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1. Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση1
1.1 Σκοπός της ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Σκοπός του συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 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.
Σε εθνικό επίπεδο, η προοπτική της διασφάλισης ποιότητας αποσκοπεί στην αντικειµενική
τεκµηρίωση αλλά και στην ορθολογική κατανόηση της πορείας της Ανώτατης Εκπαίδευσης
στη χώρα, µε απώτερο στόχο τη διαµόρφωση τεκµηριωµένης εισήγησης για λήψη µέτρων,
για ίδρυση ή βελτίωση θεσµών και για διαµόρφωση κατευθύνσεων ή άλλων στρατηγικών
βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας δεν αποβλέπει στη συγκριτική κατάταξη ή στη
βαθµολόγηση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ακαδηµαϊκών Μονάδων τους ή
των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας.

Σε ποιους αφορά η ∆ιασφάλιση Ποιότητας
Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας αφορά σε όλα τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Η
διασφάλιση ποιότητας λειτουργεί αυτοτελώς σε επίπεδο Ακαδηµαϊκών Μονάδων, όπως και
συνολικά στα Ιδρύµατα, δια µέσου των Ακαδηµαϊκών Μονάδων τους, και έχει ως σκοπό τη
συνεχή βελτίωση του παραγόµενου από αυτά έργου.

1.2 Η χρησιµότητα του συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Μέσα από το σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και τις διαδικασίες που περιλαµβάνει, τα
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας διατυπώνουν την αντίληψή τους για την
αποστολή τους, καταγράφουν τους τρόπους που χρησιµοποιούν για να την επιτύχουν,
διαµορφώνουν και αξιολογούν τα µέσα που απαιτούνται προς τούτο. Έτσι αναδεικνύουν το
επίπεδο ποιότητας της διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας τους,
υποβοηθούν τη λήψη αποφάσεων από τα εσωτερικά τους όργανα και το εξωτερικό τους
περιβάλλον για µέτρα βελτίωσης του επιπέδου αυτού και, εποµένως, τεκµηριώνουν το
δικαίωµά τους για ισότιµη συµµετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο ακαδηµαϊκό
γίγνεσθαι.
Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών που περιλαµβάνει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
χρησιµοποιούνται πολλαπλά:
1.

Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς από τις ίδιες τις Ακαδηµαϊκές Μονάδες,

2.

Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς σε επίπεδο Ιδρύµατος, και

3.

Στη λήψη αποφάσεων αρωγής από την Πολιτεία προς τις Ακαδηµαϊκές Μονάδες και
τα Ιδρύµατα στο βαθµό που η ανάγκη τεκµηριώνεται µέσα από τη διαδικασία
διασφάλισης της ποιότητας .

1

Προσχέδιο αυτού του κειµένου είχε σταλεί στα Ιδρύµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης τον Φεβρουάριο
2007 για να χρησιµεύσει ως βάση δηµιουργικού διαλόγου. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που
διατυπώθηκαν αξιοποιήθηκαν από την Α∆ΙΠ στην οριστική του διαµόρφωση και στη σύνταξη των
νέων συµπληρωµατικών οδηγιών που επισυνάπτονται.
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1.3 Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη
Η εύλογη απαίτηση για ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί
βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher
Education Area – ΕΗΕΑ), στον οποίο έχει ενταχθεί, µαζί µε 45 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και
η Ελλάδα. Υπεύθυνη για τον συντονισµό, τη διατύπωση κοινών σταθεροτύπων και
κατευθυντήριων οδηγιών και τη διαµόρφωση καλών πρακτικών, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση
για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for
Quality Assurance in Higher Education - ENQA), η οποία ιδρύθηκε το 2000 µε σκοπό την
προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της διασφάλισης της ποιότητας. Στην
ENQA έχουν ήδη ενταχθεί οι εθνικοί φορείς ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και την Έρευνα, το έργο των οποίων έχει πιστοποιηθεί µε εξωτερική - από
τρίτους - αξιολόγηση.
Σύµφωνα µε την ENQA και την απόφαση του Συµβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε.
(Berlin communiqué) οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες ∆ιασφάλισης
Ποιότητας είναι2:
–

Το υψηλό αίσθηµα ευθύνης των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, απέναντι στους
φοιτητές/σπουδαστές και την κοινωνία γενικότερα, για την παροχή υψηλής
ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης

–

Η θεµελιώδης σηµασία της αυτονοµίας των Ιδρυµάτων, πάντοτε άρρηκτα
συναρτηµένη µε τη µεγάλη ευθύνη που η αυτονοµία συνεπάγεται

–

Η ανάγκη να καθιερωθεί µία αποτελεσµατική ως προς τους στόχους εξωτερική
διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, η οποία όµως δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα
τα αξιολογούµενα Ιδρύµατα.

