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Η πρόκληση των αλλαγών στην Εκπαίδευση
Η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα µπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η οικονοµική
κρίση ανέδειξε πολλές αδυναµίες µε οδυνηρό τρόπο. Πολιτεία και κοινωνία
οφείλουµε να απαντήσουµε µε ένα άλµα προς τα εµπρός. Το εύρος των προβληµάτων
επιτάσσει συντεταγµένες και µακροπρόθεσµα δηµιουργικές λύσεις. Η αλλαγή δεν
είναι απλώς επιλογή, είναι υποχρέωση όλων µας απέναντι στη χώρα και στις
µελλοντικές γενιές.
Οι επιµέρους εναλλακτικές επιλογές συγκλίνουν προς µία βασική στρατηγική
κατεύθυνση: νέο πρότυπο ανάπτυξης της οικονοµίας µε κοινωνική συνοχή. Το νέο
αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας δεν µπορεί παρά να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό και
µακροπρόθεσµα βιώσιµο στην παγκόσµια, πλέον, οικονοµία. Η µακροπρόθεσµη,
σταθερή και διατηρήσιµη έξοδος από την κρίση, η αποφασιστική βελτίωση της θέσης
της χώρας στο παγκόσµιο σύστηµα δεν µπορεί να αναζητηθεί στο χαµηλό κόστος
εργασίας. Αυτός ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει οριστικά για τη χώρα µας.
Το νέο πρότυπο ανάπτυξης συµβαδίζει µε τη συνεχή διεύρυνση των πραγµατικών
ελευθεριών που απολαµβάνουν οι πολίτες. Για να πετύχει πρέπει να βασίζεται στην
κινητοποίηση των θεσµών της πολιτείας, της κοινωνίας και της οικονοµίας. Πρέπει
να βασίζεται στην ενεργοποίηση µιας πολυδιάστατης διαδικασίας σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Μιας διαδικασίας που στηρίζεται πρωτίστως σε µορφωµένους,
καταρτισµένους και κριτικά ενηµερωµένους πολίτες, στην αξιοποίηση της
τεχνολογίας και τη συνεχή προώθηση της καινοτοµίας, στην ενθάρρυνση της
ποιοτικής επιχειρηµατικότητας που βασίζεται στη γνώση, στην ανάπτυξη µιας
πολυπολιτισµικής, ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας. Για την οικοδόµηση του νέου
προτύπου ανάπτυξης της χώρας, είναι αναγκαίο η καινοτοµία και η δηµιουργικότητα
να γίνουν τρόπος ζωής. Απόλυτες προϋποθέσεις είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και το
περιβάλλον δηµιουργίας και καινοτοµίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες στόχος ήταν η µαζική Ανώτατη Εκπαίδευση, χωρίς
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Σήµερα βρισκόµαστε µεταξύ των χωρών µε τα
χαµηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών στα Ιδρύµατα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, µε θέσεις σε αυτά που παραµένουν κενές, χωρίς όρια εισαγωγής. Είναι
γι’ αυτό απαραίτητο, µετά τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, να έχουµε ποικιλία
Ιδρυµάτων και προγραµµάτων µε διαφορετική µορφή και στόχους, µε διαφορετικές
προϋποθέσεις εισαγωγής και αναµενόµενα αποτελέσµατα. Είναι απαραίτητο οι νέοι
να έχουν διευρυµένες δυνατότητες κινητικότητας στο εσωτερικό και µεταξύ των
διαφορετικών Ιδρυµάτων της µεταλυκειακής Εκπαίδευσης, µε σύνδεση πτυχίων και
πρακτικών δεξιοτήτων. Οι στόχοι µας αυτοί συνδέονται και µε τις αλλαγές που
µελετώνται στην Τεχνική Εκπαίδευση, αλλά και µε τις πρόσφατες αλλαγές για την
οργάνωση της ∆ιά Βίου Μάθησης.
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Νέα φυσιογνωµία της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Η δηµόσια Εκπαίδευση και ειδικότερα η δηµόσια Ανώτατη Εκπαίδευση θα παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις βιώσιµες λύσεις που πρέπει να δοθούν για τη χώρα. Η
προοπτική της µακροπρόθεσµα σταθερής και βιώσιµης ανάπτυξης στην κοινωνία της
γνώσης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την Ανώτατη Εκπαίδευση, µε την προοπτική
των Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων. ∆εν υπάρχουν άλλα χρονικά
περιθώρια και οι αλλαγές πρέπει να αρχίσουν σήµερα. Αλλαγές που θα βασίζονται
στα θετικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν και που θα τα βελτιώνουν µέσω της άρσης
των αρνητικών στοιχείων και της προσθήκης νέων θετικών.
Ξεκινάµε από τη διαπίστωση ότι η δηµόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, τόσο του
πανεπιστηµιακού όσο και του τεχνολογικού τοµέα, έχει διαγράψει τις τελευταίες
δεκαετίες µια θετική και ανοδική πορεία. Μια πορεία µε αναµφισβήτητα σηµαντική
συµβολή στην ανάπτυξη, την πολιτική χειραφέτηση και την κοινωνική συνοχή.
Μια πορεία, όµως, που σήµερα χαρακτηρίζεται από άνιση ανάπτυξη και εµφανίζει
σηµαντικές υστερήσεις· µια ανοδική πορεία που κινδυνεύει από την παγίωση των
έντονων εσωτερικών διαφορών, όπου συνυπάρχουν δυναµισµός και δοµική
δυσκινησία ή/και ακινησία· µια πορεία που κινδυνεύει από τα εσωτερικά και
εξωτερικά στεγανά που έχουν αναπτυχθεί στη λειτουργία των Ιδρυµάτων και
αναστέλλουν ή εξαντλούν την προωθητική δύναµη του θεσµού.
Μια πορεία για τα αρνητικά της οποίας σηµαντική ευθύνη φέρει η πολιτεία µε τις
πρακτικές άκριτης ίδρυσης Ιδρυµάτων και τµηµάτων, χωρίς τη διασφάλιση της
απαραίτητης και ουσιαστικής διεύρυνσης των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών
επιλογών των νέων, µε την οµοιόµορφη και ισοπεδωτική αντιµετώπισή τους,
ανεξάρτητα από τα επιτεύγµατα και τις ανάγκες τους, µε την περιορισµένη
αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων και τους αναποτελεσµατικούς γραφειοκρατικούς ελέγχους
και µε τον τεχνητό περιορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων.
Το σηµαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας είναι το ανθρώπινο
δυναµικό της. Η ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων του είναι συνδεδεµένη
µε την προοπτική των δηµόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Γι’ αυτό η
νέα προοπτική της χώρας απαιτεί δηµόσια Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης
εξωστρεφή, χωρίς εσωτερικά στεγανά, χωρίς στεγανά µεταξύ τους και σε διαρκή και
δηµιουργική αλληλεπίδραση µε την κοινωνία και την οικονοµία. Απαιτεί δηµόσια
Ιδρύµατα που να αποτελούν χώρους δηµιουργίας και προώθησης νέων ιδεών και
προβληµατισµών, καθώς και το θεµέλιο για νέα ποιοτική απασχόληση και
επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτοµία.
Η νέα προοπτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ως θεµέλιο το νέο προσανατολισµό
του συστήµατος Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το Νέο Σχολείο,
αλλά και την οργάνωση της µεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Επιδιώκει την πραγµατική
διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών των νέων. Είναι
συνδεδεµένη µε τη διεύρυνση των ευκαιριών για µάθηση σε όλη τη διάρκεια της
ζωής.
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Τα διακυβεύµατα των αλλαγών στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Οι προκλήσεις που σήµερα αντιµετωπίζουµε και τα διακυβεύµατα των αλλαγών δεν
αφορούν µόνο την ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Πολλά -τα περισσότερα- από
αυτά είναι κοινά µε εκείνα που αντιµετωπίζουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα
τελευταία χρόνια πραγµατοποιούνται σηµαντικές αλλαγές στις περισσότερες από
αυτές, µε αποτέλεσµα τη ριζική αλλαγή του ευρωπαϊκού τοπίου της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση ώστε να διδαχτεί από τις
επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, µε τρόπο δηµιουργικό και προσαρµοσµένο στις
ελληνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Να δώσουµε πιο αποτελεσµατικές απαντήσεις
µε βάση τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οικοδόµηση
του νέου προτύπου ανάπτυξης της χώρας που –όπως και για ολόκληρη την Ευρώπηβασίζεται στη γνώση. Να απαντήσουµε δηµιουργικά στα διακυβεύµατα των αλλαγών
στην Ανώτατη Εκπαίδευση:
•

Πώς η Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας µας θα συνεχίσει να αποτελεί- σε
συνθήκες σκληρότατων δηµοσιονοµικών περιορισµών- έναν θεσµό µαζικής
Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναγκαίας για την ανάπτυξη της οικονοµίας και της
κοινωνίας της γνώσης, θεµέλιο του νέου προτύπου ανάπτυξης της χώρας;

•

Πώς η Ανώτατη Εκπαίδευση θα συνεχίσει να είναι προσβάσιµη από µεγάλα
κοινωνικά στρώµατα και φοιτητές διαφορετικής προέλευσης και ηλικίας, και
ταυτόχρονα, θα αναπτύσσει την ερευνητική αριστεία;

•

Πώς η µαζικότητα της πρόσβασης δεν θα εξουδετερώνει την εκπαιδευτική και
ερευνητική αριστεία που είναι απαραίτητες για την παραγωγή και διάδοση της
επιστηµονικής γνώσης, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή;

•

Πώς η Ανώτατη Εκπαίδευση θα διατηρήσει τη δυνατότητα να αποτελεί έναν
αυτοτελή θεσµό κριτικής θεώρησης της κοινωνίας και του κόσµου, έναν χώρο
ελεύθερης διακίνησης ετερογενών ιδεών και προβληµατισµών, υπεράσπισης
των αξιών του διαφωτισµού και του ορθού λόγου, ένα χώρο πειραµατισµού
και καινοτοµίας που ταυτόχρονα θα ετοιµάζει την επιτυχή επαγγελµατική
ένταξη και εξέλιξη των αποφοίτων;

