των εκτιμήσεων του συνολικού φοιτητικού φόρτου 

εργασίας του Τμήματος και των πληροφοριών όσον αφορά την γενική κατάρτιση και 

δυναμικότητα των φοιτητών, τις γνώσεις αυτών, το ειδικό γνωστικό υπόβαθρο αυτών.

Σε τι βαθμό αξιολογείται η διαδικασία και η μέθοδος κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται τα συμπεράσματα και οι επισημάνσεις από την συσχέτιση των 

ανωτέρω εκτιμήσεων, ώστε με τις διαδικασίες της ανάδρομης επαναξιολόγησης και 

βελτίωσης να τροποποιούν και να προσαρμόζουν, τον συνολικό και επιμέρους κατά 

μάθημα φοιτητικό φόρτο εργασίας του Τμήματος, σε πραγματικές βάσεις. Η εν λόγο 

τακτική αποβαίνει προς πραγματικό όφελος και βελτίωση των διαδικασιών 

μετάδοσης γνώσεων στους φοιτητές.

Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και μέθοδοι για την επιτήρηση, 

καταγραφή και αξιολόγηση της συμπεριφοράς μάθησης των φοιτητών με σκοπό την 

παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, υποστήριξης μάθησης και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών.
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7.4.1.5 Υλικοτεχνική υποδομή και διαθέσιμες κτηριακές εγκαταστάσεις

Στην ενότητα αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να προσδιορισθούν να καταγραφούν 

και να αξιολογηθούν οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές κ διαθέσιμες κτηριακές 

εγκαταστάσεις και εάν υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες 

μάθησης διά μέσω των οποίων οι φοιτητές θα αποκομίσουν τα σαφώς 

προσδιορισμένα αποτελέσματα σπουδών τα οποία περιγράφονται στα περιεχόμενα 

σπουδών και αντικειμενικούς στόχους.

Συγκεκριμένα καταγράφονται και αξιολογούνται τα κατωτέρω:

• Επάρκεια και ποιότητα κύριων κτηριακών εγκαταστάσεων.

• Επάρκεια και ποιότητα αμφιθεάτρων, αιθουσών διδασκαλίας

• Επάρκεια και ποιότητα εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

• Επάρκεια και ποιότητα βιβλιοθηκών του Τμήματος.

• Παροχή υπολογιστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών πληροφορικής του 

Τμήματος.

• Επάρκεια και ποιότητα χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των φοιτητών.

• Επάρκεια και ποιότητα χώρων ιατροφαρμακευτικής εξυπηρέτησης των 

φοιτητών.

• Υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για διενέργεια πρακτικών και 

δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης διδασκαλίας.
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7.4.1.6 Σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζονται, καταγράφονται, αποτιμούνται και 

αξιολογούνται οι υπάρχουσες υποδομές όσον αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες και 

τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Διενεργείται ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση 

αυτών, καταγραφή της διαθεσιμότητας τους και εάν υποστηρίζουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις διαδικασίες μάθησης διά μέσω των οποίων οι φοιτητές θα 

αποκομίσουν τα σαφώς προσδιορισμένα αποτελέσματα σπουδών τα οποία 

περιγράφονται στα περιεχόμενα σπουδών και αντικειμενικούς στόχους.

Συγκεκριμένα καταγράφονται και αξιολογούνται τα κατωτέρω:

• Παροχή ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών.

• Επάρκεια ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων για επιπρόσθετη φροντιστηριακή 

πρακτική των φοιτητών.

• Επάρκεια και ποιότητα πληροφορικών υπηρεσιών υποστήριξης των φοιτητών 

των Τμημάτων.

• Παροχή υπολογιστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών πληροφορικής του 

Τμήματος.

• Εργαστήρια εφηρμοσμένης πληροφορικής και τεχνολογιών εκπαίδευσης.

• Εργαστήρια ειδικών λογισμικών εφαρμογών προς παροχή συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης σε ειδικά θεματικά πεδία επιστημών με την χρήση της επιστήμης 

της πληροφορικής.