Οι κοινοί σταθερότυποι και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ENQA βασίζονται σε γενικά
αποδεκτές αρχές και αποσκοπούν:
–

Στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
Ανώτατης Εκπαίδευσης

–

Στην υποστήριξη και υποβοήθηση των ΑΕΙ στη διαχείριση και βελτίωση της
ποιότητάς τους και συνακόλουθα, στην ενίσχυση, καταξίωση και δικαίωση της
αυτονοµίας τους

–

Στη διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου για το έργο των φορέων ∆ιασφάλισης Ποιότητας,
και

–

Στην καθιέρωση διαφανούς, απλής και κατανοητής διαδικασίας Εξωτερικής
∆ιασφάλισης Ποιότητας.

1.4 Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Με τον Ν. 3374/2005 θεσµοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι υπόλοιπες 45 χώρες της Ευρώπης.
Ο θεσµός αυτός ενισχύει την αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς
αναθέτει την ευθύνη της αξιολόγησης του έργου τους στα ίδια τα Ιδρύµατα µέσω της
αυτοαξιολόγησής τους µε διαφανείς και συστηµατικές διαδικασίες, στις οποίες συµµετέχουν
και οι φοιτητές.

2

ENQA, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2005,
“Context, Aims and Principles,” p. 10.
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Τα βασικά σηµεία του Ν. 3374/2005 που αφορούν στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
είναι:
–

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

–

Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης

–

Η σύσταση της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ)

Το αντικείµενο της διασφάλισης ποιότητας, όπως αναφέρεται στο νόµο (άρθρο 1 §2):
« …συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή αποτίµηση,
ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε τη
χρήση αντικειµενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση [του έργου]. … Με
βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται από τα ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα και την πολιτεία τα απαραίτητα µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της
ποιότητας του έργου που επιτελούν τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο
πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού
επιπέδου.»

Όργανα της ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Υπεύθυνα όργανα για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται κατά τον Ν. 3374/2005:
–

Σε επίπεδο Ιδρύµατος, η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ), η οποία έχει
πάγιο χαρακτήρα (Ν. 3374/2005, Άρθρο 2 §4).

–

Σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής
Αξιολόγησης, η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, προκειµένου για
ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ) (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5
§2 και 3).

–

Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
(ΕΕΑ). Οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και σύνθεση της ΕΕΑ περιγράφονται
αναλυτικά στο Ν. 3374/2005 (Άρθρο 8 §5).

–

Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ, Ν. 3374/2005, Άρθρο 10).

Όλα τα παραπάνω όργανα έχουν χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό-ρυθµιστικό. Η
ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διασφάλιση της ποιότητας στις
Ακαδηµαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύµατα ανήκει στα ισχύοντα αρµόδια όργανά τους, τα οποία
δεν υποκαθίστανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις ΜΟ∆ΙΠ, ΟΜΕΑ, και ΕΕΑ.

1.5 Η Α∆ΙΠ και ο ρόλος της
Η Α∆ΙΠ είναι η εποπτική και συντονιστική αρχή του συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας.
Στο πλαίσιο της αποστολής της, µεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στον Ν. 3374/2005, Άρθρο
10 §2,
«Η Α.∆Ι.Π. εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως
αποστολή την υποστήριξη των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην
πραγµατοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενηµέρωση της Πολιτείας και των
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις
στα συναφή ζητήµατα και την προαγωγή της έρευνας στον τοµέα αυτόν.»
Σκοπός της Α∆ΙΠ είναι να διαµορφώσει και εφαρµόσει ένα ενιαίο σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας, ως σύστηµα αναφοράς για τα επιτεύγµατα και το έργο που επιτελούν τα
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις
κρίσιµες εκείνες πληροφορίες, που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσµατική
ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Α∆ΙΠ
συνεργάζεται και στηρίζει τις προσπάθειες των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για
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βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε στόχο να διασφαλισθεί η
εµπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το σύστηµα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Α∆ΙΠ είναι εξ ορισµού ένα πολυµελές, ανεξάρτητο θεσµικό όργανο, το οποίο απαρτίζουν
ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί που προτείνονται από τα ίδια τα Ιδρύµατα Ανώτατης
Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των επιστηµών που συνθέτουν την
Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο κανονισµός λειτουργίας, καθώς και η διαδικασία διασφάλισης
ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και ανοικτές σε δηµόσιο
έλεγχο.
Η Α∆ΙΠ δεν είναι ούτε ελεγκτικός ούτε παρεµβατικός µηχανισµός στη λειτουργία, την
αποστολή ή τη φυσιογνωµία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