•

Πώς η Ανώτατη Εκπαίδευση θα διατηρήσει ένα χαρακτήρα καθολικότητας,
µέσα από τη σύνθεση επιστηµονικών και ερευνητικών περιοχών,
ανανεώνοντας συνεχώς την επιστηµονική γνώση;

•

Πώς θα διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας των
Ιδρυµάτων και η αποτελεσµατική τους διαχείριση, ταυτόχρονα µε την
ικανότητα επιτυχούς ανταπόκρισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις ανάγκες
και προσδοκίες της εθνικής, αλλά και της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας
και της διεθνούς και ανταγωνιστικής ποιότητας και παρουσίας;

•

Μέσω ποιας σχέσης µε την πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες τα Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης θα ανταποκριθούν καλύτερα στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες και τις υψηλές απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονοµίας για
γνώση µε αντίκρισµα;
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•

Με ποια διαδικασία οικονοµικής στήριξης των εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και
αξιολόγησης της λειτουργίας και των επιτευγµάτων τους εξασφαλίζεται η
καλύτερη αξιοποίηση των δηµοσίων πόρων και η συνεχής βελτίωση της
ποιότητάς τους, σε επίπεδα διεθνώς ανταγωνιστικά και αναγνωρίσιµα,
ιδιαίτερα στις σηµερινές περιοριστικές συνθήκες;

•

Πώς η στήριξη και ανάδειξη της ποιότητας, της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής αριστείας θα βοηθήσει την πολυτυπία και την ξεχωριστή
δηµιουργικότητα σε κάθε Ίδρυµα;

•

Πώς θα ενισχυθεί η συµπληρωµατικότητα και ο διακριτός ρόλος των
Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα του
πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
προσφέροντας περισσότερες και εξίσου ποιοτικές και αποτελεσµατικές
εκπαιδευτικές επιλογές και επαγγελµατικές προοπτικές στους νέους µετά το
Λύκειο;

•

Πώς θα ενισχυθεί η υγιής άµιλλα και η συνεργασία µεταξύ των Ιδρυµάτων της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διακριτής τους αποστολής, µε
διάχυση της γνώσης, της ποιότητας και των καλών πρακτικών µεταξύ τους,
χωρίς αναποτελεσµατικούς ανταγωνισµούς και αποµόνωση;

•

Με ποια εσωτερική οργάνωση και διοίκηση των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης θα ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της δράσης και η συνεχής
βελτίωση της ποιότητάς τους, µε την ταυτόχρονη ισχυροποίηση της
συλλογικής δηµοκρατικής διακυβέρνησής τους;

•

Πώς θα διασφαλιστεί η διεθνής επιστηµονική αλληλεπίδραση και αναγνώριση
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του επιστηµονικού προσωπικού και
η αφιέρωσή του στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στα
Ιδρύµατα και τις ανάγκες των φοιτητών και της κοινωνίας για υψηλής
ποιότητας διδασκαλία και παραγωγή νέας γνώσης;
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Πρόσκληση σε δηµόσια διαβούλευση
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δεν είναι ούτε απλές ούτε αυτονόητες.
Όµως οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν. ∆εν υπάρχουν περιθώρια
στρουθοκαµηλισµού, πόσο µάλλον αποπροσανατολισµού. Η προοπτική της
ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτεί µελετηµένες και καλά σχεδιασµένες
αλλαγές, που να απαντούν στις πολύµορφες προκλήσεις και τα διακυβεύµατα που
αντιµετωπίζει. Η αναζήτηση των αιτίων και η κατάλληλη απάντηση δεν µπορεί να
είναι µονοδιάστατες σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον ισχυρών πιέσεων για αλλαγές.
Τα διακυβεύµατα των αλλαγών δίνουν το µέτρο της ευθύνης όλων µας.
Καταθέτουµε σε διάλογο και δηµόσια διαβούλευση τις προτάσεις µας για τη ριζική
αλλαγή της Ανώτατης Εκπαίδευσης για µια εθνική στρατηγική µε τελικό ζητούµενο
έναν νέο νόµο, πραγµατικό πλαίσιο. Έναν νόµο ο οποίος δεν θα δίνει οριστικές
απαντήσεις σε όλα τα κρίσιµα διακυβεύµατα, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε
Ίδρυµα να καθορίζει την ιδιαίτερη φυσιογνωµία και τη διαδροµή του προς την
εκπαιδευτική, ακαδηµαϊκή και ερευνητική του καταξίωση, µέσω του δικού του
Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας. Οι προτάσεις µας αρθρώνονται σε τρεις
κύριους άξονες:
1.

2.

3.

Νέα ταυτότητα µε νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.
Νέα σχέση εµπιστοσύνης µε την πολιτεία και την κοινωνία, µε λογοδοσία
και ευθύνη
Πτυχία µε αντίκρισµα: νέα οργάνωση της µάθησης και των προγραµµάτων
σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη
διεπιστηµονικότητα
Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των
Ιδρυµάτων, µε άµεση σύνδεση µε το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας:
ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
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1. Νέα ταυτότητα µε νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα
σχέση εµπιστοσύνης µε την πολιτεία και την κοινωνία, µε λογοδοσία και ευθύνη
Η µεγάλη αύξηση του συνολικού αριθµού των Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των σχολών και των τµηµάτων τους, τις τελευταίες
δεκαετίες καθώς και η γεωγραφική τους κατανοµή έχει διαφοροποιήσει δραµατικά τις
συνθήκες στις οποίες αυτά λειτουργούν. Η ποσοτική, όµως, αύξηση δεν συνοδεύτηκε
από ουσιαστικές ποιοτικές αλλαγές στον τρόπο εποπτείας και διαχείρισης των
Ιδρυµάτων από την πολιτεία, ούτε στην εσωτερική οργάνωση και διοίκησή τους.
Το σηµερινό πλαίσιο εποπτείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων βασίζεται
πρωταρχικά σε µια οµοιόµορφη, ισοπεδωτική και άκρως λεπτοµερή νοµοθεσία και σε
εκτενέστατους γραφειοκρατικούς ελέγχους της λειτουργίας τους. Ενώ δηµιουργεί ένα
ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας, δεν εξασφαλίζει επαρκείς και αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς και διαδικασίες κοινωνικής λογοδοσίας, δεν αναδεικνύει τα διαφορετικά
επιτεύγµατα και δεν ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις διαφοροποιηµένες ανάγκες
των Ιδρυµάτων. ∆εν εξασφαλίζει στα Ιδρύµατα την αυτοτέλεια και τις δυνατότητες
που απαιτούνται, ώστε να αντιµετωπίζουν εσωτερικά και µε τη µέγιστη δυνατή
αποτελεσµατικότητα τις διαφορετικές τους ανάγκες, βελτιώνοντας συνεχώς την
ποιότητά τους.
Το σηµερινό πλαίσιο εποπτείας και διαχείρισης ευνοεί την αδιαφάνεια στη λειτουργία
τόσο του κράτους όσο και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, χωρίς να
αποτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων πελατειακού χαρακτήρα µεταξύ τους, αλλά και
µέσα στα ίδια τα Ιδρύµατα. Εκτρέπει ταυτόχρονα τις κεντρικές υπηρεσίες της
πολιτείας από τον επιτελικό τους ρόλο και τη βασική τους αποστολή για σχεδιασµό,
προγραµµατισµό και ανάπτυξη πολυετούς εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη
Εκπαίδευση, µε σταθερότητα και συνέπεια στην υλοποίησή της. Το πλαίσιο αυτό έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσµατική λειτουργία και της πολιτείας και των
Ιδρυµάτων. Είναι πλέον παρωχηµένο και σε κάθε περίπτωση δυσλειτουργικό και
αναποτελεσµατικό. Ευνοεί τον συνεχή κατακερµατισµό των Ιδρυµάτων, των σχολών
και των τµηµάτων τους, χωρίς να διασφαλίζονται πάντα οι ακαδηµαϊκές
προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ποιότητα της Εκπαίδευσης, της
αποτελεσµατικής λειτουργίας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της κοινωνίας και
της οικονοµίας.
Τόσο ο σηµερινός τρόπος χρηµατοδότησης, όσο και τα κριτήρια κατανοµής αυτής
µεταξύ των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν λαµβάνουν επαρκώς υπόψη τις
υπαρκτές διαφορές µεταξύ τους, τα διαφορετικά τους επιτεύγµατα, και τις
διαφορετικές τους ανάγκες. Στο σηµερινό πλαίσιο, το σηµαντικότερο κριτήριο για
την κατανοµή του µεγαλύτερου µέρους της δηµόσιας χρηµατοδότησης µεταξύ των
Ιδρυµάτων αποτελεί το µέγεθος της χρηµατοδότησης του προηγούµενου έτους,
ανεξάρτητα από τα διαφορετικά επιτεύγµατα ή ανάγκες. ∆εν αποτελεί έκπληξη η
διαπίστωση ότι, παρά τη σηµαντική αύξηση της εθνικής και ευρωπαϊκής δηµόσιας
επένδυσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας (5η
στην Ευρώπη και 10η στον κόσµο το 2005, ως ποσοστό του ΑΕΠ), και χωρίς να
συνυπολογίζονται όλες οι πηγές εσόδων των Ιδρυµάτων, η συνολική απόδοσή και
αποδοτικότητα των δηµόσιων πόρων, ως προς ουσιώδεις δείκτες, είναι από τις
χαµηλότερες (24η στην Ευρώπη).
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Οι θεσµικές αδυναµίες του σηµερινού πλαισίου εποπτείας και χρηµατοδότησης
εντείνονται και από τις αδυναµίες των άλλων φορέων της δηµόσιας διοίκησης (π.χ.
κανόνες δηµόσιου λογιστικού, υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου) µε τους οποίους
τα Ιδρύµατα, απαραίτητα συνεργάζονται. Το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας περιορίζει
την ευελιξία των Ιδρυµάτων, τις δυνατότητες πλήρους και ουσιαστικής
αυτοδιοίκησής τους και τη δυνατότητά τους να διαµορφώνουν τους δικούς τους
στόχους, στρατηγική και ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωµία. Περιορίζει την
πρωτοβουλία, την ευθύνη, και τη δυνατότητα των Ιδρυµάτων να βελτιώνουν συνεχώς
την ποιότητά τους. Ενισχύει την εσωστρέφεια στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Περιορίζει τις υπαρκτές δυνατότητες των
Ιδρυµάτων να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις διαφοροποιηµένες τους
εσωτερικές ανάγκες, να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά και µε ποιότητα στις
αυξηµένες, µεταβαλλόµενες, διαφορετικές και υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας, και
στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της οικονοµίας για Εκπαίδευση και έρευνα υψηλής
ποιότητας.
Οι αδυναµίες του σηµερινού εξωτερικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης επιτείνονται από τις αδυναµίες στην εσωτερική οργάνωση
και διοίκησή τους. Ο σηµερινός τρόπος εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης των
Ιδρυµάτων, των σχολών, των τµηµάτων, των διοικητικών τους υπηρεσιών και των
υπηρεσιών τους προς τους φοιτητές είναι επίσης παρωχηµένος. Ο τρόπος εκλογής
των διοικητικών οργάνων των Ιδρυµάτων, ο περιορισµός της λογοδοσίας τους σε
αυτούς τους οποίους διοικούν, δηµιουργεί αναποτελεσµατικές εξαρτήσεις και
αδράνειες.
Θεµελιώδεις και συνταγµατικά κατοχυρωµένες ελευθερίες των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας δεν είναι στην πράξη διασφαλισµένες. Καθηγητές και
φοιτητές βρίσκονται συχνά σε κατάσταση οµηρίας και αδιεξόδου. Φαινόµενα βίας,
κοµµατισµού και ευνοιοκρατίας δεν αποτρέπονται αποτελεσµατικά, η δηµόσια
περιουσία δεν προστατεύεται και δεν αξιοποιείται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο,
προς όφελος των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Η εσωτερική
και εξωτερική διαφάνεια της λειτουργίας των Ιδρυµάτων και των διοικητικών
οργάνων τους δεν είναι πάντοτε -όπως θα έπρεπε- υποδειγµατική για ολόκληρη την
πολιτεία και την κοινωνία. Η εκπαιδευτική και ερευνητική εσωστρέφεια των
Ιδρυµάτων είναι συχνά ο κανόνας. Η ανταπόκριση των Ιδρυµάτων στις ανάγκες και
προσδοκίες της ευρύτερης κοινωνίας για µόρφωση, παραγωγή και διάδοση της
γνώσης, για Εκπαίδευση και Έρευνα µε ποιότητα και αντίκρισµα, όχι µόνο σε τοπικό
αλλά και σε διεθνές επίπεδο, συνεχώς περιορίζεται.
Οι διαφωνίες, διαφορές και συγκρούσεις µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας ή µεταξύ των µελών και των οργάνων των Ιδρυµάτων σε πολλές
περιπτώσεις δεν επιλύονται αποτελεσµατικά από το ίδιο το Ίδρυµα. Η παραποµπή
τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας περιορίζει την αυτοτέλεια
των Ιδρυµάτων. Η δικαστική αντιµετώπιση είναι χρονοβόρα, µε σηµαντικό ψυχικό
και οικονοµικό κόστος για τους εµπλεκόµενους.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας αποτελούν οργανικό µέρος του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Πολλά µέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων διαπρέπουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Ωστόσο, τα Ιδρύµατα ως θεσµοί µε τη σηµερινή τους µορφή δεν µπορούν να
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ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις νέες προκλήσεις. Ο διαφορετικός βαθµός
συµµετοχής και αξιοποίησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ευκαιριών και
δυνατοτήτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα εντείνει, περαιτέρω, τις
µεταξύ τους ποιοτικές διαφορές. Η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των
Ιδρυµάτων µε το ευρωπαϊκό και παγκόσµιο περιβάλλον συχνά περιορίζεται. Οι
αδυναµίες του σηµερινού πλαισίου εποπτείας των Ιδρυµάτων, η περιορισµένη
αυτοδιοίκησή τους,
η εσωτερική τους οργάνωση και διοίκηση, και ο
κατακερµατισµός των Ιδρυµάτων δηµιουργούν άνισες -µεταξύ τους- δυνατότητες
αξιοποίησης των ευκαιριών που διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Με τις προτάσεις που θέτουµε σε δηµόσια διαβούλευση για την αλλαγή του τρόπου
εποπτείας, οργάνωσης και διοίκησης των Ιδρυµάτων επιδιώκουµε να
αντιµετωπίσουµε και αναστρέψουµε τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναµίες και
να οικοδοµήσουµε τη νέα ταυτότητα της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι
στόχοι µας είναι υψηλοί όχι όµως ανέφικτοι. Το νέο δηµόσιο Πανεπιστήµιο, το νέο
δηµόσιο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που οικοδοµούµε πρέπει να
υπηρετεί τον πολίτη και να πρωταγωνιστεί στην ποιότητα, την αριστεία, το
κύρος και το σεβασµό στην Ευρώπη και τον κόσµο.
Η νέα ταυτότητα των Ιδρυµάτων θα επιτευχθεί µε:
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

