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των ιδρυμάτων στον τομέα της διασφάλισης της 
ποιότητας. Από την έρευνα προκύπτει ότι αυτός ο 
αντίκτυπος είναι συνήθως θετικός Η ύπαρξη της 
κατάταξης μπορεί να παρακινήσει τα ΑΕΙ να βελτι
ώσουν την ποιότητα του προγράμματος σπουδών 
τους. Τα ιδρύματα αναφέρουν ότι η χαμηλότερη 
του αναμενόμενου θέση στην κατάταξη επισπεύδει 
την αναθεώρηση της διδακτέας ύλης, την υιοθέτη
ση νέων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης, και 
νέων ακαδημαϊκών προγραμμάτων23.

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επω
φελής εκεί όπου απουσιάζουν τα θεσμοθετημένα 
μέτρα ελέγχου της ποιότητας. Συχνά η αξιολόγηση 
υποκαθιστά το θεσμοθετημένο σύστημα πιστοποίη
σης σε χώρες όπου τέτοια μέτρα λογοδοσίας απου
σιάζουν ή είναι στοιχειώδη, προσφέροντας στα 
ιδρύματα και τους ενδιαφερομένους τρίτους ένα 
μηχανισμό για να συγκρίνουν την απόδοσή τους σε 
διάρκεια χρόνου και να βελτιώσουν τις πρακτικές 
του ιδρύματος24. Στο Πακιστάν, για παράδειγμα, 
μια εθνική κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
που εκπόνησε η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ
σης το 2002, επιτρέπει τη σύγκριση πόρων και 
παραγόμενου έργου. Η κυβέρνηση του Πακιστάν 
χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για να εντοπίσει και 
να ανταμείψει τα ΑΕΙ που έχουν καλή επίδοση, και 
να υποστηρίξει τις αναγκαίες αλλαγές. Το σύστημα 
αξιολόγησης προσφέρει στα ΑΕΙ τις πληροφορίες 
που χρειάζονται για να προσδιορίσουν την επίδο
σή τους, καθώς επίσης και τους πόρους που χρει
άζονται για να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την 
ποιότητα25.

Ακόμη κι όταν η επίδοση δεν συναρτάται με τη 
χρηματοδότηση -όπως ισχύει γενικά στην περί
πτωση εμπορικών συστημάτων αξιολόγησης-, τα 
συστήματα αυτά ασκούν πίεση στα ΑΕΙ να βελτιώ
σουν την ποιότητα για να προσελκύσουν φοιτητές. 
Σε χώρες όπου η εμπορική αξιολόγηση διενεργεί- 
ται από κάποιο γνωστό MME και αποτελεί κύρια 
πηγή πληροφόρησης για τους φοιτητές και τους 
γονείς τους στην προσπάθειά τους να επιλέξουν

23 Hazelkorn, 2009.

24 J. Salmi και A. Saroyan “LeagueTables as Policy Instruments: 
Constructive Uses for the Benefit of Higher Education", IAU 
Horizons: World Higher Education News 13(2-3), 2007: 2-3. 
Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 2008  από το www.unesco.org/iau/ 
newsletters/iaunewl3-2-3-en. pdf.

25 Ό.π. σελ. 2.

εκπαιδευτικό ίδρυμα, η πίεση αυτή είναι σημαντι
κή. Δύο τέτοια παραδείγματα είναι οι αξιολογήσεις 
των εφημερίδων Asahi Shimbun της Ιαπωνίας και 
Perspektyvy της Πολωνίας. Στην Κολομβία, οι 
ιδιωτικές αξιολογήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να 
αυξηθεί η συμμετοχή των ΑΕΙ στο εθνικό σύστη
μα πιστοποίησης. Στα μέσα της δεκαετίας του '90, 
όταν είχε καθιερωθεί το σύστημα αυτό, τα ΑΕΙ δεν 
είχαν κίνητρα για να συμμετάσχουν και ελάχιστα το 
έπραξαν. Μόλις, ωστόσο, η μεγαλύτερη εφημερίδα 
της χώρας άρχισε, το 2000, να δημοσιεύει μια κα
τάσταση με πιστοποιημένα προγράμματα, περισσό
τερα ΑΕΙ αισθάνθηκαν πιεσμένα να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία πιστοποίησης, αυξάνοντας έτσι την 
αποτελεσματικότητά της στην εξασφάλιση της ποι
ότητας των ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο26.

Αν και η αξιολόγηση μπορεί να επηρεάσει θετικά 
την ποιότητα σε πολλούς τομείς, όταν προσμετρά 
και το ποσοστό αποφοίτησης -όπως στην περίπτω
ση της U.S. News- υπάρχουν και αρνητικές επι
πτώσεις. Ένα ΑΕΙ μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό 
αποφοίτησης με δύο τρόπους: 1) βελτιώνοντας τις 
μεθόδους διδασκαλίας και προσφέροντας επιπλέον 
οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές ή 2) χαμη
λώνοντας τα προαπαιτούμενα για την αποφοίτηση. 
Αν ένα σύστημα αξιολόγησης επικεντρώνεται στο 
ποσοστό αποφοίτησης χωρίς να επιβραβεύει ή να 
τιμωρεί ένα ίδρυμα για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί 
προκειμένου να το πετύχει, τότε οι φοιτητές μάλλον 
την έχουν άσχημα27.

Κατανομή πόρων και εξεύρεση 
κεφαλαίων

ΕΙ αξιολόγηση μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο 
σε διάφορες οικονομικές αποφάσεις ενός ΑΕΙ. Κατ’ 
αρχάς, μπορεί να επηρεάσει την αμοιβή του διοικη
τικού και διδακτικού προσωπικού. Για παράδειγμα, 
το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Arizona 
State ενέκρινε το 2007 σύμβαση δυνάμει της οποί
ας ο πρύτανης του πανεπιστημίου θα πάρει 10.000 
$ μπόνους αν το ίδρυμα ανέλθει στην κατάταξη της 
U.S. News28. Παρόμοια συμφωνία έγινε και με τον 
αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Macquarie της Αυ-

26 Ό.π.

