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ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	

 
Βασίλης Τσελφές, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών	
	
	

Το πλαίσιο	

Το προς αξιολόγηση έργο αποτελεί Πράξη που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

“Ανάπτυξης Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης, Διασφάλισης της Ποιότητας και 

Τεκµηρίωσης των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης” µε κωδικό 01.72.22.01.  

Κεντρικό στόχο της Πράξης αποτελούσε η ανάπτυξη της ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ, καθώς 

και των απαραίτητων εργαλείων που δίνουν τη δυνατότητα για µια αξιόπιστη 

διαδικασία διαρκούς αυτο-αξιολόγησης, αλλά και προοπτικά πιστοποίησης, που 

σηµατοδοτεί την ταυτότητα του Πανεπιστηµίου, αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά 

της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες και τη 

δυναµική του. Ο στόχος αυτός, µε βάση τα κλασικά πρότυπα λειτουργίας των 

Πανεπιστηµίων, βρίσκεται κατηγοριοποιηµένος ουσιαστικά σε τρεις άξονες, οι 

οποίοι αναφέρονται στη διερεύνηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας α) της 

Έρευνας β) της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας και γ) της Διοικητικής Λειτουργίας 

του Ιδρύµατος. Ο κλασικός αυτός στόχος διευρύνεται στην εποχή µας και µε µια 

τέταρτη ουσιαστική διάσταση, αυτή της ευρύτερης δηµοσιοποίησης τουλάχιστον 

του Ερευνητικού και Διδακτικού έργου. 

Από την πλευρά του εξωτερικού αξιολογητή, η κριτική προσέγγιση του παραπάνω 

έργου περιλαµβάνει κυρίως την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των αδυναµιών της 

παραγωγής, που ίσως αποκαλύπτουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον κεντρικό 

σχεδιασµό του Ιδρύµατος και µε τον τρόπο αυτό συµβάλουν εποικοδοµητικά στη 

µελλοντική διαχείριση των δοµών και των εργαλείων που έχει πια στα χέρια της η 

ΜΟΔΙΠ. Δευτερευόντως, περιλαµβάνει και µια κριτική αποτύπωση της σχέσης του 
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σχεδιασµού του έργου µε τα παραδοτέα του, αποτύπωση που ούτως ή άλλως έχει 

πραγµατοποιηθεί, και σταδιακά και τελικά, στο πλαίσιο της εσωτερικής 

αξιολόγησης του προγράµµατος.   

 

Μεθοδολογία 

Α. Δεδοµένα 

Για την αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδοµένα: 

1. Τα τεχνικά δελτία της πράξης καθώς και οι ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου, 

2. Τα παραδοτέα, σε ηλεκτρονική (https://modip.uowm.gr/fe/) και έντυπη µορφή, 

3. Πρόχειρα πρακτικά από την Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Παρουσίαση του Έργου της ΜΟΔΙΠ 2011-2015, που 

πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00 – 14.30 µ.µ. στο 

Μεγάλο Αµφιθέατρο του Πανεπιστηµίου, στη Φλώρινα. Στην Ηµερίδα 

παρουσιάστηκαν και χρησιµοποιούνται εδώ ως δεδοµένα εισηγήσεις µε τίτλους: 

 α. «Η Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας: 

Ίδρυση και Λειτουργία, Ενδεικτικά Αποτελέσµατα, Προοπτική, Προβλήµατα και 

Προβληµατισµοί», από τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ, καθηγητή Π. Καριώτογλου, 

 β.  «Παρουσίαση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Δ.Μ. (2011-2015)», από την Α. 

Ευφραιµίδου, Διοικητική Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ και  

 γ. «Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήµατος και οδηγίες», από τον Π. 

Καραγιάννη, Υπεύθυνο Πληροφοριακού Συστήµατος της ΜΟΔΙΠ. 

4. Μαγνητοσκοπηµένα πρακτικά από ηµερίδες-εκδηλώσεις διάχυσης της προόδου 

του έργου που έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2011 έως σήµερα. 

5. Συνέντευξη-συζήτηση µε τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ, καθηγητή Π. Καριώτογλου 

και 

6. Συνέντευξη-συζήτηση µε φοιτητές και φοιτήτριες, προπτυχιακούς και 

µεταπτυχιακούς, της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου. 