νέο λιτό νοµοθετικό πλαίσιο και αποτελεσµατικούς -δηµόσια ελεγχόµενουςΕσωτερικούς Κανονισµούς λειτουργίας των Ιδρυµάτων
ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές
διατάξεις, µε ταυτόχρονη δηµιουργία ισχυρών και αποτελεσµατικών θεσµικών
αντίβαρων
ισχυρούς και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς κοινωνικής λογοδοσίας και
στόχο την αριστεία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα
νέα ισχυρή, ευέλικτη, δυναµική ηγεσία των Ιδρυµάτων µε δυνατότητα
πρωτοβουλίας και σύνθεσης, αποτελεσµατικότητα και αρµοδιότητες, ικανή να
εµπνέει εµπιστοσύνη στην κοινωνία και την πολιτεία
Ιδρύµατα που καθορίζει το καθένα τους στόχους του, τη δική του ιδιαίτερη
εκπαιδευτική και ερευνητική φυσιογνωµία, στρατηγική, δοµή και λειτουργία,
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση και του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Ιδρύµατα που λειτουργούν µε υποδειγµατικά διαφανείς διαδικασίες και
πολυετείς -αµοιβαία δεσµευτικές- προγραµµατικές συµφωνίες µε την πολιτεία
διαρκή αξιολόγηση των Ιδρυµάτων στη βάση στόχων και επιτευγµάτων, και
τα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους, όπως διαµορφώνονται στο πλαίσιο
των προγραµµατικών συµφωνιών τους µε την πολιτεία
Ιδρύµατα που ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στους διεθνείς κανόνες
ακαδηµαϊκής δεοντολογίας
ανανεωµένα προγράµµατα σπουδών, µε πιστοποίηση της ποιότητάς τους από
διεθνείς επιστηµονικές επιτροπές
συνενώσεις εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυµάτων µε στόχο τη
δηµιουργία της απαραίτητης κρίσιµης µάζας για βέλτιστα εκπαιδευτικά και
επιστηµονικά αποτελέσµατα
Ιδρύµατα εξωστρεφή που αλληλεπιδρούν αποτελεσµατικά µε το εξωτερικό
κοινωνικό τους περιβάλλον, τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
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•
•

Ιδρύµατα που πρωταγωνιστούν διεθνώς στη βάση της ακαδηµαϊκής τους
ποιότητας και αριστείας
Ιδρύµατα που πρωταγωνιστούν στην καινοτοµία και τη µεταφορά γνώσης και
τεχνολογίας στην κοινωνία και την οικονοµία.

Το Συµβούλιο του Ιδρύµατος: αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της
αυτοδιοίκησης
Για την αποτελεσµατική διακυβέρνηση κάθε οργανισµού, απαιτείται ισχυρή
διοίκηση, χωρίς εξαρτήσεις εντός και εκτός του οργανισµού, µε συνέχεια και
προσήλωση σε µακροπρόθεσµη στρατηγική. Η διοίκηση πρέπει να ελέγχεται και να
λογοδοτεί σε επίσης ανεξάρτητο σώµα, το οποίο απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, των κοινωνικών και οικονοµικών φορέων και της
πολιτείας.
Η εµπειρία έχει δείξει ότι όταν η λειτουργία και οι αποφάσεις των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων λαµβάνονται µόνο εσωτερικά, τα αποτελέσµατα δεν είναι
πάντοτε υποδειγµατικά, όπως απαιτείται. Επίσης, η εµπειρία από την εποπτεία των
Ιδρυµάτων από το Υπουργείο Παιδείας έχει δείξει ότι το Υπουργείο Παιδείας ασκεί
µόνο γραφειοκρατικό έλεγχο και δεν έχει την ευχέρεια -αλλά ούτε και πρέπει- να
εµπλέκεται στα επιµέρους θέµατα που αφορούν τα ίδια τα Ιδρύµατα.
Για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, που εκτός από συνταγµατική επιταγή αποτελεί
και κεντρική στρατηγική επιλογή, απαιτείται η εκχώρηση αρµοδιοτήτων, τις οποίες
σήµερα έχει το Υπουργείο. Είναι απαραίτητη η δηµιουργία οργανισµών που θα
λειτουργούν µε υψηλή αποτελεσµατικότητα, διαφάνεια, και θα υπόκεινται σε
ουσιαστική λογοδοσία. Η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης ικανοποιεί ένα ισχυρό και για πολλά χρόνια σταθερό αίτηµα της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, και στη βάση της ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς εµπειρίας και
πρακτικής, επιλέγεται η µετάβαση από το σηµερινό σύστηµα διοίκησης σε αυτό της
διοίκησης από δύο όργανα µε διακριτή σύνθεση και αρµοδιότητες. Για τα
Πανεπιστήµια τα όργανα αυτά είναι η Σύγκλητος και το Συµβούλιο. Για τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα τα ανάλογα όργανα είναι η Συνέλευση και το
Συµβούλιο.
Για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Ιδρυµάτων απαιτείται η µεταβίβαση, από
την πολιτεία στα ίδια τα Ιδρύµατα, ουσιωδών αρµοδιοτήτων καθοριστικών για την
ποιοτική, αποτελεσµατική και δηµοκρατική τους λειτουργία. Για την επιτυχή αλλαγή
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες
του Συµβουλίου σε κάθε Ίδρυµα είναι ιδιαίτερα υπεύθυνη απόφαση. Το Συµβούλιο
κάθε Ιδρύµατος είναι απαραίτητο να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη όλης της
ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος, της πολιτείας και της κοινωνίας. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να απαρτίζεται τόσο από εσωτερικά µέλη του Ιδρύµατος όσο και από
µέλη που δεν ανήκουν σε αυτό.
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Στόχος της διαβούλευσης είναι ο λεπτοµερής προσδιορισµός:
• της σύνθεσης,
• του τρόπου συγκρότησης, και
• της κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργάνων της νέας διοίκησης των
Ιδρυµάτων ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις
αποτελεσµατικής, διαφανούς και ποιοτικής λειτουργίας.