27 Ehrenberg, 2003, σελ. 9.

28 Farrell και Van Werf, 2007.
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σιραλίας, ο οποίος θα εισπράξει μπόνους 100.000 
δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 70.250 $ Αμερικής) 
αν το ανεβάσει στην κατάταξη29. Τα συστήματα αξι
ολόγησης που προσμετρούν τους μισθούς του διδα
κτικού προσωπικού, μπορεί να ωθήσουν τα ιδρύματα 
να τους αυξήσουν, πράγμα το οποίο μπορεί με τη 
σειρά του να τους δώσει τη δυνατότητα να προσλά- 
βουν και να διατηρήσουν καλύτερης ποιότητας μέλη 
ΔΕΠ, οδηγώντας δυνητικά σε ανώτερης ποιότητας 
εκπαίδευση για τους φοιτητές και καλύτερο ερευνη
τικό έργο. Από την άλλη όμως, αυτή η τακτική είναι 
δυνατόν να αποσπάσει πόρους από άλλους τομείς 
υψηλής προτεραιότητας. Επιπλέον, όπως αναφέρθη
κε ήδη, αν ο δείκτης αποζημίωσης διδακτικού προ
σωπικού αφορά μόνο τους μόνιμους, τα ΑΕΙ μπορεί 
να στραφούν περισσότερο σε συμβασιούχους για τη 
διδασκαλία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αυξήσουν 
τους μισθούς των μονίμων και μαζί την απόδοση του 
συγκεκριμένου δείκτη.

Δεύτερο, τα συστήματα αξιολόγησης που προσμε
τρούν τη μέση δαπάνη ανά φοιτητή, είναι δυνατόν να 
αναγκάσουν τα ΑΕΙ να λάβουν δύσκολες αποφάσεις 
όσον αφορά τις οικονομικές προτεραιότητες. Αν η 
περικοπή της δαπάνης ανά φοιτητή επηρεάζει αρ
νητικά την κατάταξη ενός ιδρύματος, μπορεί να εί
ναι δύσκολο να συγκρατηθούν τα δίδακτρα. Σε μια 
εποχή κατά την οποία η χρηματοδότηση της τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης περιστέλλεται παγκοσμίως, οι 
απαιτήσεις λογοδοσίας αυξάνονται και η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση βρίσκεται υπό πίεση να περικόψει δα
πάνες, οι αξιολογήσεις που ενθαρρύνουν αυξημένες 
δαπάνες μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά οικο
νομικά βάρη στα ΑΕΙ30.

Τέλος, τα συστήματα αξιολόγησης μπορεί να 
επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της 
ανάπτυξης και της εξεύρεσης χορηγικών κεφαλαίων. 
Μια υψηλή θέση στην κατάταξη μπορεί να ενισχύ- 
σει το προφίλ κάποιου ιδρύματος, καθιστώντας το 
ελκυστικότερο για τους δωρητές31. Η υψηλή θέση 
στην κατάταξη μπορεί να δώσει στα ΑΕΙ την αυτο

29 Η. Alexander και G. Noonan, “Macquarie Uni Falls in List", 
The Sydney Morning Herald (9 Νοεμβρίου 2007). Ανακτήθηκε 
στις 30 Μαρτίου 2009 από το www.smh.com.au/news/national/ 
m acquarie -un i-fa lls-in -list/2007/l 1/08/1194329413250 . 
html.

30 Ehrenberg, 2001, σελ. 17.

31 Hazelkorn, 2009.

πεποίθηση να αναζητήσουν νέες πηγές χρηματοδό
τησης ή περισσότερα χρήματα από τους ήδη υπάρ
χοντες δωρητές, και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν 
πειστική επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν το 
σχετικό αίτημα. Η κατάταξη επηρεάζει ομοίως και 
αυτούς στους οποίους απευθύνονται τα ΑΕΙ για να 
συγκεντρώσουν χρήματα. Για παράδειγμα, επειδή η 
κατάταξη της U.S. News προσμετρά το ποσοστό των 
αποφοίτων που κάνουν δωρεές, αλλά όχι και τα ποσά 
των δωρεών, μπορεί ένα ίδρυμα να παρακινηθεί να 
διαθέσει αναπτυξιακούς πόρους για να μεγιστοποι
ήσει το ποσοστό των δωρητών-αποφοίτων αντί του 
συνολικού ποσού των δωρεών32.

Επιλογή και οικονομική βοήθεια 
φοιτητών

Στις ΗΠΑ, οι εισαγωγές στα ΑΕΙ επηρεάζονται 
σημαντικά από την αξιολόγηση. Καθώς η επιλογή 
φοιτητών (που μετριέται ως ποσοστό των υποψη
φίων που γίνονται δεκτοί, του ποσοστού αποδο
χής εκ μέρους τους, και της μέσης βαθμολογίας 
στα εισαγωγικά τεστ) είναι βασική συνιστώσα της 
αξιολόγησης της U.S. News, τα ΑΕΙ που επιθυ
μούν να ανέλθουν στην κατάταξη θα μπορούσαν 
να προβούν σε διάφορες ενέργειες.

Ένα ίδρυμα θα μπορούσε να προσπαθήσει να 
αυξήσει τον αριθμό των υποψηφίων, διατηρώντας 
σταθερό τον αριθμό των εισακτέων, μειώνοντας 
έτσι το ποσοστό των φοιτητών που αποδέχεται να 
εγγράφει. Ένα ίδρυμα, που παρουσιάζεται σε μια 
πρόσφατη μελέτη γΓ αυτό το θέμα, αποθάρρυνε 
υποψήφιους σπουδαστές με λιγότερα προσόντα 
να υποβάλλουν αίτηση' ανταποκρινόμενο όμως 
στις ανησυχίες των επιτρόπων του για την κατά
ταξη, το εν λόγω ίδρυμα αποφάσισε να επιδιώξει 
ενεργά την υποβολή αιτήσεων από σπουδαστές με 
λιγότερα προσόντα έτσι ώστε να μειώσει το ποσο
στό των εισακτέων33.