Β. Πλαίσιο ανάλυσης 

Τα δεδοµένα αναλύθηκαν ποιοτικά ως προς το περιεχόµενο των κειµένων τους σε 

τρεις κατευθύνσεις: 
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1η κατεύθυνση. Η Πράξη πραγµατοποιήθηκε µε τη λογική της παραγωγής 

εργαλείων που η λειτουργία τους µπορεί να ελέγχει αξιολογικά τη διαδικασία και 

την ποιότητα της ροής των δράσεων που ξεκινούν από τον Κεντρικό Σχεδιασµό 

του ΠΔΜ και των επιµέρους µονάδων του (Είσοδος) και καταλήγουν στην 

Υλοποίηση- Αποτελέσµατα του εν λόγω σχεδιασµού (Έξοδος). Τα αποτελέσµατα 

αυτά, θεωρείται ότι εκτιµώνται από τους ωφελούµενους της Πανεπιστηµιακής 

λειτουργίας και µέσω των εκτιµήσεων αυτών επανέρχονται για να επηρεάσουν τον 

σχεδιασµό της διοίκησης του Ιδρύµατος. Η παραπάνω λογική υπαγορεύεται από 

τον κεντρικό σχεδιασµό της εποπτεύουσας αρχής, της ΑΔΙΠ, η οποία προσεγγίζει 

τις πανεπιστηµιακές δοµές κυρίως ως δοµές Παροχής Υπηρεσιών και για το λόγο 

αυτό συµπεριλαµβάνει στους δείκτες της ποιότητας ποσοτικές και ποιοτικές 

εκτιµήσεις για τις προσδοκίες και τον βαθµό ικανοποίησης των “καταναλωτών”, 

ενεργών φοιτητών, αποφοίτων, εν δυνάµει φοιτητών, καθώς και των εξωτερικών 

“εταίρων της αγοράς”. Έτσι, η πρώτη µορφή ανάλυσης εστιάζει στη 

λειτουργικότητα των παραδοτέων και την ικανότητά τους να αποτυπώνουν την 

πορεία των δράσεων που υλοποιούνται στους άξονες Έρευνα, Εκπαίδευση και 

Διοίκηση από τον Κεντρικό Σχεδιασµό προς την Υλοποίηση-Αποτελέσµατα. 

Εδώ, αναλύονται κυρίως τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα πακέτα των 

παραδοτέων και από τη συζήτηση-συνέντευξη µε τον πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ, 

διασταυρωµένα µε τα συνοπτικά δεδοµένα που παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν 

στην Ηµερίδα. 

Στο σχολιασµό των αποτελεσµάτων και της παραγωγής της Πράξης, που µπορώ 

από τώρα να πω ότι κρίνονται απολύτως θετικά µε την λογική της παροχής 

υπηρεσιών, προσθέτω κάποιες επισηµάνσεις που σχετίζονται µε πιο σύγχρονες 

αντιλήψεις των δοµών αυτών. Για παράδειγµα στη σύγχρονη και ταχύτατα 

µεταβαλλόµενη αγορά η λογική του καταγράφω τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

εν δυνάµει “πελατών” µου για να οργανώσω τη δοµή µε τρόπους που να τις 

εξυπηρετεί θεωρείται πολλές φορές παρωχηµένη µιας και, µέχρι να ολοκληρώσει 

την έρευνά της και να οργανωθεί µε βάση αυτή µια δοµή, οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες των “πελατών” έχουν κατά κανόνα αλλάξει. Γι’ αυτό οι σύγχρονες 

δοµές οργανώνονται έτσι ώστε να “κατασκευάζουν” τις ανάγκες και τις προσδοκίες 
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των “πελατών”. Μια λογική που τα Πανεπιστήµια ως παραδοσιακοί παραγωγοί 

νέας γνώσης ακολουθούσαν από την ίδρυσή τους. 

