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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοποί και στόχοι του προγράµµατος ιδρυµατικής αξιολόγησης της EUA
Κεντρικός στόχος του προγράµµατος ιδρυµατικής αξιολόγησης της EUA είναι να
εξεταστεί η ικανότητα για αλλαγή σε ένα πανεπιστήµιο µε τη µελέτη των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων και των οργανωτικών δοµών του. Κατόπιν αξιολογεί τον βαθµό που
αυτά υποστηρίζουν την ακαδηµαϊκή ζωτικότητα, καινοτοµία και στρατηγικό όραµα.
∆ιερευνά επίσης εάν το πανεπιστήµιο έχει αναπτύξει διαδικασίες, εργαλεία και δοµές
για µια αποτελεσµατική εσωτερική κουλτούρα ποιότητας. Η αξιολόγηση
πραγµατοποιείται µόνο µετά από αίτηµα του ίδιου του πανεπιστηµίου.
Ο τελικός σκοπός µιας αξιολόγησης είναι να βοηθήσει ένα πανεπιστήµιο να επιτύχει
τους επιθυµητούς στόχους του στη διδασκαλία και την έρευνα µέσα στους εξωτερικούς
περιορισµούς στους οποίους το ίδρυµα είναι υποχρεωµένο για να λειτουργεί. ∆εν είναι
σκοπός της να κάνει κρίσεις, ούτε να αξιολογήσει τις αξίες ενός πανεπιστηµίου σχετικά
µε άλλα.
Το πρόγραµµα έχει λειτουργήσει για δέκα έτη, και έχει χρησιµοποιηθεί από πάνω από
110 πανεπιστήµια σε 35 διαφορετικές χώρες (συµπεριλαµβανοµένων 4 εκτός Ευρώπης).
Γενικές µέθοδοι µιας αξιολόγησης της EUA
Οι επιτροπές αξιολόγησης αποτελούνται από τρεις νυν ή πρώην πρυτάνεις
πανεπιστηµίων από τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γνώστες των
ευρωπαϊκών και διεθνών τάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και έµπειροι στην
κατανόηση των συγκεκριµένων προκλήσεων που αντιµετωπίζονται από τα ιδρύµατα σε
ειδικά εθνικά και διεθνή πλαίσια. Ο γραµµατέας κάθε επιτροπής ανήκει στο
πανεπιστηµιακό προσωπικό µιας τέταρτης χώρας.
Η διαδικασία αρχίζει µε την προετοιµασία µιας έκθεσης αυτο-αξιολόγησης από το ίδιο
το πανεπιστήµιο - και αυτό είναι θεµελιώδες για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος.
Αφού διαβάσει την έκθεση, η επιτροπή κάνει µια προκαταρκτική επίσκεψη δύο ηµερών
για να εξοικειωθεί µε τις τοπικές συνθήκες του πανεπιστηµίου, τη γενική δοµή του και
τους εµπλεκόµενους ανθρώπους κλειδιά. Επισκέπτονται επίσης αρκετές από τις σχολές
και τις υπηρεσίες του πανεπιστηµίου, και συναντούν µια επιλογή φοιτητών,
ακαδηµαϊκού και µη ακαδηµαϊκού προσωπικού, καθώς επίσης και µερικούς από τους
εξωτερικούς ενδιαφερόµενους. Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την εµπειρία, η επιτροπή
συνήθως ζητά περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία για να συµπληρώσει την έκθεση
αυτο-αξιολόγησης του πανεπιστηµίου.
Η επιτροπή κάνει έπειτα την τελευταία, κύρια επίσκεψή της, που συνήθως διαρκεί τρεις
ηµέρες. Γίνονται πιο λεπτοµερείς συζητήσεις ώστε διευκρινιστούν και να επεκταθούν τα
προκαταρκτικά συµπεράσµατα της επιτροπή, που συµπληρώνονται από περαιτέρω
επισκέψεις και συναντήσεις µε το προσωπικό και τους φοιτητές.
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Τα τέσσερα κεντρικά ερωτήµατα που τίθενται πιο συχνά από τις επιτροπές της EUA
είναι: α) τι προσπαθεί να κάνει το ίδρυµα; β) πώς προσπαθεί να το κάνει το ίδρυµα; γ)
πώς ξέρει ότι λειτουργεί; και δ) πώς αλλάζει το ίδρυµα προκειµένου να βελτιωθεί;
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις εξετάζονται σε σχέση µε παράγοντες όπως η
αποστολή του πανεπιστηµίου και η γενική εκπαιδευτική δοµή της χώρας στην οποία
βρίσκεται.
Η κύρια επίσκεψη ολοκληρώνεται µε µια συνοπτική προφορική έκθεση του προέδρου
της επιτροπής. Τα λεπτοµερή συµπεράσµατα και οι συστάσεις καθορίζονται σε µια
γραπτή έκθεση που στέλνεται αρχικά στο πανεπιστήµιο για σχόλια και για οιεσδήποτε
διορθώσεις λαθών προτού να δηµοσιευθεί.
Το πρόγραµµα αξιολόγησης που υλοποιείται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης
Καθ. Regis Ritz (πρόεδρος) Πανεπιστηµιακός Πόλος του Μπορντώ (Γαλλία)
Καθ. Johann Gerlach, Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βερολίνου (Γερµανία)
Καθ. Sir David Smith, Πανεπιστήµιο Εδιµβούργου (Ηνωµένο Βασίλειο)
Liudvika Leisyte (ακαδηµαϊκός γραµµατέας), Ερευνήτρια, Κέντρο Μελετών Πολιτικής
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (CHEPS), Πανεπιστήµιο Twente (Ολλανδία)
Έκθεση αυτο-αξιολόγησης του πανεπιστηµίου
Η έκθεση αυτο-αξιολόγησης συντάχτηκε από µια οµάδα αυτο-αξιολόγησης µε πρόεδρο
τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καθ. Ναπολέοντα Μήτση. Ο καθ.
Νικόλαος Βλάχος ήταν ο συντονιστής και συνδέσµος µε την EUA για όλη τη
διαδικασία.
Η προκαταρκτική επίσκεψη
Η προκαταρκτική επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις 15-17 Μαρτίου 2004. Σκοπός ήταν
να αποκτηθεί µια γενική εντύπωση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και των τοπικών
συνθηκών του. Αποτελέστηκε από µια σειρά συναντήσεων µε µέλη ∆ΕΠ από
διαφορετικά τµήµατα διαφορετικών σχολών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας καθώς
επίσης και µε ένα αριθµό διοικητικού προσωπικού, φοιτητές (προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς), και εξωτερικούς ενδιαφερόµενους, όπως τον Νοµάρχη Μαγνησίας, κ.
Ι. Πρίντζο, τον ∆ήµαρχο Βόλου, κ. Κ. Μήτρου, και τον Γενικό ∆ιευθυντή του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, κ. A. Παπαδούλη. Οι
συνεδριάσεις συνοδεύτηκαν από επισκέψεις σε διαφορετικούς χώρους του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, όπως, την Πολυτεχνική Σχολή, Σχολή Γεωπονίας, Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Σχολή Επιστηµών Υγείας, και την Πανεπιστηµιακή
Βιβλιοθήκη.