Ή ένα ίδρυμα θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
σε ορισμένα κριτήρια επιλογής φοιτητών έναντι 
άλλων, ανάλογα με το ποιοι δείκτες συμβάλλουν 
στην υψηλότερη κατάταξή του. Για παράδειγμα, 
καθώς η αξιολόγηση της U.S. News ξεχωρίζει τη 
βαθμολογία στα εισαγωγικά τεστ ως δείκτη του 
κριτηρίου επιλογής φοιτητών, μερικά ΑΕΙ δίνουν

32 Ehrenberg, 2003, σελ. 11.

33 Ehrenberg, 2001.
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μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη βαθμολογία ως 
καθοριστικό παράγοντα επιλογής απ’ ό,τι σε άλ
λους, όπως ο μέσος όρος της βαθμολογίας του 
λυκείου ή η έκθεση που συνοδεύει την αίτηση εγ
γραφής. Έτσι, μπορεί να δεχτούν υποψήφιους με 
υψηλότερη βαθμολογία στα εισαγωγικά τεστ, απο
κλείοντας άλλους που είναι καλοί σε διαφορετικούς 
τομείς.34 Μερικά ΑΕΙ έχουν διαφορετική προσέγγι
ση' γι’ αυτά, τα εισαγωγικά τεστ είναι προαιρετικά. 
Εφόσον μόνο οι υποψήφιοι με υψηλή βαθμολογία 
στα τεστ είναι πιθανό να τα συνυποβάλουν, ο μέσος 
όρος βαθμολογίας στα τεστ μεταξύ των υποψηφίων 
θα είναι μάλλον υψηλός. Ταυτόχρονα, η πρακτική 
αυτή προσελκύει και υποψήφιους που δεν θα είχαν 
κάνει αίτηση εγγραφής αν τα τεστ ήταν υποχρεω
τικά, μεγαλώνοντας έτσι τον αριθμό των υποψηφί
ων και μειώνοντας το ποσοστό αυτών που γίνονται 
αποδεκτοί για εγγραφή.35

Το Γραφείο Επιλογής μπορεί να βελτιώσει το 
ποσοστό των υποψηφίων φοιτητών που αποδέχε
ται να εγγράφει στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο 
με δύο τρόπους. 0 πρώτος είναι αυξάνοντας το 
ποσοστό των πρωτοετών που γίνεται δεκτό, μέσω 
της διαδικασίας της «προέγγρισης». Οι υποψήφιοι 
που κάνουν αίτηση προέγγρισης, υπογράφουν ένα 
συμφωνητικό ότι αν γίνουν δεκτοί, θα εγγραφούν' 
έτσι το ποσοστό αποδοχής αυτής της ομάδας αγ
γίζει το 100%, γεγονός που επιδρά θετικά στο 
συνολικό ποσοστό αποδοχής του έτους. Η δεύτε
ρη στρατηγική είναι αυξάνοντας τα ποσά επιβρά
βευσης της αξίας και κάνοντας πολύ δελεαστικές 
προσφορές στους υποψήφιους με τις υψηλότερες 
επιδόσεις36. Η μεταβολή της πολιτικής επιλογής 
για να βελτιωθεί η κατάταξη του ΑΕΙ έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην προσβασιμότητα και την ποικιλο- 
μορφία. Η μέση βαθμολογία των τεστ για φοιτη
τές από μειονότητες ή μη προνομιούχα κοινωνι
κοοικονομικά στρώματα είναι χαμηλότερη από τη 
βαθμολογία των προνομιούχων ομολόγων τους. 
Όταν τα ιδρύματα δίνουν βαρύτητα στη βαθμολο
γία των τεστ για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος, οι

34 P. Schmidt, “Researchers Accuse Selective Colleges of Giving 
Admission Tests Too Much Weight", Chronicle of Higher Education, 
Today’s News, 2 Μαΐου 2008. Ανακτήθηκε στις 21 Μα'ί'ου 2008 
από το http://chronicle.com/daily/2008/05/2707n.htm.

35 Ehrenberg, 2001.

36 Machung, 1998.

υποψήφιοι από τις μειονότητες βρίσκονται συχνά 
σε μειονεκτική θέση37. Περισσότερη οικονομική 
ενίσχυση με κριτήριο την επιβράβευση της αξί
ας, σημαίνει συχνά λιγότερη οικονομική ενίσχυση 
με κριτήριο τις ανάγκες του υποψήφιου φοιτητή, 
γεγονός που πλήττει τις μειονότητες και μειώνει 
την πιθανότητα εγγραφής τους38. Τέλος, η ομάδα 
των υποψηφίων που «προεπιλέγονται» αποτελείται 
σε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό από Λευκούς και 
Ασιάτες, οπότε το να δέχεται το ίδρυμα το μεγα
λύτερο ποσοστό των πρωτοετών με τη διαδικασία 
της προεπιλογής, οδηγεί πιθανότατα σε μικρότερη 
ποικιλομορφία μεταξύ των φοιτητών39. Αυτός εί
ναι και ο λόγος που αρκετά πανεπιστήμια τροπο
ποίησαν ή κατάργησαν πρόσφατα τη δυνατότητα 
προεπιλογής, ασκώντας πίεση σε όλα τα ιδρύματα 
των ΗΠΑ να κάνουν το ίδιο. Ο βαθμός στον οποίο 
αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν την αξιολόγηση 
δεν είναι ακόμη γνωστός40.

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στο πώς η 
αξιολόγηση επηρεάζει την πρακτική επιλογής φοι
τητών στις ΗΠΑ' ο αντίκτυπος της σε άλλες χώρες 
είναι λιγότερο σαφής. Οι ΗΠΑ αποτελούν μοναδι
κό παράδειγμα αυτονομίας των επιμέρους ΑΕΙ ως 
προς τη διαδικασία και τους ποικίλους παράγοντες 
που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των 
φοιτητών. Σε πολλές χώρες, η επιλογή βασίζεται 
αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην επίδοση 
του υποψηφίου σε μία ή περισσότερες εξετάσεις: 
απολυτήριες, εισαγωγικές (που διεξάγονται από 
το κράτος ή το κάθε ίδρυμα) ή τυποποιημένα τεστ 
ικανότητας. Υπάρχουν και χώρες, όπως η Κίνα, 
όπου η διαδικασία ελέγχεται από το κράτος' εκεί 
τα επιμέρους ΑΕΙ δεν παίζουν κανένα ρόλο στη 
διαδικασία επιλογής41. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυ
πος της αξιολόγησης στην επιλογή των φοιτητών 
σε άλλες χώρες είναι μάλλον πολύ μικρότερος απ’ 
ό,τι στις ΗΠΑ.

37 Ehrenberg, 2003.

38 Schmidt, 2008.

39 Μ. Clarke, “University Rankings and their Impact on Students”. 
QS Top Universities, Ανακτήθηκε στις 9 Ιουλίου 2008  από το 
www.topuniverstities.com/worlduniversitiesrankings/ 
university_rankings_news/article/university_rankings_and_ 
their_impact_on_students.