Οι αρµοδιότητες της Συγκλήτου/Συνέλευσης και του Συµβουλίου: ευθύνη και
διακριτοί ρόλοι
Όλα τα ακαδηµαϊκά ζητήµατα του Ιδρύµατος παραµένουν στην αρµοδιότητα της
Συγκλήτου/Συνέλευσης του Ιδρύµατος. Το Συµβούλιο προτείνεται να έχει την
ευθύνη για:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύµατος (συνεργασίες κ.α.)
την έγκριση του προϋπολογισµού
την έγκριση του προγραµµατισµού και της προγραµµατικής συµφωνίας µε την
πολιτεία
την έγκριση του απολογισµού λειτουργίας
την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύµατος
τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και την τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισµού λειτουργίας
την έγκριση και αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του (Εσωτερικός
Κανονισµός Λειτουργίας, οργανόγραµµα κ.α.)
την επιλογή του Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ και την παύση των καθηκόντων του
την έγκριση της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής του Ιδρύµατος

Η σύνθεση του Συµβουλίου: ευθύνη, ηγεσία, κοινωνική λογοδοσία και
αλληλεπίδραση
Το Συµβούλιο αποτελείται από άµεσα εκλεγµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας
του Ιδρύµατος και από εξωτερικά µέλη. Τα εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου είναι
σηµαντικές προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τοµείς της επιστήµης,
των γραµµάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία επιλέγονται ως
άτοµα και όχι ως ex officio εκπρόσωποι φορέων ή οργανισµών.
Στο Συµβούλιο εκπροσωπούνται οι φοιτητές και το λοιπό µη ακαδηµαϊκό προσωπικό
του Ιδρύµατος.
Η σύνθεση του Συµβουλίου, τα χαρακτηριστικά των µελών του και ο τρόπος
συγκρότησής του αποτελούν µέρος της παρούσας διαβούλευσης1.

1

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης παραθέτουµε συνηµµένα την Έκθεση του δικτύου
ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ «∆ιακυβέρνηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Πολιτικές, δοµές,
χρηµατοδότηση και ακαδηµαϊκό προσωπικό», 2008.
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Η Σύγκλητος/Συνέλευση αποτελείται από τον Πρύτανη/Πρόεδρο ΤΕΙ, τους
Κοσµήτορες/∆ιευθυντές Σχολών και εκπροσώπους των φοιτητών και των λοιπών
κατηγοριών του προσωπικού.
Οι αποφάσεις όλων των οργάνων του Ιδρύµατος δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Πρύτανης
Την ευθύνη της ακαδηµαϊκής διοίκησης του Ιδρύµατος έχει ο Πρύτανης και η
Σύγκλητος.
Ο Πρύτανης θα πρέπει να έχει υψηλά ακαδηµαϊκά προσόντα. Ο Πρύτανης µπορεί να
είναι καθηγητής Πανεπιστηµίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Εφόσον Πρύτανης
εκλεγεί καθηγητής άλλου Πανεπιστηµίου, ταυτόχρονα του προσφέρεται θέση
καθηγητή στο γνωστικό του αντικείµενο, στο Ίδρυµα στο οποίο εκλέγεται.
Ο Πρύτανης επιλέγεται από το Συµβούλιο µετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και τη γνώµη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Ιδρύµατος (ο τρόπος
έκφρασης της γνώµης αυτής αποτελεί θέµα της διαβούλευσης). Την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντάσσει το Συµβούλιο του Ιδρύµατος.

Πρόεδρος του ΤΕΙ
Την ευθύνη της ακαδηµαϊκής διοίκησης του Ιδρύµατος έχει ο Πρόεδρος και η
Συνέλευση του ΤΕΙ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ θα πρέπει να έχει υψηλά ακαδηµαϊκά προσόντα. Ο Πρόεδρος
του ΤΕΙ µπορεί να είναι καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίου της Ελλάδας ή του
εξωτερικού. Εφόσον Πρόεδρος του ΤΕΙ εκλεγεί καθηγητής άλλου ΤΕΙ, ταυτόχρονα
του προσφέρεται θέση καθηγητή στο γνωστικό του αντικείµενο, στο Ίδρυµα στο
οποίο εκλέγεται.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ επιλέγεται από το Συµβούλιο µετά από διεθνή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη γνώµη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του
Ιδρύµατος (ο τρόπος έκφρασης της γνώµης αποτελεί θέµα της διαβούλευσης). Την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντάσσει το Συµβούλιο του Ιδρύµατος.

Ακαδηµαϊκή ∆εοντολογία
Για την αµερόληπτη και γρήγορη αντιµετώπιση διαφορών και συγκρούσεων µεταξύ
µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και
φοιτητές), τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τους, την προστασία τους έναντι αδικιών
και την τήρηση των κανόνων της νοµιµότητας, στο πλαίσιο της µέχρι τώρα
διαβούλευσης, έχουν διαµορφωθεί οι εξής δύο προτάσεις:
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Πρόταση 1
Θεσµοθέτηση του Ακαδηµαϊκού Συνηγόρου, στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη,
ως αρχής διευθέτησης των ενδοακαδηµαϊκών διαφορών.
Πρόταση 2
Συγκρότηση ανεξάρτητου Εθνικού Συµβουλίου Ακαδηµαϊκής και Ερευνητικής
∆εοντολογίας.
Ζητήµατα προσωπικού
Το προσωπικό των Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
ανήκει στο Ίδρυµα και αποτελείται από το διδακτικό και από το λοιπό προσωπικό
(τεχνικό και διοικητικό).
Για το διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστηµίων προτείνονται τα εξής:
• Οι βαθµίδες του διδακτικού προσωπικού περιορίζονται σε τρεις (Καθηγητές,
Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές).
• Η εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού κρίνεται µε κλειστή διαδικασία.
• Η µονιµότητα διασφαλίζεται στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
• Καταργείται ο θεσµός του διδάσκοντα µε βάση το Π∆ 407 και αντικαθίσταται
από το θεσµό του Λέκτορα µε κυρίως διδακτικά καθήκοντα. Η θέση του
λέκτορα δεν αποτελεί εξελίξιµη βαθµίδα.
• Τα χαρακτηριστικά του λοιπού προσωπικού των Πανεπιστηµίων (π.χ. ΕΕ∆ΙΠ,
ΕΤΕΠ, ∆ιοικητικό κλπ.) εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό
λειτουργίας του Ιδρύµατος.
Για το διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ προτείνονται τα εξής:
• Οι βαθµίδες του διδακτικού προσωπικού παραµένουν τέσσερις (Καθηγητές,
Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές Εφαρµογών).
• Η εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού κρίνεται µε κλειστή διαδικασία.
• Η µονιµότητα του διδακτικού προσωπικού διασφαλίζεται στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή.
• Τα χαρακτηριστικά του λοιπού προσωπικού των ΤΕΙ (π.χ. ΕΡ∆ΙΠ, ΕΤΠ,
∆ιοικητικό κλπ.) θα εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας
του Ιδρύµατος.

Προϋποθέσεις εκλογής
Οι προϋποθέσεις εκλογής µελών του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων
αποτελούν στοιχείο της ταυτότητας κάθε Ιδρύµατος και της διαδικασίας
διαµόρφωσης της στρατηγικής και της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του και αποτελεί
στοιχείο της αξιολόγησής του από ανεξάρτητη αρχή.
Για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για εκλογή σε θέση διδακτικού προσωπικού
προτείνονται τα εξής:
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•
•
•
•
•
•

τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται από το Ίδρυµα στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας,
το γνωστικό αντικείµενο των θέσεων που προκηρύσσονται προσδιορίζεται µε
βάση τις ανάγκες υλοποίησης των προγραµµάτων σπουδών,
τα εκλεκτορικά σώµατα είναι διεθνούς σύνθεσης,
τα Ιδρύµατα συντάσσουν και δηµοσιοποιούν καταλόγους εξωτερικών κριτών
ανά γνωστικό πεδίο,
οι µόνιµοι καθηγητές υπόκεινται σε περιοδική διαδικασία αξιολόγησης ως
προς το ερευνητικό τους έργο από επιτροπές κρίσης διεθνούς σύνθεσης,
οι υπηρετούντες σήµερα µόνιµοι καθηγητές αξιολογούνται µετά από αίτησή
τους.