Η κύρια επίσκεψη
Η κύρια επίσκεψη αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε στις 27-29 Μαϊου 2004. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης, η επιτροπή αξιολόγησης είχε διάφορες συναντήσεις µε τον
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Πρύτανη, τη Σύγκλητο, την Επιτροπή Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης & Στρατηγικού
Σχεδιασµού, την Επιτροπή Ερευνών, το προσωπικό χάραξης κεντρικής
πανεπιστηµιακής πολιτικής, το γραφείο των Ξένων Γλωσσών, το γραφείο
Σταδιοδροµίας, το ∆ιεθνές γραφείο, προσωπικό αρµόδιο για τα θέµατα προϋπολογισµού
και προσωπικού καθώς επίσης και επισκέψεις στα τµήµατα Αθλητικής Επιστήµης στα
Τρίκαλα και Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα. Η επιτροπή περιόδευσε επίσης πολλές από
τις τοπικές εγκαταστάσεις, όπως τα εργαστήρια της Γεωπονικής Σχολής και της
Πολυτεχνικής Σχολής, το Τεχνολογικό Πάρκο, την Εταιρία Βιοµηχανικής Έρευνας &
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ), και τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις.
Στο τέλος της κύριας επίσκεψης, παρουσιάστηκε µια προφορική έκθεση για το
Πανεπιστήµιο από τον Πρόεδρο της επιτροπής, καθ. Ritz, σε ένα ακροατήριο που
αποτελείτο από εκπροσώπους του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Η συνολική εµπειρία της επιτροπής αξιολόγησης µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η επιτροπή αξιολόγησης επιθυµεί να εκφράσει τη βαθιά ευγνωµοσύνη της στον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καθ. Κωνσταντίνο Μπαγιάτη, καθώς επίσης
και στον Πρόεδρο της οµάδας αυτο-αξιολόγησης του Πανεπιστηµίου, Αντιπρύτανη του
πανεπιστηµίου, καθ. Ναπολέοντα Μήτση. Ο σύνδεσµος µε την EUA και συντονιστής,
καθ. Νικόλαος Βλάχος, προετοίµασε και οργάνωσε τις δύο επισκέψεις µε έναν
εξαιρετικά αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. Ο καθ. Κωνσταντίνος Κίττας, ο καθ.
Πασχάλης Μολυβδάς, ο καθ. Σταύρος Περεντίδης και ο επικ. καθ. Μάριος Γούδας
βοήθησαν πολύ στις εργασίες της οµάδας αυτο-αξιολόγησης του Πανεπιστηµίου. Οι
ιδιαίτερες και ειδικές ευχαριστίες αρµόζουν στη ευρύτερη κοινότητα των φοιτητών και
του προσωπικού του Πανεπιστηµίου, οι οποίοι παρείχαν όλες τις πληροφορίες που
απαιτήθηκαν στις συνεντεύξεις, µίλησαν έντιµα και ειλικρινά για τις εµπειρίες τους,
καθώς επίσης παρουσιάζοντας στην επιτροπή αξιολόγησης της EUA παραδείγµατα των
χώρων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων όπου εργάζονται.
Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησης της EUA εκτίµησε την εργασία που εκτελέσθηκε
από την οµάδα αυτο-αξιολόγησης του Πανεπιστηµίου, και ακόµη από ολόκληρη την
πανεπιστηµιακή κοινότητα για τη συµβολή της στην έκθεση αυτο-αξιολόγησης. Ήταν
επίσης ευγνώµων για τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτήθηκαν για να διευκρινιστούν
ορισµένα σηµεία µετά από την προκαταρκτική επίσκεψη, και για να αποκτηθεί µια
περιεκτικότερη άποψη της τρέχουσας κατάστασης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Η
έκθεση αυτο-αξιολόγησης χρησίµευσε ως αναφορά για την παρούσα έκθεση
αξιολόγησης. Η τελευταία είναι το αποτέλεσµα όλων των προφορικών συνεντεύξεων
στο Πανεπιστήµιο και γραπτών πληροφοριών που έλαβαν τα µέλη της οµάδας
αξιολόγησης της EUA κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεων.
2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεντρωτικός. Το
Υπουργείο Παιδείας ασκεί αυστηρό έλεγχο της χρηµατοδότησης καθώς επίσης και των
κανόνων του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήµια ρυθµίζονται από
το άρθρο 16 του Συντάγµατος και από το νόµο πλαίσιο 1268 του 1982. Ο νόµος αυτός
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µεταρρύθµισε την ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση µαζί µε τους επακόλουθους
νόµους 2083/1992 και 2517/1997.
Οι νόµοι αυτοί καθορίζουν τις δοµές λήψης αποφάσεων και τις πολιτικές προσωπικού,
συµπεριλαµβανοµένων των µισθών των πανεπιστηµιακών υπαλλήλων. Η διάρκεια των
σπουδών (4, 5 ή 6 έτη ανάλογα µε το πεδίο σπουδών) καθώς επίσης και ένα µεγάλο
µέρος του τρόπου µε τον οποίο το πανεπιστήµιο λειτουργεί προκαθορίζεται από το
κράτος. Η εισαγωγή των φοιτητών στα πανεπιστήµια στην Ελλάδα οργανώνεται µέσω
εισαγωγικών εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο που γίνονται από την Κεντρική Επιτροπή
Εισαγωγικών Εξετάσεων. Ο αριθµός των νέων φοιτητών που γίνονται αποδεκτοί από
ένα πανεπιστήµιο καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε τα πανεπιστήµια
δεν µπορούν να ελέγξουν άµεσα τον αριθµό φοιτητών στα διαφορετικά πεδία ανάλογα
µε τους διαθέσιµους πόρους για να τους διδάξουν. Το Υπουργείο έχει επίσης την τελική
δικαιοδοσία να αποφασίσει ποιο τύπο προγραµµάτων και τµηµάτων ένα συγκεκριµένο
πανεπιστήµιο πρέπει να έχει, ποιος τύπος πτυχίων µπορεί να χορηγηθεί και καθορίζει
ποιες ειδικεύσεις στα πλαίσια ενός προγράµµατος σπουδών επιτρέπονται. Εντούτοις, το
πανεπιστήµιο απολαµβάνει αυτονοµία σε ακαδηµαϊκά θέµατα – που ασκούνται από τα
τµήµατα – έτσι ώστε ούτε οι κεντρικοί οργανισµοί του πανεπιστηµίου ούτε το κράτος
(µέσω των υπουργείων) δεν έχουν επιρροή στο σχεδιασµό των προγραµµάτων σπουδών,
της κατανοµής του φορτίου διδασκαλίας ή της ανάθεσης µεθόδων διδασκαλίας για τις
προπτυχιακές σπουδές.
∆εν υπάρχει κανένα τρέχον εθνικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας στην Ελλάδα. Αν
και ο νόµος 2083 του 1992 εισήγαγε µια διαδικασία αξιολόγησης για τα πανεπιστήµια
και πρότεινε ότι η ευθύνη για τη συνολική αξιολόγηση άνηκε σε µια εθνική επιτροπή
αξιολόγησης, αυτή η επιτροπή δεν σχηµατίσθηκε ποτέ, οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το
συνολική διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης και οι δείκτες απόδοσης
που θα χρησιµοποιούνταν δεν καθορίστηκαν ποτέ. Εντούτοις, η ενθάρρυνση της
κουλτούρας ποιότητας στο σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι ένας από τους
σηµαντικότερους στόχους του προτεινόµενου Νόµου στο Κοινοβούλιο αυτό το έτος
(2004), το οποίο στοχεύει στην καθιέρωση του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιασφάλισης
Ποιότητας και Αξιολόγησης.
3. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 στην πόλη του Βόλου προκειµένου να
ενισχύσει την περιφερειακή διάσταση στην κεντρική-ανατολική Ελλάδα. Το
Πανεπιστήµιο εξελίχθηκε µε έµφαση στη ∆ηµοτική, Νηπιακή και Φυσική Εκπαίδευση,
Γεωπονία, Πολυτεχνείο και στην Ιατρική. Με τη βοήθεια χρηµατοδοτούµενων από την
ΕΕ προγραµµάτων που εισήχθησαν από το Υπουργείο Παιδείας, η ακαδηµαϊκή
φυσιογνωµία του Πανεπιστηµίου επεκτάθηκε και ενισχύθηκε. Κατά τη διάρκεια των
επόµενων ετών ιδρύθηκαν πολλά νέα τµήµατα, ειδικότερα στην Πολυτεχνική, στις
Επιστήµες Υγείας, στις Γεωπονικές, στις Οικονοµικές και στις Ανθρωπιστικές
Επιστήµες.
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Ο χρόνος των προπτυχιακών σπουδών ποικίλλει ανάλογα µε την επιστήµη από 4 έως 6
έτη, οι µεταπτυχιακές σπουδές ποικίλλουν από 12 έως 15 µήνες και η ελάχιστη διάρκεια
του διδακτορικού είναι 3 έτη. Σήµερα, το Πανεπιστήµιο έχει περίπου 5.500
προπτυχιακούς και 900 µεταπτυχιακούς φοιτητές, αυξάνεται συνεχώς και θεωρείται ως
ένας από τους σηµαντικότερους πυλώνες της περιφερειακής ανάπτυξης στην κεντρικήανατολική Ελλάδα.
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας είναι ενήµερο για τις επιτυχίες και τις δυσκολίες του. Η
κύρια δύναµή του είναι το σχετικά νέο και ταλαντούχο προσωπικό του. Κατά συνέπεια
έχει υψηλά επιστηµονικά πρότυπα ως ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο. Ο ενθουσιασµός
του προσωπικού του τροφοδοτεί µία κουλτούρα ποιότητας που διαπερνά ολόκληρο το
ίδρυµα, και διαπιστώθηκε ότι ορισµένα τµήµατα είχαν πραγµατοποιήσει ήδη αυτοαξιολογήσεις µερικά έτη προτού να προταθεί το παρόν εγχείρηµα της EUA. Το
Πανεπιστήµιο διαδραµατίζει έναν σηµαντικό περιφερειακό ρόλο και είναι ενεργό στην
τοπική κοινότητα.
Η προετοιµασία της καλής και περιεκτικής έκθεσης αυτο-αξιολόγησης ήταν ένα
συλλογικό εγχείρηµα που ορατά βοήθησε τη δηµιουργία µιας ταυτότητας του
Πανεπιστηµίου καθώς επίσης παρείχε πληροφορίες και στοιχεία που θα είναι χρήσιµα
σε µελλοντικούς προγραµµατισµούς.
Επιπλέον, η συνολική συµπεριφορά του προσωπικού και των φοιτητών κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων και των επισκέψεων ήταν θετική, και η πανεπιστηµιακή
κοινότητα στο σύνολο ήταν ειλικρινής και ανοικτή στη επιτροπή αξιολόγησης της EUA.
Εποµένως υπάρχει ήδη αυτή η ουσιαστική προϋπόθεση για τη µελλοντική ανάπτυξη του
Πανεπιστηµίου στη σωστή κατεύθυνση.
Οι τρεις κύριοι περιορισµοί για το Πανεπιστήµιο συνολικά είναι: ο αυστηρός έλεγχος
από το κράτος, η γεωγραφική χωροθέτηση του Πανεπιστηµίου σε τέσσερις πολύ
διασκορπισµένες πόλεις (Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα) και η έλλειψη
ορισµένου είδους προσωπικού και πόρων για να διευκολύνει την υψηλής ποιότητας
διδασκαλία και έρευνα.
Ο κρατικός έλεγχος είναι ορατός σε όλα τα επίπεδα του πανεπιστηµίου. Το
Πανεπιστήµιο δεν έχει κανέναν έλεγχο των µισθών του προσωπικού δεδοµένου ότι είναι
δηµόσιοι λειτουργοί και πληρώνονται απευθείας από το κράτος. Αν και το
Πανεπιστήµιο έχει αυτονοµία για την ακαδηµαϊκή πλευρά της διαδικασίας επιλογής
προσωπικού, ο Υπουργός Παιδείας έχει τον έλεγχο της οικονοµικής και νοµικής
πλευράς της διαδικασίας επιλογής και διορισµού, που το καθιστά δύσκολο να
προσελκύσει ορισµένα είδη προσωπικού κατάλληλης ποιότητας. Επιπλέον, οι
διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι υπερ-καθορισµένες. Παραδείγµατος χάριν, µια
πρόταση για οποιοδήποτε είδος σηµαντικής δοµικής αλλαγής στο Πανεπιστήµιο πρέπει
να εγκριθεί από το Υπουργείο προτού να µπορέσει να θεσπιστεί.
Η γεωγραφική διασπορά εµποδίζει την επικοινωνία µέσα στο Πανεπιστήµιο και τη
δυνατότητα για συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων. Οι περισσότεροι από
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εκείνους που έδωσαν συνέντευξη τόνισαν αυτό ως σοβαρό περιορισµό στην αίσθηση ότι
ανήκουν στο Πανεπιστήµιο ως σύνολο παρά σε ένα ιδιαίτερο τµήµα. Οι φοιτητές
ιδιαίτερα σηµείωσαν την απουσία κοινωνικών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να
αγκαλιάσουν ολόκληρο το Πανεπιστήµιο (καθώς επίσης και την σχετική απουσία
εγκαταστάσεων για κοινωνικές εκδηλώσεις σε µερικές πόλεις). Η γεωγραφική
διασπορά οδηγεί επίσης στο ότι τα ίδια αντικείµενα διδάσκονται σε διαφορετικά
τµήµατα σε διαφορετικές πόλεις, απαιτώντας κατά συνέπεια περισσότερα ∆ΕΠ του
ίδιου πεδίου που δεν είναι µια πολύ οικονοµικά αποδοτική πρακτική. Το Πανεπιστήµιο
έχει προσπαθήσει να υπερνικήσει µερικούς από αυτούς τους περιορισµούς µε κανονικές
επισκέψεις (Πρυτανικές αρχές, διοικητικό προσωπικό) στις διαφορετικές πόλεις, αλλά
απαιτείται σηµαντικός χρόνος µετακίνησης έτσι ώστε αυτή η πρακτική δεν είναι τόσο
συχνή όπως θα έπρεπε να είναι.
