ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας λαµβάνοντας υπόψη:
- την πρόθεση της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.∆Ι.Π.) να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος εσωτερικών αξιολογήσεων τµηµάτων
εντός του ακαδηµαϊκού έτους 2007-8,
- τους οδηγούς εσωτερικής αξιολόγησης της Α.∆Ι.Π.
- και τη σχετική συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου στις 11/12/07,
διατυπώνει τις εξής πρώτες σκέψεις σχετικά µε το θέµα αυτό.
1. Εκφράζει την αντίρρησή του για τη ακραία προτίµηση της Α.∆Ι.Π σε δείκτες καθαρά
ποσοτικού χαρακτήρα, οι οποίοι µεταφράζουν µια πολυδιάστατη πραγµατικότητα σε
όρους «λογιστικής» και δεν εγγυώνται µε κανένα τρόπο ακόµη και την διατεινόµενη
από την Α.∆Ι.Π «διασφάλιση της ποιότητας» του παρεχόµενου διδακτικού και
ερευνητικού έργου.
2. Αντιτίθεται στον άκρως γραφειοκρατικό χαρακτήρα του προτεινόµενου συστήµατος
αξιολόγησης. Θεωρεί ότι η επιπλέον επιβάρυνση του ήδη υπερφορτωµένου µε
διοικητικά καθήκοντα προγράµµατος των διδασκόντων κινδυνεύει να αποβεί σε
βάρος του κύριου έργου τους που είναι η διδασκαλία και η έρευνα. Με άλλα λόγια,
το σύστηµα αυτό αξιολόγησης αντί να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας µπορεί
να έχει το αντίθετο αποτέλεσµα.
3. Σηµειώνει ότι δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη οι διαφορετικές σε κάθε ίδρυµα
συνθήκες της υποδοµής σε εξοπλισµό και χώρους, του διαθέσιµου διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού και των αναγκαίων για την υλοποίηση του έργου τους
κονδυλίων.
4. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο της αξιολόγησης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από τα πρόσφατα νοµοθετικά
κείµενα. ∆εν έχει καταστεί σαφές πως θα «αξιοποιηθούν» τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης (πόσο µάλλον όταν η υπο-χρηµατοδότηση της παιδείας συνεχίζεται: για
το 2008 2.8% του ΑΕΠ έναντι 3.1% το 2007) ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται, από τον
πρόσφατο «νόµο πλαίσιο» µια σαφής πρόθεση σύνδεσης της «αξιολόγησης» µε τη
χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων, αλλά όχι προς την κατεύθυνση της αρωγής σε όσα
ιδρύµατα ή τµήµατα παρουσιάζουν ελλείψεις.
5. Θεωρεί ότι µε την προτεινόµενη από την Α.∆Ι.Π. µεθοδολογία αξιολόγησης – έστω
µε τη σχετική ελαστικότητα που αυτή προβλέπει – επιχειρείται η έξωθεν επιβολή
συγκεκριµένου τρόπου λειτουργίας και πρακτικών και συγκεκριµένης φιλοσοφίας για
την εκπαιδευτική διαδικασία.
6. Θεωρεί ότι τα προτεινόµενα κριτήρια αξιολόγησης δεν λαµβάνουν υπόψη την
ιδιαίτερη φυσιογνωµία τµηµάτων, γνωστικών αντικειµένων και προγραµµάτων
σπουδών. Τα κριτήρια αυτά αποτρέπουν τις αναζητήσεις, την καινοτοµία και την
ελευθερία διαµόρφωσης του χαρακτήρα των προγραµµάτων σπουδών και των
κατευθύνσεων της έρευνας. Εποµένως, το ∆Σ διαβλέπει τον κίνδυνο να περιοριστεί η
αυτονοµία των τµηµάτων σε όσον αφορά το διδακτικό και το ερευνητικό τους έργο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν αντιτίθεται στην αρχή της αποτίµησης του έργου των ΑΕΙ.
Θεωρεί όµως ότι µια τέτοια διαδικασία πρέπει να στηρίζεται σε ακαδηµαϊκά και µόνο
κριτήρια και όχι αποκλειστικά σε αγοραίους και ποσοτικούς όρους. Οι διδάσκοντες, το
τεχνικό προσωπικό, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι φοιτητές των ακαδηµαϊκών
ιδρυµάτων αξιολογούνται και αξιολογούν, και η αξιολόγηση αυτή αποτελεί µέρος της
καθηµερινότητάς τους (η συχνότητα εξάλλου της αξιολόγησης αυτής είναι πολύ
µεγαλύτερη από την συχνότητα µε την οποία γίνεται σε άλλους τοµείς). Πιστεύουµε
ταυτόχρονα πως η όποια αξιολόγηση πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά και µόνον στην
τεχνικοοικονοµική αρωγή, από πλευράς του κράτους, σε όσα ιδρύµατα ή τµήµατα
παρουσιάζουν ελλείψεις.
Θεωρεί ταυτόχρονα ότι ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να βελτιωθεί κυρίως µε
την κάλυψη των πάγιων αναγκών των ιδρυµάτων (θέσεις ∆ΕΠ, υποδοµές, διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό, ερευνητικοί πόροι, κλπ) και την αξιοπρεπή αµοιβή των εργαζοµένων
σε αυτά και δευτερευόντως µε την διαφάνεια και την ελεύθερη πρόσβαση από όλους σε
όλες τις βασικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε το διδακτικό, ερευνητικό και
διοικητικό έργο των Τµηµάτων και των Ιδρυµάτων.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τα µέλη του Συλλόγου να
µελετήσουν το σχέδιο της Α.∆Ι.Π. (δηµοσιεύεται αναλυτικά στον δικτυακό τόπο του
Συλλόγου http://syldidask.users.uth.gr/), να προβληµατισθούν για τη συσχέτισή του µε το
Νόµο Πλαίσιο και να αξιολογήσουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της εφαρµογής του
έξω από κάθε «συντεχνιακό» πνεύµα, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση.
Βόλος, 27/1/2008
Για το ∆.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Βύρων Κοτζαµάνης

Ρίκη Βαν Μπουσχότεν