Ταυτόχρονη υπηρέτηση σε ελληνικό και σε ΑΕΙ άλλης χώρας
Θεσµοθετείται η δυνατότητα στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ να εκλέγουν καθηγητές,
οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα του εξωτερικού, χωρίς οι
τελευταίοι να υποχρεούνται να παραιτηθούν από τη θέση τους στο εξωτερικό.
Οι καθηγητές που εκλέγονται µε αυτό το καθεστώς θα πρέπει να απασχολούνται στην
Ελλάδα για ένα διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών ανά έτος, µε ανάλογες αποδοχές.
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καθηγητών αυτών είναι ίδια µε αυτά της
επιλογής του λοιπού διδακτικού προσωπικού.
Αναστολή καθηκόντων
Τα µέλη του διδακτικού προσωπικού µπορούν, µετά από άδεια της Σχολής και την
έγκριση του Συµβουλίου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς εκτός του
Ιδρύµατος. Στην περίπτωση αυτή, τελούν σε αναστολή των καθηκόντων τους στο
Ίδρυµα. Ο χρόνος αναστολής καθορίζεται από κάθε ΑΕΙ αλλά -προτείνεται- να µην
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
∆ιδακτορικοί φοιτητές και υπότροφοι
Το κάθε Πανεπιστήµιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής, όπως επίσης και της υποτροφίας που µπορεί να χορηγεί σε
υποψήφιους διδάκτορες ανάλογα µε το προσφερόµενο έργο.
Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι
Κάθε Ίδρυµα ορίζει τις διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης µεταδιδακτορικών
υποτρόφων.

Θέσεις ∆ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού
Κάθε Ίδρυµα, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τον διαθέσιµο προϋπολογισµό του,
προσδιορίζει το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Οργανισµού του. Το
προσωπικό αυτό προσλαµβάνεται µετά από δηµόσια προκήρυξη και την ευθύνη των
διαδικασιών πρόσληψης έχει ο Κοσµήτορας/∆ιευθυντής κάθε σχολής µε την έγκριση
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του Πρύτανη/Προέδρου του ΤΕΙ και την επικύρωση του Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
Οι ήδη υπηρετούντες διοικητικοί υπάλληλοι και µέλη του τεχνικού προσωπικού
εντάσσονται στις θέσεις που διαµορφώνονται. Όσοι από αυτούς δεν επιθυµούν την
τοποθέτηση αυτή έχουν το δικαίωµα µετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου.

Μεταβατικές διατάξεις
Σε όλες τις περιπτώσεις των αλλαγών σε ζητήµατα που αφορούν το προσωπικό, θα
προβλεφθούν µεταβατικές διατάξεις για τα υπηρετούνται µέλη, οι οποίες θα
εξειδικευτούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Οικονοµική αυτοτέλεια: ευελιξία και αποτελεσµατικότητα
Για την ενδυνάµωση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας των Ιδρυµάτων και
τον περιορισµό γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών, η πλήρης διαχείριση
των οικονοµικών των Ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας,
περιέρχεται στα ίδια τα Ιδρύµατα.
Το ύψος των µισθών του προσωπικού των Ιδρυµάτων καθορίζεται από την πολιτεία,
ιδιαίτερα ως προς τα ελάχιστα όρια. Η πολιτεία χρηµατοδοτεί το προσωπικό των
Ιδρυµάτων σύµφωνα µε τις προγραµµατικές συµφωνίες. Τα Ιδρύµατα µπορούν να
διαµορφώνουν τη δική τους συµπληρωµατική πολιτική, ώστε να ανταποκρίνεται στις
ιδιαίτερες ακαδηµαϊκές και επιστηµονικές τους ανάγκες, προκειµένου να
προσελκύουν επιστήµονες υψηλού κύρους ή/και για την παροχή πρόσθετων κινήτρων
στο προσωπικό τους.
Για την ενθάρρυνση δωρεών προς τα Ιδρύµατα προτείνεται η απαλλαγή από τη
φορολόγησή τους.

Προγραµµατικές συµφωνίες: εργαλείο ανάπτυξης της πολυτυπίας και της
ιδιαίτερης ταυτότητας Ιδρυµάτων υψηλής ποιότητας
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποκτούν αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση
της στρατηγικής ανάπτυξης και της εκπαιδευτικής και ερευνητικής ταυτότητά τους.
Κάθε Ίδρυµα αποφασίζει και προγραµµατίζει τη στρατηγική ανάπτυξής του και
διαµορφώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωµία και αποστολή του. Τα Ιδρύµατα
χρηµατοδοτούνται από την πολιτεία, στη βάση –αµοιβαία δεσµευτικώνπρογραµµατικών συµφωνιών. Οι προγραµµατικές συµβάσεις των Ιδρυµάτων µε την
πολιτεία εξελίσσονται σε εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης κάθε Ιδρύµατος,
ενταγµένης στο πλαίσιο της εθνικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
Ανώτατη Εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτοµία και τη
∆ιά Βίου Μάθηση. Στο πλαίσιο των προγραµµατικών συµφωνιών του µε την
πολιτεία κάθε Ίδρυµα διαµορφώνει:
•
•

την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο πλαίσιο της αποστολής του
τους στόχους του και τον τρόπο επίτευξής τους
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•
•

την εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωµία, συµπεριλαµβανοµένου
και του αριθµού των εισακτέων φοιτητών
τη στρατηγική ανάπτυξής του στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την
Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Χρηµατοδότηση:
Ποιότητα,
αποτελεσµατικότητα

αξιολόγηση,

διαφάνεια,

λογοδοσία,

Νέοι κανόνες: έµφαση στα επιτεύγµατα των Ιδρυµάτων
Στο νέο πλαίσιο αυτοδιοικούµενης λειτουργίας των Ιδρυµάτων, η διαφάνεια της
λειτουργίας της πολιτείας και των Ιδρυµάτων, οι κανόνες χρηµατοδότησης και ο
έλεγχος επίτευξης των συµπεφωνηµένων στόχων και αποτελεσµάτων καθίσταται
καθοριστικό στοιχείο για την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων της εθνικής
στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα, την ποιότητα και αριστεία
των Ιδρυµάτων.
Ένα µέρος της δηµόσιας χρηµατοδότησης των Ιδρυµάτων από την πολιτεία
κατανέµεται στα Ιδρύµατα στη βάση δεικτών ποιότητας και των επιτευγµάτων τους.
Οι δείκτες αυτοί µεταβάλλονται περιοδικά ώστε να επιτυγχάνονται οι
µεταβαλλόµενοι στόχοι και οι προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής για την
Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι διοικήσεις των Ιδρυµάτων αποκτούν συγκεκριµένα
κίνητρα, προκειµένου να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής, την ανάπτυξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους, την επίτευξη των στόχων
τους και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους. Τα Ιδρύµατα επιβραβεύονται για
τα επιτεύγµατά τους µε συγκεκριµένο τρόπο. Από τους δείκτες αυτούς, στη
διαβούλευση, προτείνονται ενδεικτικά, οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

αριθµός αποφοίτων/εισερχόµενους φοιτητές
αριθµός των φοιτητών, ανάλογα µε το είδος της ειδίκευσής τους (ιατρική,
πολυτεχνείο, οικονοµικά, κ.λπ.)
αριθµός αλλοδαπών φοιτητών
αριθµός φοιτητών που προσελκύονται στο Ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Έρασµος κ.ά.)
αριθµός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Έρασµος κ.ά.)
προσφερόµενες υποτροφίες και βραβεία, ιδίως µε προσέλκυση εξωτερικών
πόρων και χορηγιών
βαθµός αξιοποίησης πόρων του Ιδρύµατος
αποδοτικότητα διαχείρισης επιπλέον εσόδων (π.χ. γενικά έξοδα ερευνητικών
και αναπτυξιακών έργων)
αριθµός απλών συµµετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αριθµός συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράµµατα
έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αριθµός µελών του επιστηµονικού προσωπικού µε χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας
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•
•
•
•
•
•
•

•

αριθµός Κέντρων Αριστείας στην Εκπαίδευση και την οργάνωση της µάθησης
αριθµός Κέντρων Αριστείας στην Έρευνα
αριθµός φοιτητών σε προγράµµατα ∆ιά Βίου Μάθησης
αριθµός φοιτητών/αποφοίτων µε αναπηρίες
πορεία επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων
αριθµός ανδρών/γυναικών στο επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό
αριθµός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα
κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών
οργανισµών, ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών.
αριθµός συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης
της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

Οι παραπάνω προτεινόµενοι δείκτες ποιότητας και αποτελεσµατικότητας θα
εξειδικευτούν και εµπλουτιστούν περαιτέρω, στο πλαίσιο του διαλόγου και της
δηµόσιας διαβούλευσης, λαµβάνοντας υπόψη το διακριτό ρόλο και αποστολή των
Ιδρυµάτων των δύο τοµέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε να αποτελέσουν έναν
αρχικό οδηγό στη διαµόρφωση των κριτηρίων χρηµατοδότησης. Σηµειώνεται ότι οι
δείκτες σε καµία περίπτωση δεν αντιµετωπίζονται ως απόλυτα κριτήρια, αλλά ως
εργαλεία που αναδεικνύουν τις τάσεις προς βελτίωση ή όχι.
Θεσµοί χρηµατοδότησης: διαφάνεια και εµπιστοσύνη
Η πολιτεία οργανώνει ειδική υπηρεσία, η οποία µε την υποστήριξη ειδικών
επιστηµόνων και φορέων, αναλαµβάνει τη διαπραγµάτευση και την υπογραφή των
προγραµµατικών συµβάσεων µε τα Ιδρύµατα, τη διαχείριση και κατανοµή της
δηµόσιας χρηµατοδότησης στα Ιδρύµατα, την κοστολόγηση των υπηρεσιών, την
επεξεργασία σχετικών δεικτών και προτύπων, και τη συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων από τα επιµέρους Ιδρύµατα. Είναι αναγκαίο να λειτουργεί µε
υποδειγµατική διαφάνεια και να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της πολιτείας, των
Ιδρυµάτων, και ολόκληρης της κοινωνίας.
Αποστολή του νέας υπηρεσίας αποτελεί η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για
την Ανώτατη Εκπαίδευση. Παράλληλα, υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας στον
επιτελικό του ρόλο που είναι η διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την
Ανώτατη Εκπαίδευση, σε διαρκή διαβούλευση µε τους εκπαιδευτικούς και τους
κοινωνικούς φορείς.
Στη µέχρι τώρα διαβούλευση, για την οργάνωση και τη δοµή της υπηρεσίας αυτής
έχουν διαµορφωθεί τρεις εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες θέτουµε για συζήτηση:
Πρόταση 1
Θεσµοθετείται νέα ανεξάρτητη αρχή µε αρµοδιότητα τη χρηµατοδότηση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Πρόταση 2
Μετεξέλιξη της Ανεξάρτητης Αρχής για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας της Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Α.∆Ι.Π.) σε Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης, Πιστοποίησης και
Χρηµατοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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Πρόταση 3
Η διαχείριση της χρηµατοδότησης γίνεται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

Υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών
•
•

•

έκδοση σύγχρονης ηλεκτρονικής κάρτας του φοιτητή που θα εξασφαλίζει την
πρόσβαση σε όλες τις παρεχόµενες από τα Ιδρύµατα υπηρεσίες
οι παροχές προς τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση κ.λπ.) θα γίνονται
αποκλειστικά από τα ίδια τα Ιδρύµατα µε σχήµατα συνεργασίας δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα
νέο σύστηµα φοιτητικών υποτροφιών και δανείων, µε βάση και αντίστοιχα
πρότυπα άλλων χωρών, και σε συνεννόηση µε τον τραπεζικό τοµέα για την
περαιτέρω διευκόλυνση των ελληνικών οικογενειών.