• Σχεδίασμά Εργαστηρίου ειδικών εφαρμογών της πληροφορικής προς 

δραστηριοποίηση και ανάπτυξη της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.
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7.4.1.7 Η αξιολόγηση της λειτουργίας και επίδοσης του Τμήματος εκ μέρους 

των φοιτητών

Οι γνώμες των φοιτητών σχετικά με το κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι και μέχρι 

ποιο βαθμό έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους από τις παρακολουθήσεις των 

διαφόρων μαθημάτων τους στο Τμήμα.. Αυτές περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις τους 

σχετικά με τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης όσον αφορά μία ορισμένη ομάδα 

συναφών μαθημάτων του Τμήματος, τις υλικοτεχνικές υποδομές και τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις.

Είναι πολύ σημαντικό να αποτυπώνεται και να εκτιμάται η άποψη και η αίσθηση των 

φοιτητών σχετικά με την εκπλήρωση μίας εκ των βασικών και θεμελιωδών αρχών 

και κύριας αποστολής του πανεπιστημίου εν γένει που είναι η παραγωγή και 

μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. Οι δε φοιτητές αποτελούν τον κύριο αποδέκτη 

και συνδετικό κρίκο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ευρύτερη κοινωνία.

Επομένως ζητείται η γνώμη των φοιτητών επί μίας σειράς ουσιαστικών θεμάτων τα 

οποία έχουν σχέση όλο το φάσμα της διδασκαλικής διαδικασίας, της λειτουργίας των 

διαφόρων Τμημάτων και του Πανεπιστημίου εν γένει. Δίδεται κατά συνέπεια έμφαση 

σε τομείς όπως:

• Κύριες διδακτικές διαδικασίες.

• Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων πρακτικής εφαρμογής των θεωριών..

• Λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών μάθησης και εμπέδωσης.

• Ποιότητα και επάρκεια αμφιθεάτρων, αιθουσών διδασκαλίας και 

εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

• Επάρκεια και ποιότητα βιβλιοθηκών του Τμήματος.

• Παροχή υπολογιστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών πληροφορικής του 

Τμήματος.

• Επάρκεια και ποιότητα χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης των φοιτητών.

• Υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για φοιτητικές δραστηριότητες, 

εκδηλώσεις και στέγασης γραφείων φοιτητικών οργανώσεων.
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Η συλλογή δε και καταγραφή των απόψεων των φοιτητών είναι δυνατόν να διεξαχθεί 

με ποικίλους τρόπους όπως:

• Διεξαγωγή ομιλιών με εισηγητές φοιτητές, ανοικτών συζητήσεων υπό μορφή 

ημερίδων, άτυπων συνομιλιών και τοποθετήσεων κατά την διεξαγωγή 

σεμιναρίων.

• Οργάνωση τυπικών διεργασιών στα πλαίσια της ποιότητος στην ανώτατη 

παιδεία.

• Ορισμό και λειτουργία ειδικών αντιπροσωπευτικών και συμβουλευτικών 

επιτροπών με ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών.

• Οργάνωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων.
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7.4.2 Διαδικασία αξιολόγησης των μελών Α.Ε.Π

Στις προσπάθειες και διαδικασίες για την αξιολόγησης των μελών Δ.Ε.Π θα πρέπει να 

γίνει χρήση ορισμένων δεικτών οι οποίοι θα επιτρέψουν την εκτίμηση, την αποτίμηση 

και την σύγκριση του έργου το οποίο επιτελούν τα μέλη Δ.Ε.Π

α. Η επίδοση στην επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων, 

β. Ανταπόκριση στα προσδιορισμένα αντικείμενα εργασίας και εκπαιδευτικά 

καθήκοντα..

γ. Περιγραφή και εκτίμηση του ερευνητικού έργου.

δ. Η αξιολόγηση της διδακτικής επίδοσης του μέλους Δ.Ε.Π. εκ μέρους των 

Φοιτητών.

ε. Για τούς προέδρους των Τμημάτων προσδιορίζεται διαδικασία η οποία αξιολογεί 

και εκτιμά τις δραστηριότητες και παραχθέν έργο. Εξετάζεται κατά πόσο έχουν 

προαχθεί και επιτευχθεί οι στόχοι του Τμήματος. Αξιολογείται η πρόοδος και η 

βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και του επιπέδου οργάνωσης του Τμήματος. 