1.6 Κριτήρια και ∆είκτες ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται αναφορικά µε
τέσσερις οµάδες κριτηρίων: (α) ∆ιδακτικό Έργο, (β) Ερευνητικό Έργο, (γ) Προγράµµατα
Σπουδών, και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες. Κάθε οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει επί µέρους
δείκτες, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω στον Ν. 3374/2005, Άρθρο 3 §3. Τα κριτήρια και
τους δείκτες τυποποιεί, συµπληρώνει, και εξειδικεύει η Α∆ΙΠ µε την έκδοση διευκρινίσεων,
κατευθύνσεων και προτύπων (βλ. «Ανάλυση Κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Ακαδηµαϊκών Μονάδων», Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007).
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2. Το σύστηµα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας
Η διασφάλιση της ποιότητας είναι µία συστηµατική προσέγγιση µέσω της οποίας κάθε
Ακαδηµαϊκή Μονάδα και το Ίδρυµα στο σύνολό του έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδηµαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή βάση.
Το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας συντίθεται από τρεις επί µέρους διαδικασίες:
1.

Την ετήσια αποτίµηση και καταγραφή του έργου των ακαδηµαϊκών µονάδων
(Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις)

2.

Την περιοδική και ανά τετραετία κριτική-αξιολόγηση του έργου της Ακαδηµαϊκής
Μονάδας (Εσωτερική Αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση), και τέλος

3.

Τον συγκερασµό των πορισµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης µε πρόσθετη και
αντικειµενική άποψη που προέρχεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες εκτός της
Ακαδηµαϊκής Μονάδας (Εξωτερική Αξιολόγηση).

2.1 ∆ιαδικασία ετήσιας αποτίµησης και Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις
Η συστηµατική αποτίµηση και καταγραφή του έργου που επιτελεί κάθε Ακαδηµαϊκή
Μονάδα είναι το πρώτο βήµα της διαδικασίας για την διασφάλισης της ποιότητας.
Μέσα από τα συλλεγόµενα στοιχεία προκύπτει το περιεχόµενο της «Ετήσιας Εσωτερικής
Έκθεσης» που συντάσσεται µε ευθύνη της κάθε Ακαδηµαϊκής Μονάδας στη διάρκεια κάθε
ακαδηµαϊκού έτους. Σε επίπεδο Ιδρύµατος, η Εσωτερική Έκθεση συντάσσεται ανά διετία,
συγκεντρωτικά ως προς τις Ακαδηµαϊκές Μονάδες, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις αυτών.
Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις παρέχουν στην Ακαδηµαϊκή Μονάδα τη δυνατότητα να
ελέγχει και να διαπιστώνει την ανταπόκριση της λειτουργίας της προς τους σκοπούς και τους
στόχους που η ίδια έχει θέσει µε την ιδρυτική της πράξη και µε µεταγενέστερες αποφάσεις
των αρµόδιων συλλογικών οργάνων της.
Σκοπός της διαδικασίας που οδηγεί στη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, είναι
η τακτική και συστηµατική παρακολούθηση όλων των πτυχών του σύνθετου έργου που
παράγει η Ακαδηµαϊκή Μονάδα. Με την αποτύπωση των στοιχείων αυτών στην Ετήσια
Εσωτερική Έκθεση η Μονάδα αποκτά πρόσβαση σε σταθερά σηµεία αναφοράς, µε τα οποία
µπορεί να ελέγχει και να επαναπροσδιορίζει αυτοτελώς την ποιότητα των λειτουργιών της
και, γενικότερα, την πορεία της σε σχέση προς στόχους που η ίδια θέτει.
Ειδικότερα, οι εσωτερικές εκθέσεις δίνουν, µεταξύ άλλων, την ευκαιρία στη Μονάδα να
επιβεβαιώνει τους ρυθµούς και την αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών της και να
εντοπίζει εγκαίρως σηµεία στα οποία απαιτείται να αναπτύξει πρόσθετες, νέες ή
διαφορετικές βελτιωτικές δράσεις. Παράλληλα, και µέσα από διαδοχικές εσωτερικές
εκθέσεις, η Μονάδα ελέγχει αυτοτελώς τη διαχρονική της πορεία, και µπορεί, στο πλαίσιο
της περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης, να προβαίνει σε κριτική-αξιολόγηση του
επιτελούµενου έργου, να το αναθεωρεί ή και να το επαναπροσδιορίζει.