 

2η κατεύθυνση. Η δοµή και τα αποτελέσµατα της Πράξης συγκροτούν το βασικό 

πακέτο δεδοµένων µε βάση τα οποία θα πραγµατοποιηθεί η εξωτερική αξιολόγηση 

του ΠΔΜ στον άξονα 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

του σχεδίου αξιολόγησης της ΑΔΙΠ. Θα πρέπει ως εκ τούτου τα παραδοτέα να 

καλύπτουν τους προς αξιολόγηση επιµέρους άξονες του κεντρικού αυτού άξονα. Η 

ανάλυση εδώ στοχεύει στον εντοπισµό της πληρότητας που εµφανίζουν τα 

παραδοτέα για χρήση στο παραπάνω πλαίσιο. Ο εντοπισµός αυτός αποκαλύπτει 

ταυτόχρονα και την ποιότητα του έργου µε βάση τον σχεδιασµό της ΑΔΙΠ. 

 

3η κατεύθυνση. Τα παραδοτέα, από την άλλη µεριά, λειτουργούν και στο εσωτερικό 

και στους διαύλους εξωτερικής επικοινωνίας µιας σχετικά κλειστής κοινωνικής 

υπο-δοµής, όπως το πανεπιστήµιο. Έτσι, οι δράσεις που κατευθύνονται απ’ αυτά 

και οδηγούν σε συγκεκριµένες καταγραφές και τελικά αποτελέσµατα, 

υλοποιούνται τοπικά από τα δρώντα υποκείµενα της πανεπιστηµιακής δοµής 

(επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές κ.λπ.). Καθένα από τα 

υποκείµενα αυτά δρα τοπικά µε βάση τους προσωπικούς του στόχους και 

χρησιµοποιώντας τις προσωπικές του πρακτικές. Ο συντονισµός αυτών των 

προσωπικών-τοπικών δράσεων είναι αποφασιστικός για την ποιότητα του 

επιτελούµενου έργου και των συνολικών αποτελεσµάτων. Ο συντονισµός αυτός, 

όµως, επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των παραδοτέων της Πράξης, µιας και 

αυτά, συλλέγοντας προσωπικά πληροφορίες από καθένα από τα δρώντα 

υποκείµενα διαµορφώνουν σε κάποιο βαθµό τις τοπικές πρακτικές τους. Π.χ. τα 

εργαλεία τα οποία έχει αναπτύξει η Πράξη, τα σχετικά µε τα βραβεία 

επιστηµονικού και διδακτικού έργου προωθούν ίσως συγκεκριµένες επιστηµονικές 

και διδακτικές πρακτικές ως βέλτιστες και µε τον τρόπο αυτό διαµορφώνουν τους 

στόχους των δρώντων υποκειµένων (του επιστηµονικού προσωπικού αλλά και 

έµµεσα των φοιτητών που κρίνουν το διδακτικό έργο). Έτσι η δεύτερη µορφή 

ανάλυσης εστιάζει στα εργαλεία των παραδοτέων που αναµένεται να 
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λειτουργήσουν αναδραστικά πάνω στα υποκείµενα της πανεπιστηµιακής δοµής και 

να επηρεάσουν την ποιότητα της εσωτερικής της λειτουργίας σε κάποιες 

κατευθύνσεις. Εδώ χρησιµοποιούνται επιλεγµένα δεδοµένα από τα παραδοτέα και 

τα πρακτικά των Ηµερίδων δηµοσιοποίησης της Πράξης, καθώς και οι 

συνεντεύξεις µε τους φοιτητές. 

 

Αποτελέσµατα 

1. Στο γενικό επίπεδο: Σχεδιασµός – Αποτελέσµατα – εκτιµήσεις ωφελούµενων. 

Το συνολικό έργο-Πράξη κινήθηκε στους παρακάτω άξονες: 

Την ανάπτυξη της λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ µε τη στελέχωσή της µε εξειδικευµένο 

επιστηµονικό, διοικητικό και τεχνικό δυναµικό, την ανάπτυξη του µεθοδολογικού 

πλαισίου του συστήµατος αξιολόγησης σύµφωνα µε το πρότυπο της ΑΔΙΠ, την 

υποστήριξη των ΟΜΕΑ, την υλοποίηση προγραµµάτων αξιολόγησης σε επίπεδο 

ακαδηµαϊκών µονάδων και ιδρύµατος, την προώθηση και διάχυση των σχετικών 

πληροφοριών στο Ίδρυµα, τη σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων εσωτερικής 

αξιολόγησης, τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύµατος και την 

ολοκλήρωση όλων των εξωτερικών αξιολογήσεων. 