Το πρόβληµα έλλειψης προσωπικού φαίνεται από την ενοχλητικά υψηλή αναλογία
διδακτικού προς διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, σχεδόν 4:1 (320 εκλεγµένα µέλη ∆ΕΠ
και 380 επισκέπτες διδάσκοντες έναντι 180 προσωπικού υποστήριξης). Το πολύ καλά
καταρτισµένο ακαδηµαϊκό προσωπικό εποµένως πρέπει να ξοδεύει µερικές φορές
σηµαντικό χρόνο σε διοικητικά θέµατα ρουτίνας αντί να διεξάγει έρευνα ή να επιβλέπει
φοιτητές. Επιπλέον, δεδοµένου ότι το Πανεπιστήµιο είναι νέο, ο αριθµός µελών ∆ΕΠ
στα τµήµατα είναι σχετικά µικρός σε σύγκριση µε τον αριθµό φοιτητών, µε τα όρια να
κυµαίνονται από 18:1 στο Τµήµα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης µέχρι
6.5:1 για το Τµήµα Οικονοµικών. Το Τµήµα Κτηνιατρικής έχει 350 φοιτητές στα
πλαίσια του 5-ετούς προπτυχιακού προγράµµατός του και 26 διδακτορικούς φοιτητές αλλά µόνο 15 εκλεγµένο προσωπικό µεταξύ του οποίου υπάρχει µόνο ένας καθηγητής
και 7 τεχνικό/διοικητικό προσωπικό. Η περιορισµένος εξοπλισµός ορισµένων τµηµάτων
οφείλεται στην έλλειψη χρηµατοδότησης από το κράτος και τελικά από το
πανεπιστήµιο. Πάλι, σύµφωνα µε τους δίδοντες συνεντεύξεις, οι κρατικές κατανοµές
πόρων για την ανάπτυξη υποδοµών µειώθηκαν µετά το 1999. Κατά συνέπεια, µερικά
τµήµατα στη Πολυτεχνική Σχολή δεν µπόρεσαν να λάβουν χρηµατοδότηση από το
EΠEAEK (ένα πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας που χρησιµοποιεί τα κεφάλαια της
ΕΕ για εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση) δεδοµένου ότι ιδρύθηκαν
µετά από το 1999, αλλά δεν υπήρξαν άλλες δυνατότητες να χρηµατοδοτηθεί η υποδοµή
στα εργαστήρια. Τα εσωτερικά κεφάλαια του Πανεπιστηµίου, από την άλλη πλευρά,
έπρεπε να διατεθούν κυρίως στην κατασκευή των απαραίτητων νέων κτηρίων.
Συστάσεις
Η σηµαντικότερη σύσταση της οµάδας αξιολόγησης της EUA είναι ότι το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας πρέπει να σχεδιάσει να διατηρήσει το υπάρχον νεανικό σθένος του στα
προσεχή έτη. Εάν µπορεί να το κάνει, τότε παρά τους αυστηρούς περιορισµούς κάτω
από τους οποίους λειτουργεί επί του παρόντος, το Πανεπιστήµιο µπορεί να
ανταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς ωριµάζει, λαµβάνοντας υπόψη το ισχυρό
δυναµικό του στην ερευνητική αριστεία σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
καθώς επίσης και την έµφυτη κουλτούρα του ποιότητας.
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Για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της γεωγραφικής διασποράς, το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας χρειάζεται να αναπτύξει µια στρατηγική για να βελτιώσει την επικοινωνία
και την ολοκλήρωση µεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών του. Αυτό θα µπορούσε να
περιλάβει την έκδοση µιας Πανεπιστηµιακής Εφηµερίδας, η οποία θα προήγε το πνεύµα
της πανεπιστηµιακής κοινότητας, θα έβγαζε τη ζωή των διαφορετικών τµηµάτων από
την αποµόνωση και θα επέτρεπε τη ανταλλαγή εµπειριών και καλής πρακτικής µεταξύ
των διδασκόντων και των φοιτητών. ∆εδοµένου ότι το πανεπιστήµιο έχει αποδοτικές
και σύγχρονες Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις, αυτές θα µπορούσαν να είναι ένα καλό
παράδειγµα για να οικοδοµήσει το Πανεπιστήµιο τα δυνατά σηµεία του. Θα µπορούσε
να γίνει συγχρόνως περαιτέρω εξέλιξη του φιλικού προς το χρήστη ιστοχώρου του
Πανεπιστηµίου.
Ένα άλλο συστατικό αυτής της στρατηγικής θα µπορούσε να είναι η οργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως δηµόσιες διαλέξεις από γνωστούς ακαδηµαϊκούς και
περιηγήσεις των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων) σε κάθε πόλη. Αυτές πρέπει να
έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν ένα ακροατήριο µέσα από το ευρύτερο Πανεπιστήµιο
και έξω από αυτό. Αυτό θα ενίσχυε την αποστολή του Πανεπιστηµίου ως συµµετέχον
στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Χρειάζονται πολύ ένα κοινωνικό κέντρο για τους φοιτητές και µια λέσχη διδασκόντων
για το ακαδηµαϊκό προσωπικό για να δώσουν περισσότερη συνοχή στην ταυτότητα του
Πανεπιστηµίου.
3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχει αποστολή να µεταδίδει κριτική γνώση µέσω της
διδασκαλίας, να παράγει νέα γνώση µέσω της έρευνας, και να παρέχει υπηρεσίες
εµπειρογνώµονα στην ευρύτερη κοινωνία. Οι σηµαντικότεροι στόχοι είναι να παράγει
και να διαδίδει ποιοτικές υπηρεσίες, να καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, να συµµετέχει
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιφέρειας, να καλλιεργεί το ακαδηµαϊκό ήθος, να
υπερασπίζεται τις δηµοκρατικές αρχές και να προάγει τη δηµόσια θέση του
Πανεπιστηµίου (∆ήλωση Πρυτανικών Αρχών, Μάιος 2004). Η επιτροπή αξιολόγησης
της EUA χαιρετίζει την έµφαση στο δεσµό πανεπιστήµιο-κοινωνία και την προθυµία
του Πανεπιστηµίου να συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Παραδείγµατος χάριν, η
συµβολή του τµήµατος Ιατρικής µε το νέο νοσοκοµείο στη Λάρισα στην τοπική
κοινότητα είναι πολύ σηµαντική. Παροµοίως, ορισµένα προγράµµατα της Γεωπονικής
Σχολής και της Πολυτεχνικής Σχολής είναι πολύτιµα για την περιφερειακή ανάπτυξη
και την βιωσιµότητα.
Ο Πρύτανης είναι µια ισχυρή ενωτική δύναµη στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο, και
υπήρξαν τρεις θετικές εξελίξεις στο Πανεπιστήµιο που αξίζουν προσοχής:
α) Η εισαγωγή µεσαίων στελεχών, όπως οι εκλεγµένοι κοσµήτορες,
αντιπροσωπεύει έναν νέο τρόπο λήψης αποφάσεων στο κεντρικό
πανεπιστηµιακό επίπεδο. Θα βοηθήσουν να συντονίσουν τις δραστηριότητες των
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διαφορετικών τµηµάτων των σχολών και θα επιτρέψει την καλύτερη οριζόντια
και κάθετη επικοινωνία µέσα στο Πανεπιστήµιο.
β) Ο διορισµός ενός νέου αντιπρύτανη θα επιτρέψει επίσης περισσότερο
συντονισµό µέσα στο Πανεπιστήµιο ειδικά στις δηµόσιες και διεθνείς υποθέσεις
υπό την επίβλεψη του Πρύτανη. Ο νέος αντιπρύτανης θα αναπτύξει τη
υπάρχουσα θετική τάση του ανοίγµατος του Πανεπιστηµίου στη διεθνή
συνεργασία και επίσης της λειτουργίας των ειδικών επιτροπών στο
Πανεπιστήµιο.
γ) Οι ειδικές επιτροπές, όπως η Επιτροπή Ερευνών, η Επιτροπή Ακαδηµαϊκής
Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασµού, η Επιτροπή Βιβλιοθήκης είναι πολύ
σηµαντικές, δεδοµένου ότι βρίσκονται στο κέντρο της λήψης αποφάσεων του
πανεπιστηµίου, είναι εγκάρσιοι και βοηθούν να καθιερωθεί ένα καλό
περιβάλλον για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι προτάσεις τους στη
Σύγκλητο αντανακλούν τις αποφάσεις που επιτυγχάνονται µε τη συναίνεση των
διαφορετικών µελών της επιτροπής, αντιπροσωπεύοντας έτσι τις διαφορετικές
σχολές και τµήµατα στο Πανεπιστήµιο συνολικά.