Συλλογή των στοιχείων τεκµηρίωσης
Η συλλογή των στοιχείων τεκµηρίωσης γίνεται µε ευθύνη της Ακαδηµαϊκής Μονάδας, µε τη
συµµετοχή όλων των µελών του προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών της και για
όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.
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Η σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης προϋποθέτει την πλήρη και συστηµατική
συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία της Ακαδηµαϊκής Μονάδας σύµφωνα µε
κριτήρια και δείκτες που διασφαλίζουν την Ποιότητα. Κύριος στόχος της συλλογής των
στοιχείων που θα αποτυπωθούν στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση είναι να εξυπηρετήσει και
να διευκολύνει τόσο την καθηµερινή λειτουργία της Ακαδηµαϊκής Μονάδας, όσο και τη λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Γι’ αυτό τα στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει
κατά κανόνα να συλλέγονται:
–

Ανάλογα µε την περιοδικότητά τους

–

Με αναλογική συµµετοχή όλων των µελών της Ακαδηµαϊκής Μονάδας (διδακτικό
και ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές ή σπουδαστές) (βλ.
απογραφικά δελτία και ερωτηµατολόγιο µαθήµατος/διδάσκοντος για τους φοιτητές)
και

–

Με διαδικασίες κοινής αποδοχής µεταξύ των µελών της Ακαδηµαϊκής Μονάδας

Αντίστοιχα, και η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση µπορεί να συντάσσεται είτε σταδιακά, κατά
την πορεία συλλογής στοιχείων, είτε στο τέλος της περιόδου, µε τρόπο που ορίζει η ίδια η
Ακαδηµαϊκή Μονάδα, προφανώς όµως µε συγκερασµό και συνδυασµό των απόψεων όλων
των µελών της. Οπωσδήποτε, η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στη συλλογή στοιχείων,
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ίδιας της Μονάδας, των µελών της και των αρµόδιων
οργάνων της. Κύριος γνώµονας για την υιοθέτηση και οριοθέτηση της προσέγγισης αυτής
και, στη συνέχεια, για τη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων θα πρέπει να είναι η
τεκµηριωµένη αποτύπωση της πορείας επίτευξης, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και
µακροπρόθεσµα, της αποστολής και των στόχων της Ακαδηµαϊκής Μονάδας.

Σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης
Στα βασικά της σηµεία, η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση αναφέρεται στα στοιχεία εκείνα που
αποτυπώνουν τη λειτουργία της Μονάδας και αποτελεί συγκεντρωτική/περιληπτική
παρουσίαση των στοιχείων τεκµηρίωσης (βλ. «Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας
Εσωτερικής Αξιολόγησης», Έκδοση 1.0, Ιούλιος 2007).
Τα ποιοτικά, ποσοτικά ή και άλλα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Εσωτερική
Έκθεση είναι κυρίως ενδεικτικά του µέτρου διασφάλισης της ποιότητας που έχει ορίσει η
ίδια η Ακαδηµαϊκή Μονάδα, µε γνώµονα τις εξελίξεις τόσο των επιστηµών που θεραπεύει
όσο και των ακαδηµαϊκών θεσµών.
Μεταξύ διαδοχικών Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων η Μονάδα έχει την ευκαιρία και την
υποχρέωση να ενισχύσει τα επιτεύγµατά της ποσοτικά και ποιοτικά, αλλά και να
αντιµετωπίσει τυχόν εκκρεµότητες ή προβλήµατα που επισηµάνθηκαν µε την ανάλυση των
στοιχείων τεκµηρίωσης. Οι µεταβολές δεδοµένων και δεικτών που αποτυπώνονται στις
διαδοχικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις επιτρέπουν στη Μονάδα να παρακολουθεί την
πορεία και την επιτυχία των πρωτοβουλιών της.
Εύλογα, η σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης διευκολύνεται σηµαντικά από τη
συστηµατική, λεπτοµερή και, κυρίως αξιόπιστη συλλογή των επί µέρους στοιχείων, τα οποία
αποτελούν και την ουσιαστική της τεκµηρίωση. Όσο για την ποιότητα των στοιχείων,
προφανώς εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια µε την οποία
υιοθετούνται και εφαρµόζονται οι διαδικασίες συλλογής των δεδοµένων.
Όπως στη συλλογή των στοιχείων, η υιοθέτηση κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής
Έκθεσης, µεταξύ άλλων, των προτύπων, των κριτηρίων και των δεικτών διασφάλισης της
Ποιότητας που ορίζει η Α∆ΙΠ (βλ. «Ανάλυση Κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Ακαδηµαϊκών Μονάδων», Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007) θα διευκολύνει σηµαντικά την
υλοποίηση από το Τµήµα της δεύτερης φάσης της διαδικασίας, δηλ. της Εσωτερικής
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Αξιολόγησης. Εξ άλλου, η τυποποίηση των κριτηρίων θα επιτρέψει την αναγωγή των
στοιχείων στο επίπεδο του Ιδρύµατος σε δεύτερο στάδιο, και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο.
Αυτονόητο είναι ότι κάθε Μονάδα µπορεί και πρέπει να εξειδικεύσει και να συµπληρώσει τα
στοιχεία που συλλέγει και συνθέτει µε πρόσθετα κριτήρια ή δείκτες, τα οποία κρίνει ότι
αποτυπώνουν και αναδεικνύουν συγκεκριµένες πτυχές της ιδιαίτερης φυσιογνωµία της.
Η αντιστοίχιση της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης µε τα πρότυπα της Α∆ΙΠ δεν είναι
υποχρεωτική αλλά ευκταία, ώστε να µπορούν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τις
Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις να χρησιµοποιηθούν, χωρίς πρόσθετη επεξεργασία, για τη
συµπλήρωση των τυποποιηµένων εκθέσεων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Για
διευκόλυνση των Τµηµάτων, η Α∆ΙΠ προχώρησε στην έκδοση ενός πλαισίου οδηγιών για τη
σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων και, φυσικά, παραµένει στη διάθεση των
ενδιαφεροµένων για να βοηθήσει όπου χρειασθεί.

2.2 ∆ιαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης από την ίδια την Ακαδηµαϊκή
Μονάδα
Η Εσωτερική Αξιολόγηση αφορά στη διατύπωση κρίσης για την ποιότητα του έργου της
Ακαδηµαϊκής Μονάδας στην ανάλογη περίοδο.
Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει η Ακαδηµαϊκή Μονάδα κριτική
άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου της µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και
δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους ακόλουθους στόχους:
1.

Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων της Ακαδηµαϊκής Μονάδας

2.

Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης

3.

Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης

4.

Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου και
εφόσον είναι εφικτό

5.

Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και εφόσον
είναι εφικτό.