Συγκρίνεται το επίπεδο του τμήματος σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης σε 

σχέση με τα άλλα τμήματα του πανεπιστημίου καθώς με τα αντίστοιχα άλλων 

πανεπιστημίων.
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7.4.2.1 Η επίδοση στην επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων

Η επίδοση στην επίτευξη θεσμοθετημένων στόχων είναι ένας από τους δείκτες οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται στην διαδικασία αξιολόγησης των μελών Δ.Ε.Π. Οι 

θεσμοθετημένοι στόχοι είναι δυνατόν να είναι κοινώς αποδεκτοί από τα μέλη Δ.Ε.Π. 

και την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Οι θεσμοθετημένοι στόχοι διακρίνονται σε:

• Μονοετούς διάρκειας

• Τριετούς διάρκειας

• Πενταετούς διάρκειας

Η διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης της επίδοσης στην επίτευξη 

θεσμοθετημένων στόχων, κοινώς αποδεκτών, συγκεκριμένης (πενταετούς) διάρκειας 

παρέχει την ευκαιρία και την δυνατότητα σ’ ένα μέλος Δ.Ε.Π. να αξιολογήσει την 

δραστηριότητα του, την επίτευξη των στόχων καθώς και τα αποτελέσματα και τον 

αντίκτυπο πού είχαν στον ίδιο αλλά και στο περιβάλλον χώρο δράστηριοποίησης 

του. Η εκτίμηση της εξέλιξης του, η αποτίμηση των καταβεβλημένων εκ μέρους του 

προσπαθειών καθώς και η αξιολόγηση του επιτελεσθέντος έργου του θα συμβάλει 

στην θέσπιση από τον ίδιο νέων στόχων και επιδιώξεων. Οι διαδικασίες αυτές έχουν 

μία ειδική συνισταμένη και ένα αναμφισβήτητο αποτέλεσμα το οποίο είναι η 

βελτίωση κάθε μέλους Δ.Ε.Π. και του παραγόμενου απ’ αυτόν έργου και 

προσφερομένων υπηρεσιών. Συμβάλουν δε στην διεύρυνση των δυνατοτήτων και 

συνεισφέρουν σημαντικά στην ατομική πρόοδο και καθιστά αποτελεσματικότερα τα 

μέλη Δ.Ε.Π.

Οι υποδομές του συστήματος είναι κάτω από συνεχή εξέταση και διαδικασίες 

αξιολόγησης ώστε να προσδιορισθεί η ικανότητα τους να συμβάλουν αποτελεσματικά 

και αξιόπιστα στην διεύρυνση των δυνατοτήτων και να συνεισφέρουν σημαντικά 

στην γενική πρόοδο των μελών Δ.Ε.Π.. Επίσης να αξιολογηθεί εάν τους να τους 

προσφέρουν ουσιαστική συνδρομή και διευκόλυνση στην επιτυχή ανταπόκρισή τους 

στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντα τους.
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Οι αρτιότερες, αποτελεσματικότερες μέθοδοι διδασκαλίας και εκπαιδευτικές 

πρακτικές καταγράφονται, τεκμηριώνονται, και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων 

θεσμοθετημένων διαδικασιών. Επίσης κατόπιν συστηματικής περαιτέρω αποτίμησης, 

συστηματοποιούνται, και τίθεται σε εφαρμογή προσπάθεια διάδοσης και εμπέδωσης 

τους στον ευρύτερο χώρο του πανεπιστημίου.

Σε ενθάρρυνση και επικράτηση των ανωτέρω το πανεπιστήμιο θεσπίζει και παρέχει 

ειδικές υποτροφίες καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την περαιτέρω 

εξέλιξη και ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των στελεχών του 

διοικητικού προσωπικού.

Μετά από τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρακτικές ανασκόπησης των 

αναπτυξιακών σχεδίων, των αναγκών λειτουργίας και ικανοποιητικής ανταπόκρισης 

των μελών Δ.Ε.Π. και των στελεχών του διοικητικού προσωπικού προκύπτει ανάγκη 

αλλαγών, αναδιοργάνωσης και αναπροσαρμογής των διοικητικών πρακτικών και 

λειτουργιών.

Πρωταρχικής σημασίας είναι η ανεύρεση νέων μηχανισμών για την διαπίστωση 

ελλείψεων και αναγκών για την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών και αναπτυξιακών διεργασιών.
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7.4.2.3 Περιγραφή και εκτίμηση του ερευνητικού έργου του μέλους Λ.Ε.Π..