Την ανάπτυξη Πληροφοριακού συστήµατος το οποίο στηρίζει όλους σχεδόν τους 

παραπάνω άξονες δράσης και το οποίο περιλαµβάνει διαδικασίες συλλογής και 

επεξεργασίας των απαραίτητων στοιχείων για την υποστήριξη των αξιολογήσεων, 

µε δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής δεδοµένων, αξιόπιστης διαχείρισης 

αποτελεσµάτων και έκδοσης εκθέσεων στο περιβάλλον του διαδικτύου. Την 

ενηµέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού τόσο µέσω διαδικτυακών πόρων όσο 

και µέσω εκδηλώσεων ενηµέρωσης, διάχυσης και πληροφόρησης στο εσωτερικό 

του Ιδρύµατος αλλά και στη σχέση του µε τα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήµια.  

Σε αξιολογικό επίπεδο, µπορώ να συνοψίσω τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσµάτων του έργου-πράξης µε τα παρακάτω σχόλια που αναφέρονται στα: 

 

1.1. Συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ_ΠΔΜ 

Με βάση το Παραδοτέο 6.2 (σσ.5-14), η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ αποτελεί µια πλήρως 

οργανωµένη εσωτερική πανεπιστηµιακή δοµή, η οποία περιλαµβάνει στα όργανά 



	

6	

της µέλη από όλες τις επιµέρους δοµές του Πανεπιστηµίου, τα οποία 

αναλαµβάνουν σαφή λειτουργικά καθήκοντα, απολύτως σχετικά µε τον σκοπό µιας 

πλήρους, εσωτερικής και διαρκούς αξιολογικής διαδικασίας. Και είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάποιος ότι η δοµή αυτή υποστηρίζεται σε κάθε 

σχεδόν βήµα της και µηχανογραφικά από τα παραδοτέα της Πράξης. Με τον τρόπο 

αυτό η υλοποίηση των υποχρεώσεων των οργάνων και η ροή των δράσεων 

αποτυπώνεται, ελέγχεται και ανατροφοδοτείται και ψηφιακά. 

 

1.2. Ποιότητα Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού έργου 

Η παραγωγή της Πράξης στο παραδοσιακό αυτό τρίπτυχο συγκροτείται από µια 

σειρά παραδοτέων που περιλαµβάνονται στα πακέτα ΠΕ.1, ΠΕ.2 και ΠΕ.4 τα οποία 

παρέχουν τη δυνατότητα αποτύπωσης (καταγραφής και επεξεργασίας) της 

ποιότητας  

Α. του διδακτικού έργου, όπως το προσλαµβάνουν οι ωφελούµενοι απ’ αυτό 

προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, 

Β. του επιστηµονικού έργου, όπως µπορεί να αποτιµηθεί µε βάσει αυστηρές και 

αξιόπιστες διεθνείς προδιαγραφές και 

Γ. του διοικητικού έργου, όπως το προσλαµβάνουν τα ωφελούµενα απ’ αυτό µέλη 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας, διδακτικό, επιστηµονικό προσωπικό και 

φοιτητές. 

Αν και οι καταγραφές οδηγούν ευκολότερα σε ποσοτικά αποτελέσµατα, οι 

µεταβλητές των εργαλείων και η επαναλαµβανόµενη ανά έτος ή και εξάµηνο χρήση 

τους παρέχει αξιόπιστα τεκµήρια και για την ποιότητα, η οποία αποτελεί το 

κατεξοχήν ζητούµενο. 

Στην κατεύθυνση αυτή η Πράξη περιλαµβάνει και δύο ακόµη πακέτα παραδοτέων 

(ΠΕ.3 και ΠΕ.5).  

Το ένα απ’ αυτά εστιάζει στην αξιολόγηση των Προγραµµάτων Σπουδών 

(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών), δίνοντας τη δυνατότητα πολύπλευρης 

αξιολόγησης της ποιότητας του Εκπαιδευτικού έργου (το οποίο ασφαλώς 

συνδυάζεται και µε το διδακτικό) µιας και το εκθέτει στην κρίση τόσο των 

ωφελούµενων φοιτητών όσο και των εν δυνάµει ωφελούµενων «κοινωνικών 
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εταίρων», που υποδέχονται τους απόφοιτους του Πανεπιστηµίου στους χώρους 

εργασίας.  