40 Ehrenberg, 2001.

41 E.M. Helms, University Admission Worldwide (Washington 
D.C.: The World Bank, υπό έκδοση).
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Περιπτωσιολογικές μελέτες του 

αντίκτυπου της αξιολόγησης στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η έρευνα αποκαλύπτει μερικούς από τους τρό
πους με τους οποίους η αξιολόγηση έχει επηρε
άσει τη λήψη αποφάσεων στα ΑΕΙ των ΗΠΑ και, 
ως ένα βαθμό, του υπόλοιπου κόσμου. Ωστόσο, 
η εξέταση του τρόπου με τον οποίο η αξιολόγη
ση επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των 
ΑΕΙ άλλων χωρών είναι πολύτιμη για τα ιδρύμα
τα των ΗΠΑ που αναζητούν νέους τρόπους να τη 
χρησιμοποιήσουν ως θετικό οδηγό αλλαγών. Οι 
τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες -Αυστραλία, 
Γερμανία, Ιαπωνία και Καναδάς- προσφέρουν 
βαθύτερη γνώση της σχέσης ανάμεσα στην αξι
ολόγηση και τη λήψη αποφάσεων σε πανεπιστη
μιακό επίπεδο. Κάθε μελέτη περιλαμβάνει και το 
πλαίσιο πολιτικής στο οποίο λειτουργούν τα ιδρύ
ματα σε αυτή τη χώρα, καθώς και μερικούς από 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζουν και χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση. Τα ΑΕΙ των τριών από τις τέσσερις 
χώρες -Αυστραλία, Γερμανία και Ιαπωνία- επι
κεντρώνονται πρωτίστως στο πώς η παγκόσμια 
κατάταξη έχει επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων εκ 
μέρους τους. Τα ιδρύματα της τέταρτης -του Κα
ναδά- επικεντρώνονται περισσότερο στον αντί
κτυπο της εθνικής κατάταξης στο έργο τους.

Με την εξαίρεση ορισμένων ερευνητικών πα
νεπιστημίων, τα Κολλέγια και Πανεπιστήμια των 
ΗΠΑ τείνουν γενικά να επικεντρώνονται στην 
εθνική παρά στη διεθνή κατάταξη. Αυτό, ωστό
σο, είναι πιθανό να αλλάξει καθώς η αγορά της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται όλο και πιο 
ανταγωνιστική, και άλλες χώρες δημιουργούν 
πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης. Είναι λοιπόν 
σημαντικό για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοι
νότητας στις ΗΠΑ να πληροφορηθούν πώς οι άλ
λες χώρες βελτιώνουν το διεθνές προφίλ τους, 
καθώς τα ΑΕΙ των ΗΠΑ μπορεί να βρεθούν στη 
θέση να προσπαθούν να ανταηοκριθούν σε τέ
τοιες προσπάθειες στο μέλλον.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η Αυστραλία έχει, όπως οι ΗΠΑ, ομοσπονδι
ακό σύστημα διακυβέρνησης. Όσες εξουσίες δεν 
έχουν ρητά εκχωρηθεί στην κυβέρνηση της Κοι
νοπολιτείας, ανήκουν στις επιμέρους Πολιτείες. 
Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και η Εκπαίδευση. 
Ωστόσο, η κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας ανέλα
βε, το 1974, την ευθύνη της πλήρους χρηματοδό
τησης Πανεπιστημίων και Κολλεγίων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΚΤΕ).

Η Αυστραλία υιοθέτησε το Ενιαίο Εθνικό Σύ
στημα (ΕΕΣ) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 
1989. Αυτό αποτέλεσε ανατροπή της απόφασης 
του 1961 να καθιερωθεί διπολικό σύστημα με 1) 
πανεπιστήμια που υποστηρίζουν την έρευνα και 
προσφέρουν πτυχίο και τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών και 2) ΚΤΕ που παρέχουν διπλώματα και 
πτυχία επαγγελματικής κατάρτισης. Τα ΚΤΕ λει
τουργούσαν πρωτίστως ως εκπαιδευτικά και όχι

Η έρευνα είναι προκλητική γιατί 
πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου/ 
παιχνίδι φήμης. Η φήμη, δυστυχώς, 
βασίζεται πάντα στην έρευνα... και 

η έρευνα προσελκύει τα μεγαλύτερα
ταλέντα.

ερευνητικά ιδρύματα. Δεν τους απαγορευόταν να 
αναλάβουν έρευνες, αλλά δεν χρηματοδοτούνταν 
για κάτι τέτοιο. Τα ΚΤΕ θεωρούνταν φθηνότερη 
εκδοχή ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη 
διάρκεια της δεκαετίας του '80, το σύστημα τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετώπισε προβλήματα 
χρηματοδότησης και δημογραφικής πίεσης καθώς 
τα δύο μέρη του γιγαντώνονταν, γεγονός που 
οδήγησε στη ριζική αναμόρφωση όλου του τομέα 
(μεταρρύθμιση ΩοννΙάηε) και στη δημιουργία του 
ΕΕΣ. Το 1991, τα 18 πανεπιστήμια και 47 ΚΤΕ 
έγιναν 30 πανεπιστήμια, ενώ το 1995 υπήρχαν 35 
πανεπιστήμια.

Είκοσι χρόνια αργότερα, οι μεταρρυθμίσεις του 
Ωαννίάηε κυριαρχούν ακόμη σε κάθε συζήτηση 
περί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία, 
και στη δημόσια διαμάχη επανέρχονται διαρκώς 
τα υπέρ και τα κατά του ΕΕΣ. Όλα τα πανεπιστή-
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μια εκπροσωπούνται από την ομάδα υποστήριξης 
πολιτικής των Πανεπιστημίων της Αυστραλίας, οι 
διαφορές όμως διαιωνίζονται από μηχανισμούς 
ομότιμων ομάδων για την άσκηση πίεσης σε θέμα
τα αποστολής. Δεδομένων και των γεωγραφικών 
και δημογραφικών προκλήσεων στην Αυστραλία, 
κυριότεροι στόχοι της πολιτικής είναι η ποικιλο- 
μορφία στην εκπαιδευτική αποστολή, η διεύρυνση 
της πρόσβασης και η υποστήριξη της ανάπτυξης σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο αυξανόμενος 
ανταγωνισμός για την φθίνουσα χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο μιας προσέγγισης «το ίδιο για όλους» 
ηροκαλεί εντάσεις. Από το 1995 μέχρι το 2004, η 
ανά φοιτητή χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 27%, 
ποσοστό που είναι το δεύτερο χειρότερο μετά την 
Ουγγαρία και υπολείπεται αισθητά της κατά μέσο 
όρο αύξησης 6% όλων των κρατών σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Πίνακας 1. θέση των ΑΕΙ της Αυστραλίας στα 
παγκόσμια συστήματα κατάταξης το 2008

ΙΔΡΥΜΑ THES 

(Top 200)