Θετικές εξελίξεις στη χρηµατοδότηση του Πανεπιστηµίου είναι οι δραστηριότητές του
που παράγουν εισόδηµα, ειδικά όταν πρόκειται για ερευνητικά προγράµµατα και
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και στη βιοµηχανία. Εδώ δύο τοµείς έρευνας είναι πολύ
ενεργοί. Το 60% της χρηµατοδότησης από ερευνητικά έργα προέρχεται από την
Πολυτεχνική και το 25% από τη Γεωπονία. Τέτοιο εισόδηµα παρέχει τη δυνατότητα για
ανάπτυξη υποδοµής στο επίπεδο των τµηµάτων. ∆ωρεές και δίδακτρα των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων φέρνουν επίσης πρόσθετο εισόδηµα. Επίσης, είναι
ευπρόσδεκτη η συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, τα οποία
διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας (EΠEAEK).
Το γεγονός ότι οι πανεπιστηµιακές δοµές λήψης αποφάσεων καθορίζονται από την
κυβέρνηση είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο στην αποδοτική βελτίωσή τους µέσω
καινοτόµων νέων ιδεών εκ των έσω. Αν και το πανεπιστήµιο µπορεί να προτείνει
ορισµένες αλλαγές σε αυτές που πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργείο Παιδείας, η
περιλαµβανόµενη γραφειοκρατία είναι µια ακόµη απαίτηση στους πολύ περιορισµένους
πόρους.
Οι σηµαντικότερες αδυναµίες της διαχείρισης του Πανεπιστηµίου είναι τα
διασκορπισµένα τµήµατα, η επακόλουθη δυσκολία να συναντηθούν, και η προφανής
έλλειψη κινήτρων για να συνεργαστούν µεταξύ τους.
Μια περαιτέρω αδυναµία, η οποία τονίζεται και από τους διδάσκοντες και τους
φοιτητές, είναι το υψηλό ποσοστό των ψήφων που διατίθενται στους φοιτητές κατά την
εκλογή των προέδρων των τµηµάτων, των κοσµητόρων και των πρυτανικών αρχών.
Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγµα µη ικανοποιητικής διαδικασίας που καθορίζεται από
την κυβέρνηση και όχι το πανεπιστήµιο.
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Η ανεπαρκής χρηµατοδότηση είναι ένα κοινό πρόβληµα για τα πανεπιστήµια διεθνώς.
Στα πλαίσια της Ελλάδας, το πρόβληµα επιδεινώνεται από το βαθµό στον οποίο η
κατανοµή του προϋπολογισµού µέσα στο πανεπιστήµιο καθορίζεται από το Υπουργείο
Παιδείας και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, αφήνοντας λίγη ευελιξία στην
διαχείριση του Πανεπιστηµίου. Το γεγονός ότι οι µισθοί προέρχονται άµεσα από το
κράτος αφήνει λίγα περιθώρια στο Πανεπιστήµιο να αναπτύξει τις πολιτικές του για την
απασχόληση και το προσωπικό. Η εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι ότι όσο
µεγαλύτερη η οικονοµική αυτονοµία ενός ιδρύµατος, τόσο αποδοτικότερη είναι η χρήση
των περιορισµένων οικονοµικών πόρων διαθέσιµων σε αυτό.
Ένα περαιτέρω πρόβληµα είναι ότι τµήµατα που έχουν λίγο προσανατολισµό στην
εφαρµοσµένη έρευνα έχουν πολύ λιγότερη δυνατότητα να προσελκύσουν εξωτερική
χρηµατοδότηση από ερευνητικά προγράµµατα. Εποµένως, εξαρτώνται ακόµα
περισσότερο από την πολύ περιορισµένη κεντρική χρηµατοδότηση του Πανεπιστηµίου
που παρέχεται από την κυβέρνηση, και υπάρχει µια επακόλουθη απειλή να γίνει
περιθωριακή.
Συστάσεις
Μια ισχυρή εστίαση στην περιοχή είναι καλοδεχούµενη, ειδικότερα δεδοµένου ότι το
Πανεπιστήµιο ωφελείται επίσης από την περιοχή. Εντούτοις, εάν το Πανεπιστήµιο
καθορίσει καλά τις τοπικές και περιφερειακές θέσεις του, είναι επίσης σηµαντικός ένας
σαφής καθορισµός της θέσης του σε εθνικό επίπεδο. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
πρέπει εποµένως να προβάλει εντονότερα τα ισχυρά σηµεία του και τη σηµασία του στο
εθνικό επίπεδο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Το Πανεπιστήµιο πρέπει να εξετάσει την περαιτέρω ανάπτυξη των µεσαίων στελεχών
διαχείρισης, φέρνοντας µεγαλύτερη ενοποίηση στα διασκορπισµένα τµήµατά του,
ενισχύοντας το κοινό πανεπιστηµιακό ήθος µε τη βοήθεια αυξηµένου αριθµού ειδικών
επιτροπών, και θέτοντας τέτοιους σηµαντικούς θεσµούς όπως το Γραφείο
Σταδιοδροµίας και την Επιτροπή Ερευνών στο µόνιµο οργανόγραµµά του.
Η κυβέρνηση της Ελλάδας πρέπει να πειστεί ότι η εµπειρία άλλων χωρών στην Ευρώπη
και αλλού είναι ότι το παρόν άκαµπτο, λεπτοµερές και συγκεντρωτικό σύστηµα
επιχορήγησης και εποπτείας των πανεπιστηµίων µπορεί να µην είναι ο
αποτελεσµατικότερος τρόπος για να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό
σύστηµα. Εάν ο προϋπολογισµός ενός ιδρύµατος όπως το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
διατίθετο ως ένα µαζικό ποσό, αυτό θα επέτρεπε αποδοτικότερες προτεραιότητες πόρων
για κρίσιµους τοµείς ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου. Θα παρείχε περιθώρια ελιγµών
στην ανωτάτη διαχείριση του Πανεπιστηµίου που, τελικά, είναι τα πρόσωπα µε την
αµεσότερη εµπειρία των όσων απαιτούνται για να βελτιωθεί το ίδρυµα. Αυτό θα
επέτρεπε µια αποτελεσµατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα συνέβαλε στην
επίλυση του προβλήµατος κέντρου/περιφέρειας στο Πανεπιστήµιο.
4. ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Τα τµήµατα είναι σχετικά ανεξάρτητα στη δηµιουργία των προγραµµάτων τους και την
οργάνωση των µαθηµάτων τους από τους κεντρικούς οργανισµούς του Πανεπιστηµίου
και του Υπουργείου Παιδείας.
Η ερευνητική απόδοση είναι άριστη. Το Πανεπιστήµιο προσελκύει σηµαντικά ποσά από
προγράµµατα της ΕΕ, το οποίο δείχνει ότι τα επιστηµονικά επιτεύγµατα είναι υψηλά
κατά τα διεθνή πρότυπα. Οι νέοι ερευνητές είναι ενεργοί σε δηµοσιεύσεις, και υπάρχουν
σηµαντικές διασυνδέσεις µεταξύ Πανεπιστηµίου και επιχειρήσεων. Επίσης υπάρχουν
καλά ανεπτυγµένες υπηρεσίες συµβούλων και άλλες υπηρεσίες στα τµήµατα που
συνδέονται µε εφαρµοσµένες επιστήµες (π.χ. το τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
Βιοµηχανίας).