Το δεύτερο εστιάζει στη δηµοσιότητα των δράσεων αξιολόγησης του 

Πανεπιστηµίου, καθώς και των αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης. Όπως 

προκύπτει από την ανασκόπηση των συµµετοχών και των διοργανώσεων του ΠΔΜ, 

η προσπάθεια δηµοσιοποίησης απέβλεπε ουσιαστικά στην ωρίµανση της Πράξης 

µέσα από την έκθεσή της προς (και την τριβή της µε) τους οµόλογους του 

πανεπιστηµιακού χώρου, καθώς και µέσα από την έκθεσή της στην κριτική των 

µελών της ίδιας της κοινότητας του ΠΔΜ (οµιλητές και κοινό κυρίως 

πανεπιστηµιακοί και φοιτητές).  

Η εκτίµησή µου είναι ότι το συνολικό έργο της αξιολόγησης και της οργάνωσης της 

διασφάλισης της ποιότητας είναι πλέον ώριµο για να εκτεθεί δηµόσια και στο κοινό 

των «κοινωνικών εταίρων», µε δράσεις δηµοσιότητας που ξεφεύγουν από το 

ακαδηµαϊκό πλαίσιο και τις σχετικές µε αυτό παραδόσεις προβολής και διαλόγου 

(συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ.). Αν και τα µέλη των ακαδηµαϊκών κοινοτήτων δεν είναι 

έµπειρα σε µη ακαδηµαϊκού τύπου επικοινωνιακές πρακτικές, η λογική της 

σύνδεσης των Πανεπιστηµίων µε την κοινωνία επιβάλλει την ανάπτυξή τους. 

Διαφορετικά, η σχέση αυτή αποκαθίσταται µέσω των ΜΜΕ, τα οποία µέχρι 

στιγµής αδιαφορούν ουσιαστικά για τα τεκτενόµενα εντός των Πανεπιστηµίων και 

διαδίδουν στην κοινωνία στερεότυπα που καταστρέφουν τόσο τις προσπάθειες 

ενηµέρωσης όσο και τις προσπάθειες ανίχνευσης των προσδοκιών και των 

πεποιθήσεων «κοινωνικών εταίρων» (παράδειγµα αυτής της στρέβλωσης φαίνεται 

αποτελούν τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων στο παραδοτέο 3.2 όπου οι 

απόψεις των φορέων τείνουν να λένε ότι οι απόφοιτοι είναι ικανοί σε όλα τα επίπεδα 

αλλά τα Πανεπιστήµια κάτι πρέπει να κάνουν…). 

 

1.3. Αξιολόγηση έργου. 

Το πακέτο ΠΕ.6 περιλαµβάνει µια σειρά τριών διαδοχικών αξιολογήσεων 

απολύτως ρεαλιστικών και αξιόπιστων που φαίνεται ότι καθοδήγησαν την εξέλιξη 

της Πράξης και συνετέλεσαν σε κάποιο βαθµό στην επιτυχή από κάθε άποψη 

ολοκλήρωσή της (από την πληρότητα των παραδοτέων µέχρι την ευελιξία και την 
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απορρόφηση στη χρηµατοδότηση, την επίλυση των προβληµάτων που 

δηµιούργησαν οι περικοπές των κονδυλίων κ.λπ.). 

 

1.4. Καινοτόµες παραγωγές της Πράξης 

Στα παραδοτέα µπορεί κάποιος να ξεχωρίσει κάποιες παραγωγές που µε ιδιαίτερη 

ποιότητα, όπως:   

• Τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της βάσης και λειτουργίας των επιµέρους 

διαδικασιών, που αφενός καθιστούν το όλο εγχείρηµα εύκολα προσβάσιµο 

(ξεκαθαρίζουν το τοπίο επικοινωνίας µε τη µηχανή και διευκρινίζουν τις 

υποχρεώσεις των χρηστών) και εν δυνάµει µπορούν να κατευθύνουν τη 

σκέψη του χρήστη και προς το µέτρο της δικής του ευθύνης.  

