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Με ανακοίνωσή του της 27/1/2008, το ∆.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου ∆ιδασκόντων του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, διατυπώνει πρώτες σκέψεις σχετικά µε το θέµα της
διασφάλισης ποιότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήµια.
Σε κάθε πρώτη εφαρµογή ενός νέου θεσµού είναι απολύτως φυσιολογική η απουσία
πλήρους ενηµέρωσης των εµπλεκόµενων φορέων και ατόµων, η οποία οδηγεί πολλές
φορές σε παρανοήσεις και συνακόλουθα σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Σκοπός του
παρόντος κειµένου είναι ο σχολιασµός των διακριτών σηµείων που θέτουν οι
συνάδελφοι του ∆Σ του ΕΣ∆ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σχετικά µε τη διαδικασία και
την ουσία της διασφάλισης ποιότητας. Σηµειώνεται πάντως ότι τα κείµενα που
χρησιµοποιούνται ως βιβλιογραφικές πηγές της παρακάτω τεκµηρίωσης έχουν
ευρέως δηµοσιοποιηθεί στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και στο γενικότερο κοινό από
µακρού.
Επί των διακριτών σηµείων που αναφέρονται στην ανακοίνωση:
1. Το σύνολο των κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας ακαδηµαϊκών µονάδων, όπως
αυτά περιγράφονται στο [1], είναι 255. Απ’ αυτά, µόνο 60 είναι ποσοτικά, ενώ τα
υπόλοιπα 195 είναι ποιοτικά. ∆εν στοιχειοθετείται, εποµένως, καµία «ακραία
προτίµηση της Α∆ΙΠ σε δείκτες καθαρά ποσοτικού χαρακτήρα...».
2. Πράγµατι, η όποια διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι αυτοαξιολόγηση, συνεπάγεται εξ ορισµού διάθεση ανθρώπινων πόρων µε τη µορφή
φόρτου εργασίας των διδασκόντων. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία αξιολόγησης
που ο νόµος περιγράφει και η Α∆ΙΠ εξειδικεύει δεν αποτελεί ασφαλώς ελληνική
εφεύρεση, αλλά ακολουθεί τη δοµή αντίστοιχων µεθοδολογιών που
χρησιµοποιούνται µε επιτυχία επί µακρό χρονικό διάστηµα, σε όλον τον κόσµο.
Όσον αφορά στον πραγµατικό επιπλέον φόρτο εργασίας κάθε διδάσκοντα, αυτός
περιορίζεται σε περίπου 2,5 ώρες για την πρώτη συµπλήρωση του απογραφικού
δελτίου µελών εκπαιδευτικού προσωπικού [2] και σε περίπου 2 ώρες για την
πρώτη συµπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξαµηνιαίου µαθήµατος [2]. Ας
σηµειωθεί ότι το µεν απογραφικό δελτίο µελών εκπαιδευτικού προσωπικού
συµπληρώνεται µία φορά το χρόνο, ενώ το απογραφικό δελτίο µαθήµατος
συµπληρώνεται ανά µάθηµα. Εποµένως, ο µέσος επιπλέον φόρτος ανά
διδάσκοντα είναι, µε την υπόθεση διδασκαλίας δύο µαθηµάτων ανά εξάµηνο,
περίπου 10,5 ώρες ανά έτος για την πρώτη εφαρµογή και βαίνει δραστικά
µειούµενος σε επόµενα έτη. Είναι φανερό ότι τα µέλη της ΟΜΕΑ επιβαρύνονται
πολύ περισσότερο και είναι ενδεχόµενο η διαδικασία να µπορεί να βελτιωθεί. Για
το λόγο αυτό, στο πρότυπο σχήµα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης [3],
περιλαµβάνονται οι ερωτήσεις 1.2 και 1.3.
3. Όλη η ενότητα 6 του [1] και επιπλέον οι υποενότητες 2.5 και 3.3 αναφέρονται
αποκλειστικά στις υποδοµές και στο ανθρώπινο δυναµικό του Τµήµατος.
Οικονοµικά στοιχεία δεν περιλαµβάνονται, γιατί στα περισσότερα Πανεπιστήµια
δεν καταρτίζεται προϋπολογισµός σε επίπεδο Τµήµατος. Ωστόσο, τα Τµήµατα
ρητά καλούνται [3] να «προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριµένα κριτήρια

και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, διευκρινίζοντας σε κάθε
περίπτωση µε σαφήνεια το περιεχόµενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της
διαφοροποίησής τους.»
4. Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης δεν αποτελεί τοµέα
αρµοδιότητας, πολύ δε περισσότερο ευθύνης της Α∆ΙΠ, αφού αφορά στην
πολιτική του ΥπΕΠΘ. Η Α∆ΙΠ, ωστόσο, µέσω της ετήσιας έκθεσης που
υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων έχει την αρµοδιότητα και την ευθύνη «να
συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις κρίσιµες εκείνες πληροφορίες, που θα
καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσµατική ενίσχυση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της χώρας.» [4]
5. Η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που έχει ορισθεί από την Α∆ΙΠ σε
εφαρµογή του Ν. 3374/05 δεν έχει σκοπό να επιβάλει κανενός είδους
συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας και πρακτικών και συγκεκριµένης φιλοσοφίας
για την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρωταρχικός σκοπός της είναι «η καθιέρωση
µιας ενιαίας προσέγγισης, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή, την
κατανόηση, και τη συστηµατική αποτίµηση του έργου των Ακαδηµαϊκών Μονάδων
(Τµηµάτων ή Σχολών) και, συνεπώς, των Ιδρυµάτων στα οποία ανήκουν. Κύριος
στόχος είναι η ενίσχυση αυτών στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της
φυσιογνωµίας και της ιδιαιτερότητας µε τις οποίες διακρίνονται από άλλες Μονάδες
ή Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.» [4]
6. Όπως αναφέρεται στο [1], «Υπογραµµίζεται ότι οι δείκτες και τα κριτήρια που
αναλύονται εδώ ανταποκρίνονται µόνο στη µέγιστη κοινή ταυτότητα/βάση όλων
των Ακαδηµαϊκών Μονάδων (Τµηµάτων/Σχολών) της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ∆εν
περιλαµβάνονται ειδικά ερωτήµατα ή κριτήρια, τα οποία αφορούν ουσιαστικά και
κρίσιµα στοιχεία συγκεκριµένων γνωστικών περιοχών ή της λειτουργίας
συγκεκριµένων Ακαδηµαϊκών Μονάδων (λ.χ. Ιατρικές Σχολές, Σχολές Καλών
Τεχνών, Θεατρολογικά Τµήµατα κ.α.). Επίσης, κάποια κριτήρια είναι ενδεχόµενο
να έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα για κάποιες Ακαδηµαϊκές Μονάδες και µικρότερη
για άλλες.» Επειδή ακριβώς ισχύει το παραπάνω, στο [3] αναφέρεται ότι «Ωστόσο,
επισηµαίνεται ότι τα Τµήµατα µπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν
συγκεκριµένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους,
διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση µε σαφήνεια το περιεχόµενο (τι και πώς;) και τη
λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους.»
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