Τα τµήµατα είναι συνήθως προσανατολισµένα σε µία επιστηµονική περιοχή και υπάρχει
λίγη αλληλεπίδραση µεταξύ τους, ακόµη και στις περιοχές που είναι κοινές µεταξύ τους.
Η έρευνα επικεντρώνεται στην εφαρµοσµένη πλευρά, αλλά αυτό µπορεί να είναι
συνέπεια ότι υπάρχει ελάχιστη χρηµατοδότηση διαθέσιµη για οποιαδήποτε βασική
έρευνα που χρειάζεται να διεξαχθεί (π.χ. το Τµήµα Ιατρικής, η Πολυτεχνική Σχολή).
Συστάσεις
Το Πανεπιστήµιο πρέπει να προσέξει να αναπτύξει πιο διατµηµατικά, διεπιστηµονικά
προγράµµατα. Παραδείγµατος χάριν, το Τµήµα Κτηνιατρικής θα µπορούσε να έχει
κοινά µαθήµατα µε το Τµήµα Ιατρικής και µε τη Γεωπονική Σχολή. Το ΤΕΦΑΑ θα
µπορούσε να ωφεληθεί από τη συνεργασία µε το Τµήµα Ιατρικής και το Τµήµα
Βιοχηµείας/Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα. Επιπλέον, διαφορετικά τµήµατα σε
διαφορετικές σχολές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν διεπιστηµονικά προγράµµατα
συµπεριλαµβανοµένης, για παράδειγµα, της ψυχολογίας και των οικονοµικών ή της
διαχείρισης, και κατ' αυτό τον τρόπο να συνεργαστούν µε τη Σχολή των Επιστηµών του
Ανθρώπου και το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Ένα νέο πρόγραµµα στον τουρισµό
θα µπορούσε να συνδυάσει την ιστορία, την αρχαιολογία, τα οικονοµικά, και τις
γλώσσες.
Επιπλέον, τα προγράµµατα ηλεκτρονικής-µάθησης θα µπορούσαν να είναι µια
προστιθέµενη αξία για ένα πανεπιστήµιο που είναι ευρέως διασκορπισµένο σε
διαφορετικές πόλεις. Επίσης η ηλεκτρονική-µάθηση θα ήταν οπωσδήποτε ένα
πλεονέκτηµα ως ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση στα διατιθέµενα µαθήµατα.
Σχετιζόµενη µε αυτό είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά και του νέου
ευρωπαϊκού προγράµµατος δια-βίου µάθησης. Το Πανεπιστήµιο θα µπορούσε να
εκµεταλλευτεί αυτήν την περιοχή όχι µόνο µε την παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία,
αλλά µε το να προσελκύσει πάλιν ενηλίκους σε επαγγελµατικά προσανατολισµένα
προγράµµατα.
Στην έρευνα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ του Πανεπιστηµίου και των
επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα, ένα ενδιαφέρον παράδειγµα είναι η συνεργασία µε το
Τεχνολογικό Πάρκο. Πανεπιστήµια µε καλές εφαρµοσµένες επιστήµες επιθυµούν συχνά
να ιδρύσουν τις δικές τους βλαστούς-επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ιδέες µε εµπορική
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δυνατότητα. Εντούτοις, η εµπειρία σε άλλες χώρες δείχνει ότι η συµβουλή από
ειδήµονες για τη µεταφορά τεχνολογίας είναι ουσιαστική για την επιτυχία. Η λειτουργία
της ΕΒΕΤΑΜ (Εταιρία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Μετάλλων) είναι εκπληκτική. Θα µπορούσε να είναι ένας ελπιδοφόρος συνεργάτης του
Πανεπιστηµίου, αν και απαιτείται πιο συγκεκριµένη συνεργασία, επιµονή και
µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός. Με άλλα λόγια, το Πανεπιστήµιο θα µπορούσε να
έχει µια ερευνητική πολιτική που θα στηριζόταν στα τρέχοντα δυνατά σηµεία του και να
προσπαθούσε να αναπτύξει διασυνδέσεις µε τις επιχειρήσεις, να παράσχει υποστήριξη
για τη µεταφορά τεχνολογίας και να ενισχύσει την ερευνητική απόδοση
µακροπρόθεσµα.
5.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το σύστηµα ECTS έχει εφαρµοστεί σε διάφορα προγράµµατα σε διάφορες σχολές ως
αποτέλεσµα της συµµετοχής στο πρόγραµµα Socrates καθώς επίσης και σε άλλα
ευρωπαϊκά προγράµµατα και ανταλλαγές. Τα τµήµατα συνεργάζονται µε ξένους
εταίρους στους αντίστοιχους τοµείς τους προκειµένου να καθιερώσουν παρόµοια
προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών µε την ελπίδα ότι θα βελτιώσουν
την ποιότητα της διδασκαλίας και της µάθησης.
Η κινητικότητα φοιτητών έχει προωθηθεί σε εθνικό επίπεδο κατά τα τελευταία τρία έτη.
Στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, έχει ιδρυθεί ένα ∆ιεθνές γραφείο. Περιλαµβάνει τις
δραστηριότητες των ∆ηµόσιων Σχέσεων, ∆ιεθνών Σχέσεων, και των Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Είναι µια θετική εξέλιξη, δεδοµένου ότι η εικόνα του
Πανεπιστηµίου είναι ουσιαστική για τη µελλοντική ανάπτυξή του. Στο πρόγραµµα
Erasmus έχουν υπάρξει ήδη ανταλλαγές φοιτητών: 32 εξερχόµενοι και 24 εισερχόµενοι
κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2003/2004.
Τα µέλη ∆ΕΠ είναι ενεργά σε δηµοσιεύσεις διεθνώς στα εθνικά και διεθνή περιοδικά µε
κρίση από οµότιµους και συµµετέχοντας σε ανταλλαγές µε ξένους συναδέλφους κατά τη
διάρκεια επισκέψεων στο εξωτερικό για συνέδρια και σεµινάρια.
Το πρώτο διεθνές µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην Ελλάδα άρχισε στο Τµήµα
Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Καινοτοµεί επίσης σε νέα κοινά προγράµµατα.
Παραδείγµατος χάριν, το ελληνο-γαλλικό κοινό πρόγραµµα Μάστερ καθιερώθηκε
µεταξύ του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βόλο και του Τµήµατος Γεωγραφίας του
Πανεπιστηµίου Blaise Pascal στο Κλερµόν-Φερράν.
Εντούτοις, υπάρχει ανεπαρκής συνειδητοποίηση των εξελίξεων και των αλλαγών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αυτό έχει οδηγήσει σε ατυχείς παρερµηνείες της
διαδικασίας της Μπολόνια µεταξύ του σώµατος των φοιτητών και ακόµη µεταξύ των
µελών ∆ΕΠ.
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Το σύστηµα ECTS εφαρµόζεται ανόµοια από διαφορετικά τµήµατα. ∆εν υπάρχει σαφής
συντονισµός και βοήθεια σε αυτό το ζήτηµα στο Πανεπιστήµιο.
Το ∆ιεθνές γραφείο θα µπορούσε να αφιερώσει περισσότερες προσπάθειες στη βοήθεια
των φοιτητών που επιθυµούν να πάνε σε πανεπιστήµια άλλων χωρών εκτός από αυτές
που είναι διαθέσιµες στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus. Το γραφείο
Σταδιοδροµίας δεν επιτελεί αυτήν την λειτουργία, έτσι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης
για να βοηθήσει την κινητικότητα των φοιτητών. Ακόµη χειρότερα, χρήσιµες
πληροφορίες είναι πιο δυσκολότερο να αποκτηθούν από φοιτητές του Πανεπιστηµίου
που σπουδάζουν στις πόλεις εκτός από Βόλου.