• Την απίστευτη παραγωγή του 1400 περίπου σελίδων καταλόγου των διεθνών 

περιοδικών όλων, νοµίζω, των επιστηµονικών πεδίων, µε τους δείκτες της 

ποιότητας του καθενός.  

• Τα ερωτηµατολόγια, που αποσκοπούν στη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε 

την κοινωνία, όπως τα ερωτηµατολόγια προς τους αποφοίτους και τους 

κοινωνικούς εταίρους – εργοδότες ή και εν δυνάµει εργοδότες.  

• Τα έργα-κίνητρα που αποβλέπουν στη δηµιουργία κινήτρων για µορφές 

διδασκαλίας που εκτιµούν περισσότερο οι φοιτητές και για δηµοσιεύσεις σε 

περιοδικά µε υψηλότερα στάνταρτ. 

• Τα πρότυπα των καταγραφών, όπως αυτά που παίρνουν τη θέση των 

βιογραφικών σηµειωµάτων του επιστηµονικού προσωπικού κ.λπ.   

 

2. Σε ότι αφορά την κάλυψη των πληροφοριών που θα χρειαστούν για την 

εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύµατος. 

Οι υπο-άξονες που αφορούν το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σύµφωνα µε το σχέδιο εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ είναι οι 

ακόλουθοι: 

4.1. Πολιτική και στρατηγική διασφάλισης ποιότητας 

4.2. Σχεδιασµός, έγκριση, έλεγχος και αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών 

και των απονεµόµενων τίτλων 
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4.3. Διδασκαλία και µάθηση. Αξιολόγηση φοιτητών 

4.4. Εισδοχή φοιτητών, πρόοδος και αναγνώριση των σπουδών 

4.5. Διασφάλιση ποιότητας σε σχέση µε το διδακτικό προσωπικό 

4.6. Πηγές µάθησης και υποστήριξη φοιτητών 

4.7. Πληροφοριακά συστήµατα καταγραφής και ανάλυσης στοιχείων και δεικτών 

4.8. Δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες 

4.9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική αναθεώρηση των προγραµµάτων 

4.10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση 

Από αυτούς ο 4.1. ενηµερώνεται επαρκώς από το ΠΕ.6. Ο άξονας 4.2 ενηµερώνεται 

από το ΠΕ.3. Ο άξονας 4.3 από το ΠΕ.1. Ο άξονας 4.4. ενηµερώνεται εν µέρει από 

το ΠΕ.3. Εδώ ίσως παρουσιάζονται κάποιες ελλείψεις σε ποσοτικά δεδοµένα για 

την αναγνώριση των σπουδών (Διαθέτει το ίδρυµα διαδικασίες και εργαλεία, ώστε 

να µπορεί να συλλέγει, ελέγχει και ενεργεί βάσει πληροφοριών σχετικών µε την 

πρόοδο των φοιτητών;). Ο 4.5 ενηµερώνεται πλήρως από το ΠΕ.2. Ο άξονας 4.6 

ενηµερώνεται από το ΠΕ.4. Ο άξονας 4.7 καλύπτεται από το µηχανογραφικό 

σύστηµα που παρέδωσε η Πράξη. Ο άξονας 4.8 καλύπτεται από το περιεχόµενο της 

βάσης που κατασκευάστηκε, την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου και εν µέρει και 

από το ΠΕ.5. Οι πληροφορίες για τον άξονα 4.9 περιλαµβάνονται στις ανά έτος 

ενηµερώσεις των δεδοµένων της βάσης, καθώς και οι περιοδικές εσωτερικές και 

εξωτερικές αξιολογήσεις (άξονας 4.10). 

Συνολικά, εποµένως η παραγωγή της Πράξης εξασφαλίζει µια επαρκή, σε κάθε 

περίπτωση πηγή πληροφοριών για µια επίσης επαρκή και θετική αξιολόγηση του 

Εσωτερικού Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΔΜ, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της ΑΔΙΠ. 

. 