Η περιγραφή και εκτίμηση του ερευνητικού έργου κάθε μέλους Δ.Ε.Π. των 

διαφόρων τμημάτων διενεργείται από την θεσμοθετημένη επιτροπή ερευνών κάθε 

τμήματος αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία έχουν ειδικά τεκμηριωμένα 

προσόντα.

Η επιτροπή με προκαθορισμένο και αντικειμενικό τρόπο εκτιμά και αξιολογεί στο 

σύνολό του το παραχθέν επιστημονικό έργο κάθε μέλους Δ.Ε.Π.. Με σκοπό την 

διαφύλαξη αυτής της αντικειμενικότητας η κεντρική επιτροπή ερευνών έχει θεσπίσει 

συγκεκριμένες διαδικασίες τεκμηρίωσης και στοιχειοθέτησης των ερευνητικών 

ενδιαφερόντων και ερευνητικών δραστηριοτήτων κάθε μέλους Δ.Ε.Π. προς 

αξιολόγηση. Αυτές οι διαδικασίες τεκμηρίωσης και στοιχειοθέτησης συμβαδίζουν 

και είναι εναρμονισμένες με τα διεθνώς επικρατούντα και αποδεκτά από την 

πανεπιστημιακή κοινότητα.

• Προσδιορισμός των ερευνητικών ενδιαφερόντων του μέλους Δ.Ε.Π.

• Συσχέτιση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

του μέλους Δ.Ε.Π. με το επιστημονικό του υπόβαθρο και αξιολόγηση της 

ικανότητας του προς αποτελεσματικότερη απόδοση στην διενέργεια αυτών.

• Αριθμός και ποιότητα διεξαχθέντων ερευνητικών προγραμμάτων.

• Αριθμός και ποιότητα υπό διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.

• Αριθμός και ποιότητα ερευνητικών δημοσιευμένων Αρθρων.

• Αριθμός και ποιότητα παρουσιάσεων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 

συνέδρια.

• Αριθμός και ποιότητα δημοσιευμένων εκπαιδευτικών βιβλίων.

• Αριθμός και ποιότητα συγγραφής ερευνητικών συγγραμμάτων.

• Αριθμός και ποιότητα επιστημονικών καταχωρήσεων σε δημοσιευμένα 

ερευνητικά άρθρα.

• Συμμετοχή σε ειδικές επιστημονικές επιτροπές.

• Αριθμός και ποιότητα δημοσίων ή Ευρωπαϊκών ερευνητικών 

χρηματοδοτήσεων .

• Αριθμός και ποιότητα ερευνητικών χρηματοδοτήσεων εκ μέρους της 

βιομηχανίας.
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΕΕΜ 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Θέμα προς αξιολόγηση Πολύ
Ικανοποιητικτ

Σχετικά
Ικανοποιτ.

Καλή Ειδικό
Σχόλιο

Κύριο ερευνητικό έργο

Ειδικές ερευνητικές 
δραστηριότητες

Οργάνωση κ συνοχή ερευνητικού 
έργου

Ικανότητα Διεξαγωγής έρευνας

Εφαρμογή ειδικών ερευνητικών 
μεθόδων και τεχνικών.

Αριθμός διεξαχθέντων 
ερευνητικών εργασιών

Ποιότητα διεξαχθέντων 
ερευνητικών εργασιών

Αριθμός δημοσιευθέντων 
ερευνητικών εργασιών

Ποιότητα δημοσιευθέντων 
ερευνητικών εργασιών

Ερευνητικές χρηματοδοτήσεις

Συμμετοχή σε επιστημονικές 
επιτροπές
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7.4.2.4 Η αξιολόγηση της διδακτικής επίδοσης του μέλους Δ.Ε.Π. εκ μέρους των 

φοιτητών

Η αξιολόγηση της διδακτικής επίδοσης του μέλους Δ.Ε.Π. εκ μέρους των φοιτητών 

επίσης αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των μελών Δ.Ε.Π. 

Στην συγκεκριμένη διαδικασία καταγράφονται, αξιολογούνται και εκτιμούνται οι 

γνώμες των φοιτητών σχετικά με το κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι και μέχρι ποιο 

βαθμό έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους από τις παρακολουθήσεις ενός 

συγκεκριμένου μαθήματος τους . Αυτές περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις τους σχετικά 

με τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης 

Συγκεκριμένα καταγράφονται και αξιολογούνται:

• Κύρια διδακτική διαδικασία.