Περιφερειακή στρατηγική και τοπική ανάπτυξη
Η οικοδόµηση µιας ισχυρής κοινωνίας της µάθησης και οικονοµίας βασισµένης στη
γνώση, τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργό
συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών δυνάµεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτυχή διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη
Εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία είναι η κινητοποίηση και συµµετοχή των
τοπικών κοινωνιών.
Η εθνική στρατηγική είναι αναγκαίο να εµπλουτίζεται, εξειδικεύεται, συµπληρώνεται
και υποστηρίζεται από τη στρατηγική κάθε περιφέρειας, µε στόχο την
αποτελεσµατική συµβολή των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτοµία, ευηµερία και κοινωνική συνοχή.
Για την ενδυνάµωση του ρόλου των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην τοπική
ανάπτυξη, τη δηµιουργική αλληλεπίδρασή τους µε το εξωτερικό κοινωνικό και
οικονοµικό περιβάλλον, και την ανάδειξή τους σε τοπικά κέντρα παραγωγής και
διάχυσης γνώσης, τεχνολογίας και καινοτοµίας προτείνεται η σύσταση
Περιφερειακών Συµβουλίων µε επιστηµονική και κοινωνική συµµετοχή. Το
Περιφερειακό Συµβούλιο έχει συµβουλευτικό ρόλο στη διαµόρφωση της εθνικής
στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη
την καινοτοµία, τη ∆ιά Βίου Μάθηση, καθώς και συντονιστικό ρόλο στη στρατηγική
ανάπτυξης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο επεξεργάζεται προτάσεις προς τα Ιδρύµατα της
µεταλυκειακής Εκπαίδευσης για την αποτελεσµατική συνέργεια και τη δηµιουργική
χρήση πόρων και υποδοµών.
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Χωροταξική και θεµατική αναδιάρθρωση
Τα ελληνικά Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης µπορούν και πρέπει να είναι διεθνώς
αναγνωρίσιµα για την ακαδηµαϊκή και ερευνητική τους ποιότητα. Όπως συµβαίνει
και σε πολλές άλλες χώρες, ενθαρρύνουµε τις συνενώσεις Ιδρυµάτων µε στόχο τη
δηµιουργία κρίσιµων µαζών που θα αποτελέσουν ‘πυλώνες’ αριστείας διεθνούς
εµβέλειας.
Οι συνενώσεις εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυµάτων αποτελούν νέα
δυνατότητα και ευκαιρία για τη διαµόρφωση της νέας ταυτότητας των Ιδρυµάτων που
επιδιώκεται. Η νέα αυτή ταυτότητα θα επιτρέψει τη στενή και αποτελεσµατική
συνεργασία των Ιδρυµάτων στην παραγωγή νέας γνώσης και στη διάχυσή της µέσω
της οργάνωσης και προσφοράς νέων καινοτόµων προγραµµάτων σπουδών διεθνούς
εµβέλειας.
Οι συνενώσεις Ιδρυµάτων και των τµηµάτων τους θα διευρύνουν τις επιλογές των
φοιτητών και τη διεπιστηµονικότητα στη µάθηση. Επιπλέον, το µεγαλύτερο µέγεθος
Ιδρυµάτων στο νέο πλαίσιο λειτουργίας και χρηµατοδότησης θα διευρύνει τις
δυνατότητες πλήρους αυτοδιοίκησης των Ιδρυµάτων, τα περιθώρια πρωτοβουλίας και
διαµόρφωσης της νέας ταυτότητάς τους. Ταυτόχρονα, οι συνενώσεις θα επιτρέψουν
στα Ιδρύµατα τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού και διοικητικού τους
προσωπικού, τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υποδοµών τους και τον περιορισµό
των διοικητικών και διαχειριστικών δαπανών.
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2. Πτυχία µε αντίκρισµα: νέα οργάνωση της µάθησης και των προγραµµάτων
σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη
διεπιστηµονικότητα

Η σηµερινή ακαδηµαϊκή οργάνωση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών
στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεµένη µε την εσωτερική
διοικητική οργάνωση των Ιδρυµάτων, µε επίκεντρο το Τµήµα, που αντιστοιχεί στο
πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών, στο οποίο πραγµατοποιείται η εισαγωγή των
νέων φοιτητών. Η ακαδηµαϊκή οργάνωση, µε επίκεντρο το Τµήµα, επιβάλλει την
επιλογή εκπαιδευτικής διαδροµής των µελλοντικών αποφοίτων ήδη πριν από την
ολοκλήρωση του Λυκείου και την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Συχνά
το Τµήµα εισόδου είναι «τυχαίο» γεγονός ή αποτέλεσµα µερικών βαθµολογικών
µορίων.
Η άκαιρη επιλογή, συχνά στενών επιστηµονικών εξειδικεύσεων,
δυσχεραίνει τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές προοπτικές και την επιτυχή
επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων και δεν παρέχει πάντα τα απαραίτητα εφόδια
για δυνατότητες προσαρµογής στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά εργασίας.
Οι µέθοδοι διδασκαλίας και η οργάνωση της µάθησης δεν ενθαρρύνουν πάντα και
αποτελεσµατικά την πρωτοβουλία και την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στις
διαδικασίες µάθησης και οικοδόµησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. Στο
σηµερινό πλαίσιο δίνεται, επιπλέον, δυσανάλογη έµφαση στον έλεγχο της απόκτησης
γνώσεων (εξετάσεις) ευνοώντας την αποστήθισή τους, αντί της ολοκληρωµένης
ανάπτυξης κριτικής επιστηµονικής σκέψης και σύγχρονων δεξιοτήτων, απαραίτητων
για την εµβάθυνση στις σπουδές και την επιτυχή πορεία ζωής. Οι εκπαιδευτικοί
στόχοι, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της µάθησης και τα προσόντα που
αναπτύσσονται µε την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών και των
µαθηµάτων δεν είναι πάντα αποσαφηνισµένα και εκ των προτέρων γνωστά, στους
φοιτητές, τη διοίκηση των Ιδρυµάτων και την κοινωνία. Οι καλές πρακτικές
διδασκαλίας και οργάνωσης της µάθησης, συνδεδεµένης µε τη σύγχρονη έρευνα και
τις επιστηµονικές εξελίξεις, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν ενεργά από τα
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.. Η ανάδειξή τους από τα Ιδρύµατα και η οριζόντια διάχυσή
τους στις σχολές και τα Ιδρύµατα της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για την
πολιτεία. Οι υπάρχουσες αναλογίες διδασκόντων και φοιτητών, αναµφίβολα,
δυσχεραίνουν την καλύτερη οργάνωση της µάθησης.
Συχνά, η δοµή των προγραµµάτων σπουδών δεν παρέχει επαρκή περιθώρια επιλογών
για τους φοιτητές, στη βάση ακαδηµαϊκών κριτηρίων. Η οριζόντια κινητικότητα των
φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους, η συµµετοχή τους σε διεθνή προγράµµατα
εκπαιδευτικών ανταλλαγών και η αναγνώριση των περιόδων σπουδών σε άλλα
Ιδρύµατα δεν διευκολύνεται. Η επιτυχής ένταξη στις συνεχώς µεταβαλλόµενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και οι προκλήσεις
της παγκόσµιας κοινωνίας απαιτούν νέα σύγχρονα εκπαιδευτικά εφόδια, γνώσεις και
ικανότητες για τους νέους και ισχυρούς πολίτες της Ευρώπης και του κόσµου. Η
απόκτηση γνώσεων, εκπαιδευτικών εµπειριών µε διεθνή ορίζοντα και η ανάπτυξη
σύγχρονων διαπολιτισµικών δεξιοτήτων χρειάζονται ενεργό ενίσχυση και
αποτελεσµατική υποστήριξη.
Οι προτάσεις µας για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της µάθησης,
επιδιώκουν την ποιότητα διεθνούς εµβέλειας στις σπουδές και τη µάθηση, µε
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αντίκρισµα στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η νέα οργάνωση των σπουδών και της
µάθησης αποτελεί συστατικό στοιχείο της νέας ταυτότητας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που οικοδοµούµε.
Με τις προτάσεις που θέτουµε σε δηµόσια διαβούλευση για τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας των σπουδών και της µάθησης επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε Ιδρύµατα:
•