SJT 

(Top 100)

Australian National University 16 59

Sydney University 37 97

Melbourne University 38 73

Queensland University 43 -

University of New South Wales 45 -

Monash University 47 -

University of Western Australia 83 -

University of Adelaide 106 -

Macquarie University 182 -

THES: QS World University Rankings from 
Times Higher Education Supplement

SJT: Shanghai's Jiao Tong University’s 
Academic World Rankings

Πηνή: THES. SEE www.toDuniversities.com/worlduniversitvra 

nkines/: SJT. SEE www.arwu.org/rank20Q8/en20Q8.iit m

Η χρηματοδότηση περιπλέκεται από τη διε
θνοποίηση. Η Αυστραλία είναι μία από τις πρώ
τες χώρες εισαγωγής φοιτητών. Η οικονομική της

ανάπτυξη σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες και 
η ανάγκη διαφοροποίησης των εσόδων της συμ
βάλλουν σε αυτή την τάση. Το 2005, το 19,3% 
των φοιτητών στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας 
ήταν αλλοδαποί, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο του 
ΟΟΣΑ, που ήταν 6,7%. Σε μερικά πανεπιστήμια, οι

αλλοδαποί φοιτητές ξεπερνούν το 50% του συνο
λικού αριθμού φοιτητών. Η Αυστραλία επίσης έχει 
εμπλακεί στη δημιουργία πανεπιστημίων στη Μα
λαισία, στο Βιετνάμ και στη Νότια Αφρική, σε συ
νεργασίες με ιδιωτικά ιδρύματα, καθώς και στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το 2008, η εκπαί
δευση αποτελούσε τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγω- 
γικό τομέα της Αυστραλίας, αντιπροσωπεύοντας 
μια βιομηχανία 13,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
Αυστραλίας (περίπου 9,8 δισεκ. $ ΗΠΑ), πίσω από 
τον άνθρακα και το σιδηρομετάλλευμα και μπρο
στά από τον τουρισμό, γεγονός που είναι αιτία 
τόσο για πανηγυρισμούς όσο και για ανησυχία. Η 
ανησυχία οφείλεται στον αυξανόμενο παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για αλλοδαπούς φοιτητές και στην 
αύξηση των θέσεων φοίτησης παγκοσμίως, ιδί
ως στο επίπεδο των προπτυχιακών φοιτητών. Το 
2007, τα δίδακτρα κάλυπταν το 39% της δαπάνης 
των αλλοδαπών φοιτητών στην Αυστραλία, ενώ το 
υπόλοιπο ξοδευόταν σε αγαθά και υπηρεσίες όπως 
τροφή, διαμονή, μετακινήσεις και διασκέδαση42. 
Δυσκολεύεται κανείς να δει πώς η κυβέρνηση ή

42 Βλ. αναφορές της Austrade and Reserve Bank of America. 
Ανακτήθηκαν στις 15 Μαρτίου 2009  από τα www.austrade. 
gov.au/Education/default.aspx/ και www.rba.gov.au/ 
PublicationsAndResearchBu lle tin/bu_jun08/aus_exports_  
education_services.html.
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άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης θα 
μπορούσαν να αντικαταστήσουν αυτό το έσοδο, 
γεγονός που εξηγεί το γιατί η παγκόσμια θέση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αυστραλίας προκά- 
λεσε τη διαρκή ενασχόληση των ΑΕΙ και των ειδι
κών αναλυτών με την κατάταξη.

Η νεοεκλεγείσα Εργατική κυβέρνηση παρήγγει- 
λε προσφάτως μια ανασκόπηση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης υπό τη διεύθυνση του πρώην αντι- 
πρύτανη του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας 
και μέλους του Τεχνολογικού Δικτύου Αυστραλίας.

Η αξιολόγηση έχει θετική επίδραση. 
Τώρα τα πτυχία είναι πιο αναγνωρίσιμα, 
ενώ ο ανταγωνισμός και η σύγκριση 
των μοντέλων οδηγεί σε καλύτερα 
πανεπιστήμια.

Σκοπός της ανασκόπησης ήταν να συμβουλεύσει 
την κυβέρνηση για «τους αντικειμενικούς στόχους 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία... 
και πώς αυτοί θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη 
μεταρρύθμιση του τομέα και την τροποποίηση των 
νομοθετικών και χρηματοδοτικών ρυθμίσεων». Η 
Ανασκόπηση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Αυστραλία, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 
2008, συνιστά ριζικές αλλαγές ιδίως στους τομείς 
της πρόσβασης και επιλογής των φοιτητών, καθώς 
και της αυτονομίας και λογοδοσίας των ιδρυμάτων. 
Μια νέα υπηρεσία θα ασκεί επίβλεψη για ζητήμα
τα πιστοποίησης και ποιότητας. Απομένει να δια
πιστωθεί πόσες από τις προτεινόμενες αλλαγές θα 
υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν43.

Αν τα πανεπιστήμια γίνουν όντως πιο αυτόνο
μα όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
την εγγραφή των φοιτητών, η αξιολόγηση μπορεί 
να καταστεί σημαντικότερο εργαλείο για να επι
λέγουν οι φοιτητές και να διαφοροποιείται η απο
στολή των ιδρυμάτων. Στην Αυστραλία υπάρχουν 
αρκετά συστήματα αξιολόγησης. Όταν εμφανίστη
καν για πρώτη φορά οι παγκόσμιες κατατάξεις, το 
Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης χρηματοδότησε τη

43 Το πλήρες κείμενο της αναφοράς βρίσκεται στο Διαδίκτυο 
στη διεύθυνση www.deewr.gov.au/HigfierEducation/Review/ 
Pages/ReviewofAustralianHigtierEducationReport.aspx

δημιουργία μιας αυστραλιανής παραλλαγής. Το Ιν
στιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινω
νικής Έρευνας του Πανεπιστημίου δημοσιεύει τον 
ετήσιο Κατάλογο Διεθνούς Απήχησης Αυστραλια
νών Πανεπιστημίων, ο οποίος παρακολουθεί την 
πορεία των αυστραλιανών ΑΕΙ σε διεθνές επίπεδο. 
Στα άλλα συστήματα που επικεντρώνονται περισ
σότερο στο εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβάνονται ο 
Οδηγός Καλών Πανεπιστημίων, ένα ετήσιο σύστημα 
αξιολόγησης που δημοσιεύουν οι Hobson Guides, 
διάφορες κατατάξεις του Δικτύου Αυστραλιανών 
Πανεπιστημίων, και η κατάταξη που δημοσίευσε 
άπαξ η εφημερίδα Australian το 2005, η οποία επι
κεντρωνόταν στις μεθόδους διδασκαλίας και μά
θησης στα ΑΕΙ της Αυστραλίας44. Τα ΑΕΙ της Αυ
στραλίας συμπεριλαμβάνονται τακτικά στα κύρια 
διεθνή συστήματα αξιολόγησης (Πίνακας 1).