Όπως προβλέπει ο νόµος, «η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συνεκτιµάται κατά τη λήψη
αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδηµαϊκής
Μονάδας ή του ιδρύµατος». Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας, προϋποθέτει κατά
κανόνα το επόµενο στάδιο, αυτό της Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι µία τακτικά επαναλαµβανόµενη συµµετοχική διαδικασία, η
οποία διαρκεί δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα και επαναλαµβάνεται το
αργότερο κάθε τέσσερα έτη.
Πρόκειται ουσιαστικά για µια διαδικασία
αυτοαξιολόγησης, που σηµατοδοτεί την ίδια την ταυτότητα της Ακαδηµαϊκής Μονάδας,
καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, θετικά και
αρνητικά, και
καταγράφει τις φιλοδοξίες της. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής
Αξιολόγησης καταγράφονται τα σηµαντικότερα πορίσµατα που προκύπτουν συνδυαστικά
από τα συλλεγµένα στοιχεία µε συµµετοχή όλων των µελών της Ακαδηµαϊκής Μονάδας,
αναφορικά µε το υφιστάµενο και το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους
επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από την Ακαδηµαϊκή Μονάδα
και ακολούθως διαβιβάζεται, µέσω της ΜΟ∆ΙΠ, στην Α∆ΙΠ.
Υπεύθυνη για τον συντονισµό της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης
Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που ορίζεται
από την Ακαδηµαϊκή Μονάδα. Η ΟΜΕΑ δεν αποτελεί πάγιο όργανο της Ακαδηµαϊκής
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Μονάδας. Η θητεία της ορίζεται και ισχύει για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής
Αξιολόγησης.
Το έντυ̟ο µε τίτλο «Ανάλυση Κριτηρίων ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών
Μονάδων», Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, µ̟ορεί να α̟οτελέσει τη βάση για την υλο̟οίηση της
διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Έχουν ̟εριληφθεί σ’αυτό τα γενικώς α̟οδεκτά
κριτήρια Ποιότητας, τα ο̟οία και αναλύονται µε ειδικότερα ερωτήµατα, ώστε να είναι
δυνατή η αναγωγή των ε̟ί µέρους στοιχείων στο ε̟ί̟εδο του Ιδρύµατος (Πανε̟ιστήµιο,
ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό ε̟ί̟εδο.
Υπογραµµίζεται ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Ακαδηµαϊκές Μονάδες µπορούν να
προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριµένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις
ιδιαιτερότητές τους, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση µε σαφήνεια το περιεχόµενο (τι και πώς;)
και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους.

2.3 ∆ιαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από Επιτροπή Ανεξάρτητων
Εµπειρογνωµόνων
Η Εξωτερική Αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων
της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.
Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και
της αντικειµενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των τεκµηριωτικών της δεδοµένων
και η διατύπωση ουδέτερης αντικειµενικής γνώµης µε τους ακόλουθους στόχους:
1.

την επισήµανση καλών πρακτικών και σηµείων βελτίωσης

2.

την ανάδειξη και την τεκµηριωµένη υποστήριξη εύλογων αιτηµάτων της Μονάδας
στο επίπεδο του Ιδρύµατος και της Πολιτείας

3.

τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εµβέλειας.

Η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης ενεργοποιείται µε τη κατάθεση της Έκθεσης
Εσωτερικής Αξιολόγησης στην Α∆ΙΠ. Με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αλλά
και την άµεση γνωριµία της Ακαδηµαϊκής Μονάδας (επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων), η
επιτροπή εξωτερικών εµπειρογνωµόνων συντάσσει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η
ΕΕΑ καλείται να αναλύσει σε βάθος τις διαπιστώσεις και τα πορίσµατα της εσωτερικής
αξιολόγησης ως προς:
–

τα επιτεύγµατα της Ακαδηµαϊκής Μονάδας (ή του Ιδρύµατος κατά περίπτωση)

–

τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών

–

την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η Μονάδα
προκειµένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούµενου
έργου της, και

–

γενικότερα, τη συνέπεια της Μονάδας µε την αποστολή και τους στόχους της.

Σύµφωνα µε τον νόµο, «Η ΕΕΑ αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία προέρχονται από το
µητρώο ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Α.∆Ι.Π. Το µητρώο ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων συντάσσεται ύστερα από υποδείξεις των ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης και της Α.∆Ι.Π. και ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια». Ήδη η Α∆ΙΠ
απευθύνθηκε στις ακαδηµαϊκές µονάδες και τα Ιδρύµατα µε το αίτηµα να προτείνουν
ειδικούς επιστήµονες συναφείς προς τα γνωστικά τους αντικείµενα προκειµένου να
περιληφθούν στο Μητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που ετοιµάζει η Αρχή.
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Η Α∆ΙΠ θα εκδώσει στο προσεχές µέλλον οδηγίες και λεπτοµέρειες για τη διαδικασία
Εξωτερικής Αξιολόγησης και τη σύνθεση των επιτροπών εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι θα
κληθούν, σύµφωνα µε τον Νόµο 3374/2005, να την υλοποιήσουν.
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