•
•

•

•
•

•
•

•

που αυτοδιοικούνται, έχοντας την ευθύνη για τη διαµόρφωση και τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών και των διαδικασιών
µάθησης που οργανώνουν, καθώς και τη στήριξη της πολιτείας
που αξιολογούνται και η ποιότητά τους πιστοποιείται από Ανεξάρτητη Αρχή
και επιτροπές επιστηµόνων µε διεθνή σύνθεση
που ενθαρρύνουν την επικοινωνία µεταξύ επιστηµονικών αντικειµένων στη
µάθηση, ενισχύουν τη διεπιστηµονικότητα και δίνουν δυνατότητες
οικοδόµησης της γνώσης στους φοιτητές, ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων,
µε αυξηµένη ελευθερία εκπαιδευτικών επιλογών
µε ακαδηµαϊκή οργάνωση που διευκολύνει την ελευθερία µετακίνησης των
φοιτητών µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων σπουδών, γνωστικών
αντικειµένων και Ιδρυµάτων της χώρας, µε ακαδηµαϊκά κριτήρια, και µε
δυνατότητα παρακολούθησης αναγνωρισµένων περιόδων σπουδών σε
Ιδρύµατα του εξωτερικού
µε σύγχρονα προγράµµατα σπουδών, που βασίζονται στην αιχµή των
σύγχρονων επιστηµονικών εξελίξεων
µε σύγχρονα προγράµµατα σπουδών και ποιότητα διεθνούς εµβέλειας που
εξασφαλίζεται και µε την εισαγωγή διαδικασιών πιστοποίησής τους από
διεθνείς επιτροπές επιστηµόνων
µε διδακτικό προσωπικό µε διεθνή αναγνώριση και αφιερωµένο στα
καθήκοντά του
µε εµπλουτισµένες ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, µε ψηφιοποίηση των
διδακτικών συγγραµµάτων, που θα είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους, µε την ψηφιοποιηµένη - Εθνική Βιβλιοθήκη και διεθνείς βάσεις δεδοµένων και
περιοδικών, που αποτελούν κέντρα µάθησης και µελέτης δίνοντας πρόσβαση
στην επιστηµονική γνώση στην ευρύτερη κοινωνία
µε σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής και διασφάλιση πρόσβασης στο
γρήγορο διαδίκτυο.

Νέες αρχές ακαδηµαϊκής οργάνωσης και οργάνωσης των σπουδών
Σχετικά µε τις αλλαγές στην ακαδηµαϊκή οργάνωση των Ιδρυµάτων προτείνουµε τα
εξής:
•

Βασική Ακαδηµαϊκή Μονάδα είναι η Σχολή που έχει την ευθύνη για τα
προγράµµατα σπουδών που προσφέρει, απονέµει πτυχία και µπορεί να
αποτελείται από Τµήµατα µε συγγενή επιστηµονικά πεδία. Η Σχολή αναθέτει
στα Τµήµατα την οργάνωση και προσφορά των διαφορετικών και ευέλικτα
δοµηµένων προγραµµάτων σπουδών. Τα Τµήµατα έχουν την ευθύνη για την
οργάνωση της διδασκαλίας και τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτά
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•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Κάθε Σχολή συγκροτείται µε βασικά κριτήρια τη συνάφεια επιστηµονικού
αντικειµένου των Τµηµάτων, το µέγεθός τους και τη γεωγραφική τους
εγγύτητα
Η Σχολή έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του ενιαίου προγράµµατος
σπουδών του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανοµή της ύλης σε
γενικής διδασκαλίας µαθήµατα, κ.λπ.)
Οι νέοι φοιτητές εισάγονται σε Σχολή ή στο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
(Πανεπιστήµιο ή Τεχνολογικό Ίδρυµα)
Οι φοιτητές εντάσσονται στα επιµέρους προγράµµατα σπουδών της Σχολής,
µετά από το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα µε τις επιδόσεις και τις
προτιµήσεις τους
Το Ίδρυµα υποχρεούται στον Εσωτερικό του Κανονισµό να ορίσει και να
δηµοσιοποιήσει τις λεπτοµερείς απαιτήσεις και διαδικασίες για την ένταξη
των φοιτητών σε προγράµµατα σπουδών, την αλλαγή προγράµµατος σπουδών
και την εγγραφή φοιτητών µε µεταφορά πιστωτικών µονάδων, µετά το πρώτο
ακαδηµαϊκό έτος. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς και
αξιοκρατικές και να πιστοποιούνται από την αρµόδια ανεξάρτητη αρχή
Οι διαδικασίες ένταξης φοιτητών στα προγράµµατα σπουδών υπόκειται σε
τακτικούς ελέγχους από το Συµβούλιο του Ιδρύµατος, τις διαδικασίες
εσωτερικής αξιολόγησης, τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και
πιστοποίησής τους. Υπόκειται, επίσης, σε δειγµατοληπτικό έλεγχο από την
πολιτεία ή την αρµόδια ανεξάρτητη αρχή
Σε κάθε Πανεπιστήµιο θεσµοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών που
οργανώνουν
µεταπτυχιακά
προγράµµατα
ειδίκευσης,
οργανωµένα
προγράµµατα διδακτορικών σπουδών και απονέµουν µεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στα ΤΕΙ οργανώνονται µε
ανάλογο τρόπο σε επίπεδο Σχολής. Ενθαρρύνεται και χρηµατοδοτείται η
δηµιουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων µέσω συµπράξεων ΑΕΙ και
Ερευνητικών Κέντρων, στα οποία Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων
συµµετέχουν µε πλήρη δικαιώµατα
Τα πλήρως αυτοδιοικούµενα Ιδρύµατα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση
των σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους, µε τη στήριξη της
πολιτείας. Τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, τις
διαδικασίες εξετάσεων και φοίτησης εξειδικεύονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό του Ιδρύµατος, µέσα σε ευρύ πλαίσιο που ορίζει η πολιτεία
Θεσµοθετείται η δυνατότητα προσφοράς προγραµµάτων σπουδών από
απόσταση, καθώς και προγραµµάτων σπουδών µονοετούς ή διετούς διάρκειας
Θεσµοθετούνται κίνητρα για τη δηµιουργία προγραµµάτων µε
αποτελεσµατική σύνδεση µε την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας
Εφαρµόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πιστωτικών Μονάδων, µε τη
σχετική κλίµακα βαθµολογίας, που θα διευκολύνει την αναγνώριση των
σπουδών και την κινητικότητα των φοιτητών µεταξύ προγραµµάτων σπουδών
(της Σχολής, του ιδρύµατος και άλλων Ιδρυµάτων της χώρας και του
εξωτερικού)
Θεσµοθετείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης ως
εργαλείο διαφάνειας των διαδικασιών µάθησης και των αποτελεσµάτων της
στα προγράµµατα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι
και τα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας
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•

•

•

διατυπώνονται ρητά, δηµοσιοποιούνται και αξιολογούνται. Το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τρία επίπεδα, αντιστοιχείται
µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ∆ιά Βίου Μάθησης και το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης γίνονται πιο
ουσιαστικές. Οι υφιστάµενες διαδικασίες ∆ιασφάλισης της Ποιότητας
συµπληρώνονται µε τις διαδικασίες πιστοποίησης των προγραµµάτων
σπουδών και Ιδρυµάτων από ανεξάρτητη αρχή και επιτροπές επιστηµόνων µε
διεθνή σύνθεση
Κέντρα Αριστείας: θεσµοθετούνται και ενισχύονται Κέντρα Αριστείας στη
διδασκαλία και την οργάνωση της µάθησης. Κάθε καλή πρακτική και νησίδα
ποιότητας διεθνούς εµβέλειας αναδεικνύεται, στηρίζεται και διαχέεται στα
Ιδρύµατα της χώρας. Η ανεξάρτητη αρχή αναπτύσσει τα κριτήρια και τις
διαδικασίες επιλογής και ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας
Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο για την κατοχύρωση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ιδρυµάτων.

∆ιά Βίου Μάθηση στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης: εργαλείο σύνδεσης µε
την τοπική κοινωνία
Η συνεχής παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας και η ταχύτατη διάχυσή τους σε
παγκόσµιο επίπεδο δηµιουργούν νέες προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Γνώσεις και δεξιότητες απαιτείται να ανανεώνονται συχνά. Είναι απαραίτητο να
δίνονται ευκαιρίες σε εργαζόµενους όλων των ηλικιών για την εξέλιξη ή και την
αλλαγή σταδιοδροµίας. Η ανάπτυξη προγραµµάτων ∆ιά Βίου Μάθησης αποτελεί
µέρος της νέας διευρυµένης αποστολής τους, της εξωστρεφούς ταυτότητας των
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και µέσο σύνδεσής τους µε τις τοπικές κοινωνίες
και τις ανάγκες τους για γνώση. Το νέο Πανεπιστήµιο και το νέο Τεχνολογικό
Ίδρυµα που οικοδοµούµε οργανώνεται εσωτερικά και συντονίζει αποτελεσµατικά την
ανταπόκρισή του στη ζήτηση για ανανέωση γνώσεων και ικανοτήτων, για την παροχή
εξειδικευµένων και ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ειδικές κατηγορίες
πολιτών και εργαζοµένων ανάλογα και µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και
επαγγελµατικές τους επιδιώξεις.
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής ∆ιά Βίου Μάθησης τα ΑΕΙ προσφέρουν
αυτοτελώς ή µέσω των Ινστιτούτων τους προγράµµατα ∆ιά Βίου Μάθησης που
προσφέρονται είτε στους χώρους του Ιδρύµατος, είτε εκτός του Ιδρύµατος είτε εξ
αποστάσεως.

Εκπαίδευση συνδεδεµένη µε την παραγωγή νέας γνώσης και την έρευνα αιχµής
Η έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης αιχµής είναι βασική συνιστώσα της
ανάπτυξης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και της ποιότητας της
Εκπαίδευσης που προσφέρουν. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη τεθεί σε δηµόσια
διαβούλευση2 προτάσεις για ενδυνάµωση της επιστηµονικής και τεχνολογικής
2

Βλέπε «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας’’ στον ιστότοπο www.gsrt.gr.