Ανταπόκριση των ΑΕΙ στην αξιολόγηση
Οι επικεφαλής των ΑΕΙ της Αυστραλίας έχουν 

πλήρη συνείδηση του τι σημαίνει αξιολόγηση. 
Πολλοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η αξιολόγηση 
δεν είναι εφήμερο φαινόμενο και ότι τα συστήματα 
αξιολόγησης είναι μια μορφή εξωτερικής αναγνώ
ρισης. Παρόλο που μερικοί από τους επικεφαλής 
των ΑΕΙ προτείνουν πιο χαλαρή αντιμετώπιση, τα 
τμήματα προγραμματισμού των ιδρυμάτων φαίνε
ται να προτιμούν τις κατατάξεις. Αρκετά ΑΕΙ προ
βαίνουν σε ασκήσεις αποτύπωσης στοιχείων και 
παρακολούθησης της πορείας προκειμένου να 
διαπιστώσουν σε τι θέση κατατάσσεται το πανεπι
στήμιο σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις. Στα πε
ρισσότερα πανεπιστήμια πραγματοποιούνται τακτι
κές αναφορές και συζητήσεις των υψηλόβαθμων 
στελεχών τους, και εκδίδονται ανακοινώσεις και 
κριτικές εκ μέρους του αντιπρύτανή τους. Πολ
λά μέλη ΔΕΠ αναφέρουν σχετικές συζητήσεις σε 
επίπεδο Σχολής. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα 
να αποκτούν οι πάντες στο ίδρυμα συνείδηση της 
αξιολόγησης.

44 Πρόσθετες πληροφορίες για τα συστήματα αξιολόγησης της 
Αυστραλίας βρίσκονται στο Διαδίκτυο από το Ranking Systems 
Clearinghouse του 1ΗΕΡ am διεύθυνση vww.ihep.org/Research/ 
rankingsystemsclearinghouse.cfm και από τις World Education 
Services στη διεύθυνση www.wes.org/ewenr/06aug/australia.htm
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Γενικά, προτιμούνται σαφώς οι πολλαπλές αξι
ολογήσεις, πρωτίστως σε επίπεδο Τομέα ή Τμήμα
τος. Η ύπαρξη πολλαπλών αξιολογήσεων αμβλύνει 
τον αντίκτυπο της μιας ή της άλλης, ενώ η ειδική 
αξιολόγηση κάποιου Τομέα παρέχει ακριβέστερες 
συγκρίσιμες πληροφορίες για το πανεπιστήμιο και 
τους φοιτητές.

Τόσο τα πανεπιστήμια που βρίσκονται ψηλά 
στην κατάταξη, όσο κι αυτά που είναι εκτός κα
τάταξης, αισθάνονται τον αντίκτυπο της αξιολόγη
σης. Τα πρώτα φοβούνται μήπως χάσουν τη θέση 
τους, ενώ τα άλλα ανησυχούν για τη δυνατότητά 
τους να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική διεθνή 
αγορά. Οι δημόσιες επικρίσεις που δέχτηκε το 
Πανεπιστήμιο Macquarie και μερικά υψηλόβαθ
μα στελέχη του όταν το 2007 κατρακύλησε από 
την 82η στην 168η θέση της κατάταξης Times QS 
Rankings, αποτελεί παράδειγμα της προσοχής που 
δίδεται στις αξιολογήσεις.

Τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν την κατάταξη 
ως μοχλό άσκησης πίεσης για να εξασφαλίσουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση ή για λόγους μάρκε
τινγκ: «Χρησιμοποιούμε όποιες διακρίσεις έχου
με και αγνοούμε τα υπόλοιπα». Όσα πανεπιστήμια 
βρίσκονται στην κορυφή αναγνωρίζουν πόσο δί
κοπο μαχαίρι είναι αυτή η στρατηγική:

«θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί -μ ε  

ελαφρά δόση δ ιαστροφ ής- ότι η κατάταξη σε 

πολύ υψηλή θέση αποτελεί μειονέκτημα, γιατί 

μπορεί η κυβέρνηση να επιδιώξει να στρέψει τη 

χρηματοδότηση αλλού. Επομένως, έχει βάση το 

επιχείρημα ότι είναι καλύτερα να πλησιάζεις την 

κορυφή αλλά να μη έχεις φτάσει ακόμη εκεί, 

και να λες, κοιτάξτε, αν μας δώσετε δύο εκα 

τομμύρια δολάρια ακόμη, θεωρούμε ότι θα τα 

καταφέρουμε.»

Αντίκτυπος στη στρατηγική σκέψη και 
τις επιλογές

Οι Αυστραλοί αρμόδιοι σημείωσαν ότι η αξιο
λόγηση αναγκάζει τα πανεπιστήμια να επικεντρώ
σουν την προσοχή τους στην ποιότητα και την 
επίδοση. Αυτά τα δύο χρησιμεύουν συνήθως ως

μηχανισμοί σύγκρισης, τους οποίους οι επικεφα
λής των πανεπιστημίων και οι σχεδιαστές πολιτι
κής «χρησιμοποιούν σε αντιπαράθεση με ένα σύ
νολο [αξιολογήσεων], ενσωματώνοντάς τους στην 
αποστολή τους». Παρά τα ερωτήματα που γεννά η 
μεθοδολογία, οι αξιολογήσεις είναι το «μαστίγιο 
για την πλάτη του μάνατζερ», παρέχοντας αποδεί
ξεις της αλλαγής.

«Το γεγονός ότι μπορείς να συνδέσεις αυτό 

που κινεί τους αλλοδαπούς φοιτητές, έναν πα

νεπιστημιακό ερευνητή, μια κρατική υπηρεσία 

κι έναν φιλάνθρωπο μέσω του ίδιου μηχανι

σμού αποτελεί ισχυρό εργαλείο στο οπλοστάσιο 
της διοίκησης επιχειρήσεων πιστεύω επο

μένω ς ότι έχει θετικό αντίκτυπο στον κλάδο, 

καθώς κατευθύνει τις αλλαγές και δημιουργεί 
ένα όχημα ή ένα θέμα συζήτησης το οποίο στη 

συνέχεια δίνει στη διοίκηση νέα ώθηση...»