• Ειδικές πρακτικές διδασκαλίας.

• Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων πρακτικής εφαρμογής των θεωριών.

• Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών μάθησης και εμπέδωσης.

• Οργανωτική ικανότητα του διδάσκοντος.

• Συνεκτικότητα και οργανωτική δομή της διδακτέας ύλης.

• Παραγωγή εντύπου περιγραφής της διδακτέας ύλης.

• Επιμελής σχεδιασμός και περιγραφή του προγράμματος της διδασκαλίας του 

μαθήματος.

• Επιμελής σχεδιασμός και περιγραφή του διδακτικού έργου (Απαιτούμενες 

ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα) και του προγράμματος διδασκαλίας του 

μαθήματος.

• Σχεδιασμός και περιγραφή της κατάλληλης διδασκαλικής μεθόδου με σημείο 

αναφοράς τους φοιτητές.

• Διαθεσιμότητα και παροχή ειδικών δραστηριοτήτων και συνθηκών 

διδασκαλίες πού να υποκινούν και να βελτιώνουν την δυνατότητα εκμάθησης 

των φοιτητών.

• Χρησιμοποίηση καταλλήλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

• Αριθμός διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν.

• Αριθμός ειδικών διδακτικών εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν.
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• Αριθμός ειδικών επιστημονικών άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν.

• Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων ή εκπροσώπων της Βιομηχανίας για 

ανάπτυξη κάποιας θεματικής ενότητας.

• Χρόνος προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

• Ποιότητα προσφερομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

• Βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών των φοιτητών από τις 

παρακολουθήσεις.

Είναι πολύ σημαντικό να αποτυπώνεται και να εκτιμάται η άποψη και η αίσθηση 

των φοιτητών σχετικά με την εκπλήρωση μίας εκ των βασικών και θεμελιωδών 

αρχών και κύριας αποστολής του πανεπιστημίου εν γένει που είναι η παραγωγή και 

μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. Οι δε φοιτητές αποτελούν τον κύριο αποδέκτη 

και συνδετικό κρίκο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ευρύτερη κοινωνία.

Επομένως ζητείται η γνώμη των φοιτητών επί μίας σειράς ουσιαστικών θεμάτων τα 

οποία έχουν σχέση σε όλο το φάσμα της διδασκαλικής διαδικασίας.

Η συλλογή δε και καταγραφή των απόψεων των φοιτητών είναι δυνατόν να διεξαχθεί 

με ποικίλους τρόπους όπως:

• Διεξαγωγή ομιλιών με εισηγητές φοιτητές, ανοικτών συζητήσεων υπό μορφή 

ημερίδων, άτυπων συνομιλιών και τοποθετήσεων κατά την διεξαγωγή 

σεμιναρίων.

• Οργάνωση τυπικών διεργασιών στα πλαίσια της ποιότητος στην ανώτατη 

παιδεία .

• Ορισμό και λειτουργία ειδικών αντιπροσωπευτικών και συμβουλευτικών 

επιτροπών με ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών.

• Οργάνωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων.
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΦ 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Θέμα προς αξιολόγηση Πολύ
Επιτυχής

Σχετικά
Επιτυχής

Ανεπιτυ
χής

Ειδικό
Σχόλιο

Κύριες διδακτικές διαδικασίες

Ειδικές πρακτικές διδασκαλίες

Οργάνωση Διδακτέας ‘Ύλης

Διεξαγωγή Φροντιστηριακών 
Μαθήματος

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων 
διδασκαλίας

Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών

Ποιότητα βοηθητικών εντύπων

Επάρκεια διδακτικών βιβλίων

Ποιότητα διδακτικού υλικού

Επάρκεια μεθόδων μάθησης

Γενική ποιότητα μαθήματος
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι διεθνείς εξελίξεις στον ζωτικής σημασίας χώρο της Πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης καθιστούν επιβεβλημένη την αύξηση και συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από ενεργότερη 

συμμετοχή στο σκέλος της κοινωνικής αποστολής. Η παγκοσμιοποίηση, οι νέες 

τεχνολογίες, ο διεθνής ανταγωνισμός των αγορών, η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης επιβάλλει την ανασυγκρότηση και τον επαναπροσδιορισμό των 

εσωτερικών δομών και των αρχών της διοίκησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η 