3. Στο µικρο-επίπεδο επίδρασης των εργαλείων πάνω στις προσωπικές 

στοχεύσεις και πρακτικές των δρώντων υποκειµένων 

Το τρίτο επίπεδο ανάλυσης το θεώρησα ως µια µικρή συµβολή στην εξαιρετική 

δουλειά και παραγωγή της Πράξης, που η λειτουργία της στο µέλλον θα επηρεάσει 

την εξέλιξη του ΠΔΜ στο εθνικό αλλά και το διεθνές πλαίσιο µέσα στο οποίο 

υποχρεούται εκ των πραγµάτων να αναπτυχθεί. 
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Την επιλογή µου αυτή τη «χρωστάω» στη συνεχή προσπάθειά µου να απαντήσω το 

ερώτηµα: How can we avoid a scenario where words might change but actions do 

not? (Knight, 2011), που αντιµετωπίζω σε κάθε βήµα µου, όταν διαχειρίζοµαι 

«εκπαιδευτικές αλλαγές ή καινοτοµίες». Τη χρωστάω επίσης και στους 

συναδέλφους που πασχίζουν να βελτιώσουν τη διεθνή παρουσία του ΠΔΜ µέσα 

στους ρευστούς καιρούς που διανύουµε και για τους οποίους no one could have 

predicted that the era of globalisation would have changed internationalisation, 

from what has been traditionally considered a process based on values of 

cooperation, partnership, exchange, mutual benefits, and capacity building, to one 

that is increasingly characterised by competition, commercialisation, self-interest, 

and status building (Knight, 2011). 

Στη βάση της παραπάνω ρευστότητας σηµειώνω τις ακόλουθες επισηµάνσεις που 

µπορούν ίσως να επιτρέψουν µια εναλλακτική διαχείριση των παραδοτέων της 

Πράξης, αν αυτό το απαιτήσουν στο µέλλον οι «καιροί»: 

1. Ενώ το µηχανογραφικό σύστηµα που έχει αναπτυχθεί αποτυπώνει µε επάρκεια 

τους δείκτες ποιότητας καθώς και τις πιθανές µεταβολές τους µε το πέρασµα του 

χρόνου, η δουλειά που πρέπει να γίνεται για να είναι η ενηµέρωση πλήρης και στην 

ώρα της είναι µεγάλη και οι άνθρωποι που την κάνουν για να µην «εξοντωθούν» 

από το βάρος της και τη ρουτίνα που φέρνει η επανάληψη, θα πρέπει µε κάποιον 

τρόπο κάτι να «κερδίζουν» απ’ αυτή. Το ηθικό κέρδος συνήθως ανήκει στους 

πρώτους, αυτούς που έχτισαν το σύστηµα, έκαναν τις πρώτες εσωτερικές εκθέσεις 

αξιολόγησης, οργάνωσαν τις πρώτες εξωτερικές αξιολογήσεις. Οι επόµενοι, που το 

συντηρούν και φροντίζουν για την ποιότητά του δεν µπορεί να έχουν µόνο 

υποχρεώσεις. Η αναγνώριση του έργου τους µε κάποιο τρόπο θα πρέπει να είναι 

ορατή. 

2. Το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, 

όποιας ποιότητας και αν είναι, δεν θα επιβιώσει αν παραµείνει µοναδικό. Ένας 

λόγος γι’ αυτό είναι η ρουτίνα της απάντησής του. Πόσο θα αντέξει και ο πιο 

συνεπής φοιτητής να συµπληρώνει µε σοβαρότητα το ίδιο ερωτηµατολόγιο πέντε 

και έξι φορές το εξάµηνο; Η άποψή µου εδώ είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περισσότερα ερωτηµατολόγια συνδεδεµένα µε τη δοµή των µαθηµάτων. Για 
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παράδειγµα, θα µπορούσαν να τα αναπτύξουν οι ίδιοι οι διδάσκοντες, που 

γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του κάθε µαθήµατος και ταυτόχρονα 

ενδιαφέρονται ακόµη και ερευνητικά για τις διαµορφωτικές συνιστώσες τους. Θα 

µπορούσαν ίσως να αναπτυχθούν διαφορετικά ερωτηµατολόγια για τα 

εργαστηριακά µαθήµατα, διαφορετικά για τα «από έδρας», διαφορετικά για τα 

σεµιναριακά. 