Αντιστρόφως, η αξιολόγηση μπορεί να αποτελεί 
πρόκληση για τη διοίκηση του ιδρύματος. Οι ηγέ
τες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν συχνά να 
αντιμετωπίσουν την άγνοια του κοινού σχετικά με 
το τι ακριβώς σημαίνει η αξιολόγηση, και ιδίως την 
παρερμηνεία των αποτελεσμάτων και των ετήσιων 
μεταβολών.

Σε ορισμένους τομείς επαγγελματικών σπου
δών, όπως είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, η αξιο
λόγηση θεωρείται ότι ισοδυναμεί με επαγγελματι
κή πιστοποίηση. Παρόλο που υπάρχουν διαφορές 
ανάμεσα στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση, 
υφίστανται και μερικές ομοιότητες στους δείκτες 
και την επιρροή τους:

- μετρούν τον αριθμό πτυχιούχων και καθη
γητών, και το ερευνητικό έργο

-προσδίδουν διεθνή αναγνώριση, και 
-ο ι υποψήφιοι φοιτητές τους χρησιμοποι

ούν για να διαπιστώσουν πού είναι καλύτερα να 
φοιτήσουν.
Η επαγγελματική πιστοποίηση αυξάνει την ανα- 

γνωρισιμότητα του πτυχίου και ανοίγει την πόρτα 
σε μελλοντική εύρεση εργασίας. Αν και υπάρχει 
διαφωνία ως προς το αν η επαγγελματική πιστο
ποίηση επηρεάζει την αξιολόγηση, η απουσία της 
θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο. Ένα μέλος 
ΔΕΠ είπε ότι η αξιολόγηση επηρεάζει τους επαγ-

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15

http://www.istame.gr


2010
l o u rho s
TeiJxos2

www.istame.gr

γελματικούς συλλόγους και ότι μπορεί να έχει επί
δραση και στην επαγγελματική πιστοποίηση.

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι αποφασιστική 
όσον αφορά τον καθορισμό των ομότιμων ιδρυ
μάτων και την ανεύρεση κατάλληλων συνεργα
σιών. Η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ζωτικής ση
μασίας. Τα δίκτυα καθιστούν δυνατές τη διεθνο
ποίηση του ονόματος, την ευκαιρία σύγκρισης με 
τα κατάλληλα ομότιμα ιδρύματα, τα προγράμματα 
ανταλλαγής για διδακτικό προσωπικό και φοιτη
τές, καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας. Όλοι 
οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις συνεργασίες χρη
σιμοποιούν πληροφορίες της αξιολόγησης. Και 
όπως δήλωσε ένα μέλος του διδακτικού προ
σωπικού, «το ΑΕΙ είναι απίθανο να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ερευνητικής συνεργασίας με κάποιο 
πανεπιστήμιο που έχει καταταγεί σε χαμηλότερη 
θέση, εκτός κι αν το συγκεκριμένο πρόσωπο ή 
ομάδα είναι εξαιρετικά».

Αντίκτυπος στο πρόγραμμα σπουδών
Τα μέλη ΔΕΠ ιδρυμάτων διαφορετικού τύπου 

εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επίδραση 
της αξιολόγησης -ή, όπως στην κατωτέρω ανα- 
φερόμενη περίπτωση, της αποτίμησης της διδα
σκαλίας και μάθησης στην Αυστραλία- σε ακα
δημαϊκής φύσεως ζητήματα, όπως το πρόγραμμα 
σπουδών. Κάποιος ερωτώμενος ανέφερε τη δια
κοπή ενός προγράμματος που έδινε τη δυνατότητα 
στους φοιτητές να κάνουν τα πρώτα χρόνια σε ένα 
ίδρυμα και μετά να μετεγγραφούν σε άλλο για να 
το ολοκληρώσουν , σημειώνοντας ότι το να λαμ- 
βάνεται υπόψη το ποσοστό αποφοίτησης μπορεί 
να αποτελέσει αντικίνητρο:

«Στην πραγματικότητα προκαλεί κάποιες 

αρνητικές αποφάσεις με την έννοια ότι δ ιακό

πτουμε σκοπίμως τα μονοετή προπαρασκευα

στικά μαθήματα (feeder courses) που οδηγούν  

σε άλλα ιδρύματα, γιατί αποτελούν αντικίνητρο 

βάσει του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται 

τα πανεπιστήμια.»

Ένας ερωτώμενος σε άλλου τύπου πανεπι
στήμιο περιέγραψε ένα διαφορετικό τρόπο αντι
μετώπισης του ίδιου ζητήματος. Το πανεπιστήμιο 
ανάλωσε αρκετό χρόνο και χρήμα αναθεωρώντας 
το πρόγραμμα σπουδών του, ενώ ο ανταγωνιστής 
του ανάλωσε τα ίδια αναπτύσσοντας την έρευ
να. Το πρώτο ΑΕΙ φοβόταν μήπως απολέσει την 
υψηλή κατάταξή του διότι επένδυε στο πρόγραμμα 
σπουδών και όχι στην έρευνα.

Αντίκτυπος στην ακαδημαϊκή πρακτική
Σε όλα τα πανεπιστήμια, τα μέλη ΔΕΠ φαίνε

ται να θεωρούν πως η αξιολόγηση έχει μεγαλύ
τερο αντίκτυπο στο ίδρυμα απ’ ό,τι παραδέχονται 
οι επικεφαλής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα 
μέλη ΔΕΠ επικρατεί η άποψη ότι η αξιολόγηση 
επηρεάζει τις αποφάσεις, το ακαδημαϊκό έργο και 
τον καταμερισμό καθηκόντων.

«Στη δική μου Σχολή, είχε επίδραση στον 
καταμερισμό καθηκόντων εκ μέρους των επικε
φαλής της Σχολής, καθώς προτάθπκε να ανα 
λαμβάνουν κάπως λιγότερες ώρες διδασκαλίας  
άτομα που οι μετρήσεις τα παρουσιάζουν ως 
ιδιαίτερα παραγωγικούς ερ ευνη τές ..»