Συνεπώς, η ορατότητα του Πανεπιστηµίου σε άλλες χώρες δεν έχει αναπτυχθεί καλά.
Όλα τα µαθήµατα διδάσκονται στα ελληνικά λόγω των κρατικών κανονισµών. Αυτός
είναι πιθανώς ένας από τους λόγους για τον χαµηλό αριθµό διεθνών φοιτητών στο
Πανεπιστήµιο.
Συστάσεις
Προσοχή πρέπει να δοθεί στην οργάνωση ενός πανεπιστηµιακού σεµιναρίου φοιτητών
(ή ‘Ευρωπαϊκής ηµέρας’) έτσι ώστε οι φοιτητές να ενηµερώνονταν κατάλληλα για τις
εξελίξεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που λαµβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Πρέπει να
παρασχεθούν ακριβείς πληροφορίες για τη διαδικασία της Μπολόνια, και είναι
σηµαντικό να γνωρίζουν τη φύση και σπουδαιότητα της ‘εναρµόνισης’ και ότι αυτή υπό
καµία έννοια δεν θα είναι απειλή για την ίδια την ταυτότητα του Πανεπιστηµίου.
Ο αριθµός κινούµενων φοιτητών είναι πολύ χαµηλός, ένας ακριβής στόχος πρέπει να
καθοριστεί ώστε να διπλασιαστεί, µέσα στα επόµενα 2-3 έτη, το σύνολο των
εξερχόµενων και εισερχόµενων φοιτητών στο Πανεπιστήµιο. Αυτό αφορά κυρίως τους
φοιτητές Erasmus και Leonardo da Vinci αλλά υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες που
προσφέρονται στους φοιτητές διεθνώς. Πολλά προγράµµατα επίσης ενθαρρύνουν την
κινητικότητα µελών ∆ΕΠ µε οικονοµική βοήθεια.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών µεταπτυχιακών σπουδών
δεδοµένου ότι αυτό θα επιτρέψει νέες προοπτικές έχοντας διεθνείς φοιτητές στις τάξεις.
Η εκµάθηση γλωσσών πρέπει σίγουρα να διευκολυνθεί, ίσως µε την ίδρυση ενός
Ινστιτούτου Ελληνικής Σύγχρονης Γλώσσας/Ξένης Γλώσσας. Αυτό θα µπορούσε να
παρέχει όχι µόνο εκµάθηση γλώσσας αλλά και µαθήµατα για την κουλτούρα και τον
πολιτισµό. Ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα βοηθούσε τη προσαρµογή των ξένων φοιτητών και
µελών ∆ΕΠ στο τοπικό περιβάλλον, θα προσέλκυε περισσότερους ξένους φοιτητές, και
θα βοηθούσε τους τοπικούς φοιτητές να µάθουν περισσότερα για τη γλώσσα και τον
πολιτισµό της χώρας όπου σχεδιάζουν να σπουδάσουν. Το Ινστιτούτο θα χρειαζόταν µια
σαφή θέση στο οργανόγραµµα του Πανεπιστηµίου, να διαθέτει το σχετικό ανθρώπινο
δυναµικό καθώς επίσης και γραφεία/εργαστήρια/αίθουσες διδασκαλίας και υποδοµές
υποστήριξης.
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Πρέπει να ενθαρρυνθεί περισσότερη συνεργασία µεταξύ του γραφείου Σταδιοδροµίας
και του ∆ιεθνούς γραφείου. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας βάσης
δεδοµένων διεθνών υποτροφιών/χορηγιών και προγραµµάτων σπουδών στο εξωτερικό
στους τοµείς ενδιαφέροντος για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Θα απαιτηθούν
συχνές επισκέψεις στις διάφορες τοποθεσίες του Πανεπιστηµίου. Θα είναι σηµαντικό να
διαδοθούν πληροφορίες για τη διεθνή κινητικότητα του Πανεπιστηµίου, δεδοµένου ότι
αυτό αυξάνει την ελκυστικότητα του Πανεπιστηµίου και προβάλλει την ποιότητά του.
Συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα Erasmus Mundus στο επίπεδο του Μάστερ θα µπορούσε
να ήταν µια καλή ευκαιρία για την διεύρυνση των διεθνών ανταλλαγών.
Επίσης σηµαντική θα είναι η κατάρτιση του προσωπικού του ∆ιεθνούς γραφείου,
ενθαρρύνοντας τη δικτύωση µε συναδέλφους από την Ελλάδα και άλλες χώρες, και
συµµετέχοντας στο EAIE, στο ACA και παρόµοια συνέδρια. Μακροπρόθεσµα, η γνώση
και η εµπειρία που θα αποκτηθούν θα ενθάρρυναν όχι µόνο τη κινητικότητα φοιτητών,
αλλά και των µελών ∆ΕΠ και του διοικητικού προσωπικού. Αυτό θα έκανε γνωστά τα
δυνατά σηµεία του Πανεπιστηµίου στη διεθνή κοινότητα.
Τέλος, ένα σηµαντικό θέµα είναι η ανάπτυξη ενός υψηλής ποιότητας ιστοχώρου και
µιας εκστρατείας δηµόσιων σχέσεων (ένα επικοινωνιακό σχέδιο) που θα βελτίωναν τη
ορατότητα του Πανεπιστηµίου όχι µόνο στην τοπική και περιφερειακή κοινότητα, αλλά
εθνικά και διεθνώς. Επιπλέον, ένας καλός ιστοχώρος θα µπορούσε να παρέχει τις
επίκαιρες πληροφορίες στην ευρύτερη πανεπιστηµιακή κοινότητα και θα µπορούσε να
είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για την γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ του κέντρου και
της περιφέρειας.
6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας παρέχει καλές υποδοµές για µάθηση. Η οικονοµική
ενίσχυση από το κράτος είναι γενναιόδωρη σε σύγκριση µε πολλές άλλες χώρες, και
περιλαµβάνει επιχορηγήσεις για βιβλία, µεταφορά, σίτιση και κατοικία.
Το Πανεπιστήµιο χτίζει νέες εγκαταστάσεις, όπως το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο και
το κτήριο Προ-κλινικής Ιατρικής στη Λάρισα, τα Αθλητικά κτήρια στα Τρίκαλα, και
την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο από τα οποία οι φοιτητές θα ωφεληθούν σίγουρα.
Επίσης είναι σε εξέλιξη νέα κτήρια για τα τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας στο Βόλο.
Το γραφείο Σταδιοδροµίας είναι ενεργό και παρέχει χρήσιµες διασυνδέσεις µε
εργοδότες, ειδικά κατά τη περίοδο της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών,
η οποία είναι µία πολύτιµη και θετική εµπειρία για αυτούς.
Αρκετός αριθµός τµηµάτων έχουν αναπτύξει διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης για τα
µαθήµατά τους στις οποίες συµµετέχουν οι φοιτητές.
Οι σχέσεις µεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών είναι καλές συγκριτικά µε
πολλές χώρες, και αυτό µπορεί να είναι ένα άλλο όφελος του να είναι ένα σχετικά νέο
πανεπιστήµιο.