τρέχουσα δημιουργία της ευρείας Ευρωπαϊκής ζώνης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και έρευνας προτρέπει και ενισχύει τα θέματα εγκαθίδρυσης και εφαρμογής 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης. Τα θέματα 

αυτά είναι ζωτικής σημασίας και υψίστης σπουδαιότητας όσον αφορά την επιτυχή 

συνέχιση της εξελεκτικής πορείας και ανάπτυξης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Σε εθνικό επίπεδο στην χώρα μας ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο 

συντονισμός και η εποπτεία των διαδικασιών διασφάλισης και αξιολόγησης της 

ποιότητας ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Α.Π.). Το Ε.Σ.Δ.Α.Π. έχει θεσμική λειτουργική ανεξαρτησία και 

υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος. 

Είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη αρχή όπως αρμόζει να είναι και όπως συμβαίνει 

σ'όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε επίπεδο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων είναι προεξέχουσας επομένως σημασίας για την 

προσαρμογή και συνεχή εξέλιξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το γεγονός ότι έχει 

συνειδητοποιηθεί η επιτακτικότητα της καθιέρωσης των διαδικασιών διασφάλισης 

της ποιότητας και αξιολόγησης ως προεξάρχων και ζωτικό θέμα.

Ο πρωταρχικός και βασικός σκοπός του Γραφείου είναι ο σχεδιασμός και η λήψη 

αποφάσεων ανωτάτου επιπέδου για την θεσμοθετημένη εγκαθίδρυση, ανάπτυξη, 

εφαρμογή και συστηματική υποστήριξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης η θεσμοθέτηση διαδικασιών 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για την επίτευξη των στόχων του και επιτυχή 

εκπλήρωση της αποστολής του.
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Αποτελεί επίσης θεμελιώδης βασική αρχή ότι το Γραφείο πρέπει να περιγράφει 

αναλυτικά και με σαφήνεια τα υπό θέσπιση πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις 

διαδικασίες της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας καθώς και τα κριτήρια 

αξιολόγησης και διαπίστευσης.

Η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης πρέπει 

να είναι πλέον ταυτόσημη και άρρηκτα συνυφασμένη με τους στόχους, τις επιδιώξεις 

και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσω μιας προσπάθειας 

πραγματικής προσέγγισης της καθημερινότητας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Η 

υιοθέτηση των αυτών των εννοιών ως θέμα εσωτερικού ποιοτικού πολιτισμού και ως 

μέσο μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των μελών Δ.Ε.Π. και των στελεχών της 

Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι πιθανόν να αποτελέσει μία τακτική 

που μπορεί να αποβεί αποτελεσματική προς την κατεύθυνση να προτρέψει το 

πανεπιστήμιο να γίνει δυναμικότερο και αποτελεσματικότερο.

Η ενσυνείδητη καθιέρωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και 

αξιολόγησης είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως διεργασίες μέσα από τις οποίες μπορεί 

να εγγυηθούν σημαντικά υψηλά επίπεδα της ποιότητας υπέρ των φοιτητών, των 

μελών του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Η διασφάλιση της ποιότητας και η 

αξιολόγηση καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων με έμφαση σε πρώτη 

φάση κυρίως στον εκπαιδευτικό ρόλο του ιδρύματος, δηλαδή πρωτίστως και κατ’ 

ουσίαν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.

Το Γραφείο Ποιότητας πρέπει να έχει το ίδιο διαμορφώσει μία σαφώς

προσδιορισμένη πολιτική εφαρμογής των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης 

της ποιότητας. Αυτή η πολιτική πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από 

υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και να συνδέεται με την συνεχή βελτίωση των 

διαδικασιών της. Επιπροσθέτως η εν λόγω πολιτική θα ήταν δυνατό να 

αντιπροσωπεύει ένα καλό έναυσμα για την υιοθέτηση μίας πολιτικής ανάπτυξης ενός 

εσωτερικού πολιτισμού καλής ποιότητας, ο οποίος θα λειτουργούσε περισσότερο σαν 

σημείο αναφοράς και σαν ένα ευγενές κίνητρο. Η εξοικείωση όλων των μελών και 

των στελεχών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με τις έννοιες αυτές θα συμβάλει τα 

μέγιστα στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των ουσιαστικών αλλά 

ταυτοχρόνως επίπονων διαδικασιών.
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