Οι φοιτητές πάντως, στις συνεντεύξεις που έδωσαν, αν και αναγνωρίζουν την αξία 

της αξιολόγησης, δείχνουν να αµφιβάλουν για το κατά πόσο οι απαντήσεις τους 

στα ερωτηµατολόγια «πιάνουν τόπο». Το ίδιο ίσως να συµβαίνει και µε µέρος του 

προσωπικού που αναλαµβάνει να ενηµερώνει στο πέρασµα του χρόνου τα 

αξιολογικά δεδοµένα. Η κουλτούρα της αξιολόγησης που προσπαθεί να 

εγκαταστήσει στο πανεπιστήµιο η συγκεκριµένη Πράξη θέλει «δια βίου» στήριξη, 

ανατροφοδοτική ενίσχυση και κυρίως προσωπική σχέση ειλικρίνειας. Όπως είπε 

µια φοιτήτρια: όταν συζητάµε µε τους καθηγητές µας τα προβλήµατα των µαθηµάτων 

βλέπουµε να γίνονται αλλαγές.   

3. Το να απευθύνεσαι στους φοιτητές ως σε ωφελούµενους από µια δοµή παροχής 

υπηρεσιών αδρανοποιεί περαιτέρω τα πιο δυναµικά υποκείµενα της δοµής σε 

σχέση µε τις δραστηριότητες που θα µπορούσαν να αναπτύξουν προς όφελος του 

Πανεπιστηµίου. Στη συζήτηση µε τους φοιτητές, ενώ δεν µπορούσαν να θυµηθούν 

κάποια φοιτητική δράση (χωρίς καθηγητικό έλεγχο) που να απευθύνεται προς την 

τοπική κοινωνία και να την ενηµερώνει για τη δουλειά που γίνεται στο 

Πανεπιστήµιο (δουλειά που δήλωσαν ότι εκτιµούν ιδιαίτερα), σκέφτηκαν µέσα σε 

πέντε λεπτά και παρουσίασαν περισσότερες από τέσσερις δράσεις αυτής της 

µορφής που θα µπορούσαν να οργανωθούν µε φοιτητική πρωτοβουλία. Τέτοιου 

τύπου ενεργοποίηση εκτιµώ ότι είναι δυνατόν να πυροδοτηθεί από σχετικές 

ερωτήσεις στα ερωτηµατολόγια, αν αυτά µε κάποιες ερωτήσεις απευθύνονται 

στους φοιτητές και ως δρώντα υποκείµενα της πανεπιστηµιακής ζωής.  

4. Οι συνεργατικές επιστηµονικές και διδακτικές πρακτικές ίσως θα ενισχύονταν 

αν µε κάποιο τρόπο βραβεύονταν και οι «καλύτερες ερευνητικές οµάδες» ή τα 

«καλύτερα διεπιστηµονικά µαθήµατα».  

5. Θα είχε ενδιαφέρον η οργάνωση των ερωτηµατολογίων των σχετικών µε τα 
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προγράµµατα σπουδών να περιλάµβαναν ερωτήσεις που θα στόχευαν 

συγκεκριµένα µαθησιακά περιεχόµενα, αν και όταν αυτό θα ήταν εφικτό. Οι 

γενικού τύπου ερωτήσεις πάνω σε µια µεγάλη ποικιλία περιεχοµένων µπορεί να 

προκαλέσει µόνο απαντήσεις που εκφράζουν µια γενική επίσης εκτίµηση 

ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας.  

 

Συνολικά, 

Θα ήθελα να επαινέσω την οµάδα των επιστηµόνων και των ειδικών που 

εργάστηκε στην συγκεκριµένη Πράξη για το αποτέλεσµα της δουλειάς της, το 

οποίο µπορεί να λειτουργήσει στην κατεύθυνση της διασφάλισης µιας διαρκούς 

βελτίωσης του παραγόµενου από το ΠΔΜ έργου, καθώς και στην ανατροφοδότηση 

της Διοίκησής του, παρέχοντας έγκαιρα πληροφορίες για ευέλικτη διαχείριση 

στους δύσκολους και αρκετά απρόβλεπτους καιρούς που ζούµε. 
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