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Τα πρώτα εξ αποστάσεως µεταπτυχιακά µαθήµατα βασισµένα στο web διεξάγονται στο
Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
Εντούτοις, υπάρχει µικρή πανεπιστηµιακή κοινωνική ζωή για τους φοιτητές λόγω της
διασκορπισµένων εγκαταστάσεων, της απουσίας ενός κέντρου κοινωνιών εκδηλώσεων,
και κανενός ενηµερωτικού δελτίου ή ραδιοφώνου φοιτητών (όπως συµβαίνει σε µερικά
πανεπιστήµια).
Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τείνει να είναι µακρύτερη από την καθορισµένη
και η παρακολούθηση στις τάξεις δεν είναι υποχρεωτική.
Το Πανεπιστήµιο δεν έχει κεντρική ποιοτική αξιολόγηση των µαθηµάτων, το οποίο
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει απαραιτήτως καµία ενέργεια επί των οιονδήποτε προβληµάτων
που αποκαλύπτονται από την ποιοτική αξιολόγηση.
∆εν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε ένα κεντρικό πανεπιστηµιακό σώµα εάν ένας
φοιτητής αποτυγχάνει σε µια εξέταση και θεωρεί ότι ο βαθµός του ήταν άδικος.
Το γραφείο Σταδιοδροµίας δεν έχει ακόµη καθιερωθεί ως µόνιµο τµήµα της
πανεπιστηµιακής δοµής. Είναι µια πολύ σηµαντική υπηρεσία για βοήθεια των φοιτητών
στο να βρουν απασχόληση.
Υπάρχει ανεπαρκής βοήθεια για τους φοιτητές να µετακινηθούν µεταξύ των
διαφορετικών χώρων όπου πρέπει να µελετήσουν. Παραδείγµατος χάριν, υπάρχει µόνο
ένα λεωφορείο στο Τµήµα της Κτηνιατρικής για να πάνε στα αγροκτήµατα ζώων ή για
έρευνα πεδίου.
Συστάσεις
Πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό πανεπιστηµιακό σώµα που να συντονίζει την
αξιολόγηση των µαθηµάτων, να διασφαλίζει τη διάδοση της ορθής πρακτικής µεταξύ
των τµηµάτων, και να εξασφαλίζει ότι υπάρχει µια αποτελεσµατική συνέχεια στις
αξιολογήσεις.
Πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό σώµα στο οποίο οι φοιτητές να µπορούν να
απευθύνονται για µια αµερόληπτη ένσταση εάν θεωρούν ότι οι βαθµοί των διαγωνισµών
τους ήταν άδικοι.
Το γραφείο Σταδιοδροµίας πρέπει να γίνει µόνιµο και µε κεντρικές εγκαταστάσεις στο
Βόλο καθώς επίσης και επαρκή παραρτήµατα στις άλλες πόλεις. Πρέπει να
αναγνωριστεί ότι η απασχολησιµότητα είναι ένα κεντρικό ζήτηµα για τους φοιτητές.
Πρέπει να ιδρυθεί να κέντρο κοινωνικών εκδηλώσεων φοιτητών τουλάχιστον στην
κεντρική έδρα και να διευκολυνθεί µε κάποια αλληλεπίδραση µέσων όπως ένα
ενηµερωτικό δελτίο και ενδεχοµένως ένας ραδιοσταθµός.
Η ηλεκτρονική-µάθηση για ορισµένα προγράµµατα θα µπορούσε να είναι χρήσιµη για
να γεφυρώσει το χάσµα των πολύ-επιστηµονικών προγραµµάτων και των διαφορετικών
εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου.
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Λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό διασποράς του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µεταξύ και
ακόµη και µέσα στις διαφορετικές πόλεις του, πρέπει να παρασχεθεί περισσότερη
βοήθεια από το κράτος για να διευκολύνει την µετακίνηση των φοιτητών µεταξύ των
διαφορετικών εγκαταστάσεων όπου πρέπει για να µελετήσουν.
7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Ενόσω το Πανεπιστήµιο ωριµάζει, είναι σηµαντικό να εξετάσει τις θεσµικές πολιτικές
του, τον στρατηγικό σχεδιασµό και τις προτεραιότητες, κυρίως την ικανότητά του για
αλλαγή. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας θα µπορούσε να αφεθεί να πειραµατιστεί σε
ορισµένους τοµείς προκειµένου να βελτιωθεί. Παραδείγµατος χάριν, για να ενισχυθεί
και να διαχειριστεί η άριστη ερευνητική βάση του Πανεπιστηµίου, θα µπορούσε να
ιδρυθεί ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο - ίσως αρχίζοντας σε κεντρικό επίπεδο από την
παρούσα Επιτροπή Ερευνών. Επίσης, θα µπορούσε να επιδιωχθεί η ανάπτυξη κοινών
µεταπτυχιακών προγραµµάτων, πολύ-επιστηµονικών και προγραµµάτων ηλεκτρονικήςµάθησης. Αυτό θα επέτρεπε συνεργασία όχι µόνο µε εξωτερικούς εταίρους, αλλά και
µεταξύ των διασκορπισµένων τµηµάτων του πανεπιστηµίου. Θα βοηθούσε να
οικοδοµήσει πάνω στα δυνατά σηµεία του στην περιοχή και εθνικά. Για να γίνει
παρακολούθηση τέτοιων διαδικασιών στα προγράµµατα έρευνας και διδασκαλίας, θα
ήταν κυρίαρχη απαίτηση ένα κεντρικό γραφείο ∆ιαχείρισης Ποιότητας/Αξιολόγησης.
Τέλος, κτίζοντας στην καλή ποιότητά του στην έρευνα και στη διδασκαλία, τα υψηλά
πρότυπα και το καλό πνεύµα της πανεπιστηµιακής κοινότητάς του, το Πανεπιστήµιο θα
µπορούσε να δώσει προτεραιότητα στη διεθνοποίηση για το άµεσο µέλλον. Θα
µπορούσε να βοηθήσει να καθιερώσει τη διεθνή φήµη του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και
παγκόσµια. Με άλλα λόγια, υπάρχει ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασµό για το µέλλον,
ένα µηχανισµό για την εφαρµογή αλλαγών έτσι ώστε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας να
µπορεί να ενεργεί παρά να αντιδρά στη δυναµική ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου
περιβάλλοντος.
8. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
Οι διάφορες συστάσεις που συζητήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεων
θα µπορούσαν να είναι µέρος ενός γενικού Σχεδίου ∆ράσης ή Στρατηγικού Σχεδίου, για
τα επόµενα έτη. Το Πανεπιστήµιο καλείται να καθορίσει τις προτεραιότητες, τους
στόχους και τις προοπτικές του. Όντας πάρα πολύ ενήµερο για τους δύσκολους
περιορισµούς αλλά και πολύ συνειδητοποιηµένο για την µεγάλες δυνατότητές του, τα
υψηλά επιστηµονικά πρότυπά του, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µπορεί να καθορίσει
έναν νέο τύπο πολιτικής, βασισµένο στην καινοτοµία και την πρωτοποριακή εργασία σε
πολλά πεδία. Κατέχει - ή θα κατέχει σύντοµα - τους µηχανισµούς (κεντρικά και
τµηµατικά) για να εφαρµόσει αλλαγές και βελτιώσεις: τις απαραίτητες επιτροπές και
διοικητικές υπηρεσίες. Πάνω από όλα το Πανεπιστήµιο αυτό έχει µια ισχυρή ταυτότητα,
ένα πολύ καλό πνεύµα, τη θέληση να ενεργήσει και είναι ανοικτό σε νέες ιδέες. Θα γίνει
στα επόµενα έτη ακόµη ελκυστικότερο σε Έλληνες, Ευρωπαίους, διεθνείς σπουδαστές,
διδάσκοντες και ερευνητές.
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