23

έρευνας στην Ελλάδα, την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας και τη
δηµιουργία ενιαίου ερευνητικού χώρου, καθώς και τη στενότερη σύνδεση δηµόσιας
έρευνας, Παιδείας και οικονοµίας µε σκοπό τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου
θεσµικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής µας.
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3. Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των
Ιδρυµάτων, µε άµεση σύνδεση µε το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας:
ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα, σε ολόκληρη την ιστορία της αποτέλεσε χώρα εξαγωγής µεγάλου αριθµού
φοιτητών. Το ελληνικό κράτος αδυνατούσε να ανταποκριθεί στη µεγάλη ζήτηση για
Ανώτατη Εκπαίδευση. Σήµερα, η ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί ένα από
τα πλέον εκτεταµένα και ανοικτά συστήµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης στον κόσµο.
Επιτρέπει την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε περισσότερο από 2 στους 3
νέους κάθε γενιάς. Πιο πρόσφατα, προσφερόµενες θέσεις εισαγωγής στην Ανώτατη
Εκπαίδευση παρέµειναν κενές, ενώ χρηµατοδοτούνται, καθώς δεν ανταποκρίνονται
στις προτιµήσεις και επιδιώξεις των Ελλήνων φοιτητών.
Η µεγάλη ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες είχε, επίσης,
ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του αριθµού των Ελλήνων που σπουδάζουν στο
εξωτερικό σε προπτυχιακό επίπεδο3. Η ζήτηση, πλέον, για σπουδές στο εξωτερικό
αφορά πρωτίστως τις µεταπτυχιακές σπουδές και την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων µε διεθνή χαρακτήρα4. Τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες, αναζητά µε
αυξανόµενο ρυθµό και η σύγχρονη αγορά εργασίας, η οικονοµία και η διοίκηση.
Τέτοιες θέσεις εργασίας αναµένεται και στο µέλλον να δηµιουργηθούν σε διεθνώς
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και τοµείς της οικονοµίας.
Την ίδια στιγµή, οι δυνατότητες για διεθνείς σπουδές και για την ανάπτυξη
διαπολιτισµικών γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας που
προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών φοιτητών, δεν αξιοποιούνται
επαρκώς και εξίσου από όλα τα ελληνικά Ιδρύµατα, τα τµήµατα, και τους φοιτητές
τους. Παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει από τα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις
τελευταίες δύο δεκαετίες (π.χ. ίδρυση και λειτουργία Γραφείων ∆ιεθνών Σχέσεων,
κ.ά.), ο βαθµός συµµετοχής των ελληνικών Ιδρυµάτων και των φοιτητών στα
ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα συνεργασίας και ανταλλαγών
εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών παραµένει συνολικά χαµηλός. Η µέχρι
τώρα αποσπασµατική εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών
Μονάδων, καθώς και τα αυστηρά δοµηµένα προγράµµατα σπουδών των Ιδρυµάτων
περιορίζουν την αναγνώριση περιόδων σπουδών σε Ιδρύµατα του εξωτερικού και τη
διεθνή κινητικότητα των φοιτητών.
Επιπλέον, τις τελευταίες δύο δεκαετίες η διεθνής κινητικότητα φοιτητών και
επιστηµόνων αυξάνεται µε ραγδαίο ρυθµό, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό άλλα και σε
παγκόσµιο επίπεδο. Τα ελληνικά Ιδρύµατα όµως προσελκύουν πολύ µικρό αριθµό
φοιτητών και επιστηµόνων από άλλες χώρες. Την ίδια στιγµή, σηµαντικός αριθµός
Ελλήνων επιστηµόνων επιλέγει Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα άλλων χωρών.
Τα ελληνικά Ιδρύµατα, η ελληνική οικονοµία και η διοίκηση στερούνται τις
πολύτιµες γνώσεις και ικανότητες επιστηµονικού δυναµικού µε διεθνείς γνώσεις και
δεξιότητες. Η τάση αυτή φαίνεται, µάλιστα, να εντείνεται στην τρέχουσα δυσχερή
οικονοµική συγκυρία.
3
4

Βλέπε OECD Education at a glance, 2000, 2009.
Στοιχεία από το Higher Education Statistical Agency, Great Britain.
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Τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν σηµαντικές δυνατότητες, ώστε
να συµβάλλουν στη µεταβολή της Ελλάδας από χώρα εξαγωγής σε χώρα εισαγωγής
φοιτητών και υψηλής ποιότητας επιστηµόνων από άλλες χώρες. Έχουν σηµαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήµατα - πολλά από τα οποία δεν αξιοποιούνται πλήρως - ώστε
να µεταβληθούν σταδιακά σε διεθνή κέντρα Εκπαίδευσης και πολιτισµού που θα
προσελκύουν επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναµικό υψηλών ικανοτήτων από ολόκληρο
τον πλανήτη.
Τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά οφέλη από το άνοιγµα των ελληνικών Ιδρυµάτων
στον κόσµο είναι σηµαντικά για τα Ιδρύµατα, το επιστηµονικό τους προσωπικό, τους
φοιτητές και την ελληνική οικονοµία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το διεθνές κύρος
και ο σεβασµός στο επιστηµονικό προσωπικό της χώρας θα ενισχυθούν ακόµη
περισσότερο. Οι δυνατότητές τους για διεθνή δικτύωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών
και ερευνητικών συνεργασιών θα διευρυνθούν. Οι φοιτητές θα ευνοηθούν από την
ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη διεθνώς
ανταγωνιστική οικονοµία και από τη φοίτησή τους σε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε
διεθνή παρουσία, ορατότητα και ποιότητα διεθνούς εµβέλειας. Οι διεθνείς
εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες των Ιδρυµάτων θα έχουν ευεργετικά
αποτελέσµατα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών Ιδρυµάτων, την
ενίσχυση του διεθνούς ακαδηµαϊκού τους κύρους και στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη
της χώρας. Μια τέτοια προοπτική µπορεί, επιπλέον, να αποτρέψει τάσεις διαρροής
πολύτιµου ανθρώπινου δυναµικού, µε υψηλή εξειδίκευση, ικανότητες και
δηµιουργικότητα από τη χώρα.
Η διεθνής παρουσία των ελληνικών Ιδρυµάτων δεν είναι σήµερα ικανοποιητική.
Αντανακλάται στις θέσεις που καταλαµβάνουν στα διεθνή συστήµατα κατάταξης των
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διάδοση και η επιρροή αυτών των
συστηµάτων κατάταξης, σε παγκόσµιο επίπεδο είναι αναµφισβήτητη.
Αναµφισβήτητες είναι και οι ουσιαστικές αδυναµίες τους, ως αξιόπιστοι δείκτες
ακαδηµαϊκής ποιότητας, καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την άκριτη
χρήση τους. Ορισµένες από τις υπαρκτές αδυναµίες των σηµερινών συστηµάτων
κατάταξης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αναµένεται να περιοριστούν από
το – υπό διαµόρφωση - σύστηµα κατάταξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η θέση των ελληνικών Ιδρυµάτων στο νέο ευρωπαϊκό σύστηµα
κατάταξης απαιτείται να είναι περίοπτη.
Στο διάλογο για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση προτείνουµε τη διαµόρφωση
µιας ολοκληρωµένης και συνεκτικής στρατηγικής για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ως κεντρικού άξονα της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη
Εκπαίδευση. Με τη στρατηγική αυτή επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε Ιδρύµατα:
•
•

εξωστρεφή, µε διεθνή και πρωταγωνιστικό χαρακτήρα και παρουσία, στη
βάση της ακαδηµαϊκής αριστείας
µε διεθνώς αναγνωρισµένα και πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών ικανά
να προσελκύουν φοιτητές και προσωπικό από άλλες χώρες

Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής συνεργούν οι περισσότερες από τις
αλλαγές που προτείνουµε και ορισµένες επιπρόσθετες. Συγκεκριµένα, για τη
στρατηγική διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης προτείνουµε τα εξής:
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•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Ενίσχυση της αυτοδιοίκηση των Ιδρυµάτων και της δυνατότητάς τους να
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες
στον διεθνή χώρο
Ενθάρρυνση συνενώσεων µεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυµάτων
µε στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους
Υιοθέτηση και πλήρης εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και
αντιστοίχησή του µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ∆ιά Βίου
Εκπαίδευσης και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ως εργαλείου για τη διεθνή διαφάνεια, κατανόηση, αναγνώριση
και προβολή των σπουδών στα ελληνικά Ιδρύµατα
Πλήρη εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών Μονάδων στα
Ιδρύµατα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των σπουδών σε διεθνές
επίπεδο
Χρηµατοδότηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών,
µε διεθνή χαρακτήρα και εµβέλεια, και σε άλλη γλώσσα, ώστε να
προσελκύουν φοιτητές και προσωπικό από άλλες χώρες
Χρηµατοδότηση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων µε κορυφαία
Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού σε τοµείς στους
οποίους η Ελλάδα διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και την αναγκαία
κρίσιµη µάζα
Πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών των ελληνικών Ιδρυµάτων από
διεθνείς επιτροπές επιστηµόνων, ώστε η ποιότητά τους να γίνεται γνωστή
στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα
Στήριξη της ίδρυσης παραρτηµάτων των ελληνικών Ιδρυµάτων σε άλλες
χώρες
Εκλογή των µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού από
εκλεκτορικά σώµατα µε ισχυρή διεθνή παρουσία για την ενίσχυση του
κύρους, της φήµης και της αναγνωρισιµότητάς τους σε διεθνές επίπεδο
Θεσµοθέτηση της δυνατότητας ταυτόχρονης κατοχής θέσης διδακτικού
προσωπικού σε ελληνικό Ίδρυµα και σε Ίδρυµα του εξωτερικού
∆ιεύρυνση και στήριξη του θεσµού του Επισκέπτη Καθηγητή/Ερευνητή
Θεσµοθέτηση της δυνατότητας χορηγίας Εδρών, µε βάση προδιαγραφές που
θέτει το Ίδρυµα
Ενίσχυση της διεθνούς προβολής των ελληνικών Ιδρυµάτων και των
προγραµµάτων τους στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εξωτερικών και το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού
Θεσµοθέτηση βραβείων µε στόχο την ανάδειξη του προτύπου του Έλληνα
επιστήµονα µε διεθνή αναγνώριση και προβολή.
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