Τα μέλη ΔΕΠ αντιλαμβάνονται την ύπαρξη έντο
νης πίεση για ερευνητικό έργο εκ μέρους συγκε
κριμένων περιοδικών. Παρόμοια πίεση προκάλεσε 
το Ταμείο Καθορισμού Επιδόσεων Διδασκαλίας 
και Μάθησης της Αυστραλίας, ένα κυβερνητικό 
πρόγραμμα που θεσπίστηκε το 2006 με σκοπό 
να παρέχει αναγνώριση στα ιδρύματα με ισχυ
ρές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Μερικοί 
διδάσκοντες ισχυρίζονται ότι «το πανεπιστήμιο 
παρακολουθεί τώρα από πιο κοντά την ποιότητα 
της διδασκαλίας». Άλλοι εξέφρασαν την ανησυ
χία τους για τον αντίκτυπο στους επαγγελματικούς 
τομείς -όπως η Σχολή Μηχανικών, Διοίκησης Επι
χειρήσεων ή Φιλολογίας- που δεν έχουν μακρά 
παράδοση σε δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών.

Η γενική επίπτωση των αξιολογήσεων είναι ότι 
δημιουργούν άγχος, με αποτέλεσμα να προκαλεί- 
ται έντονη περηφάνια όταν το πανεπιστήμιο έχει 
καλές επιδόσεις και ντροπή όταν δεν έχει. Ένας 
αντιπρύτανης σημείωσε ότι κάποιο μη επιθυμητό 
αποτέλεσμα στην κατάταξη ως προς τη διδασκαλία 
και την μάθηση προκάλεσε «μαχητική» αντίδραση.
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Τα παρακάτω σχόλια ανήκουν σε μέλη ΔΕΠ δύο 
διαφορετικών Ιδρυμάτων:

«Πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να 
ηρεμήσει. Είχαμε δύο μέρες “πανικού σταδ ιο

δρομ ίας”, για να τις αποκαλέσω έτσι. Κάτι σαν  
τα μαθήματα εκπαίδευσης των κομμουνιστών, 
όπου καθένας πρέπει να σηκωθεί όρθιος και να 
δηλώσει τι κάνει για να βελτιώσει την επαγγελ
ματική του απόδοση.»

«Σε μερικούς τομείς αυτού του πανεπιστη
μίου επικρατεί σίγουρα η αντίληψη ότι η δ ιδα 
σκαλία λειτουργεί σαν τιμωρία για όσους δεν  
παίρνουν χρηματοδοτήσεις. Ήρθαν πράγματι 
κάποιοι άνθρωποι και μου το είπαν αυτό.»

Σε όλα τα πανεπιστήμια που εξετάστηκαν, οι 
επιδόσεις των μελών ΔΕΠ συνδέονται με τα μέ
τρα που καθορίζουν τις αξιολογήσεις. Επειδή κάθε 
επιχείρηση καθορίζει τους όρους των δικών της 
συμβάσεων, κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να θέσει 
τους στόχους που ταιριάζουν στις βλέψεις του. 
Παρόλο που τα μέλη ΔΕΠ εκφράζουν την ανησυχία 
τους για αυτή την πρακτική, ένα ανώτερο διοικητι
κό στέλεχος είπε ότι «το προσωπικό δεν αντέδρα
σε αρνητικά». Τους επικριτές των αξιολογήσεων 
ανησυχεί το γεγονός ότι η σημασία που δίνεται 
σε καθηγητές που βρίσκονται στη μέση της καριέ- 
ρας τους και έχουν καλή ερευνητική προϋπηρεσία, 
επηρεάζει αρνητικά την πρόσληψη κατόχων μετα
διδακτορικών διπλωμάτων, νεότερων αποφοίτων 
και γυναικών (οι οποίες έχουν συχνά μειωμένη 
δραστηριότητα κατά την περίοδο ανατροφής των 
παιδιών). Από την άλλη, ένα υψηλόβαθμο διοικη
τικό στέλεχος αναγνώρισε ότι δουλεύοντας σε ένα 
πανεπιστήμιο με χαμηλότερη θέση στην κατάταξη 
αντάλλαξε «την ασφάλεια που δίνει η φήμη με τη 
δυνατότητα να ξεχωρίσει».

Το μέλλον της αξιολόγησης στην 
Αυστραλία

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εγχώριοι 
προπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο πανεπι
στήμιο της περιοχής τους, η τριτοβάθμια εκπαί
δευση στην Αυστραλία λειτουργεί σε πολύ αντα

γωνιστικό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Τον ανταγωνισμό ενισχύει πρω- 
τίστως η χρηματοδοτική πολιτική, η οποία εξωθεί 
τα πανεπιστήμια να αυξήσουν το μερίδιο χρηματο
δότησής τους από τους αλλοδαπούς φοιτητές και 
να εξασφαλίσουν κεφάλαια βάσει μετρήσεων της 
επίδοσής τους. Κατά συνέπεια, τα ΑΕΙ της Αυστρα
λίας και οι επικεφαλής της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης σκέφτονται εντελώς με όρους αγοράς.

Οι εγχώριοι φοιτητές χρησιμοποιούσαν παρα
δοσιακά τον Οδηγό Καλών Πανεπιστημίων, ο οποί
ος, καθώς δεν είναι σύστημα αξιολόγησης αλλά 
κατάταξης, επηρέαζε ελάχιστα την επιλογή τους. 
Μέχρι τώρα, μετακινείται μόνο ένα μικρό ποσοστό 
των φοιτητών με υψηλές επιδόσεις. Μερικά πανε
πιστήμια αρχίζουν να αναπτύσσουν προγράμματα 
προσέλκυσης αυτών των φοιτητών, κάνοντας ελ
κυστικές προσφορές. Εν τω μεταξύ, τα έσοδα από 
την έρευνα και η χρηματοδότηση της διδασκαλίας 
και της μάθησης χρησιμοποιούνται σαν μια μορ
φή αξιολόγησης, καθώς και προσδιορισμού της 
διεθνούς θέσης κάθε ΑΕΙ, η οποία καθορίζει τον 
Δείκτη Διεθνούς Κατάταξης των Πανεπιστημίων 
της Αυστραλίας, του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών και Κοινωνικής Έρευνας της Μελ
βούρνης. Η σταθερά υψηλή κατάταξη δύο ιδίως 
ΑΕΙ της Αυστραλίας έχει προκαλέσει την προσοχή 
τόσο με θετικό όσο και με αρνητικό τρόπο. Αυτό 
για πολλούς σημαίνει ότι εκτός Αυστραλίας δίνε
ται μεγαλύτερη προσοχή σε επιλεγμένα ιδρύματα 
της χώρας, γεγονός που ενισχύει το προφίλ της 
ανώτατης εκπαίδευσής της. Άλλοι επιχειρηματο
λογούν ότι τα αυστραλιανά ΑΕΙ θα είχαν καλύτερη 
διεθνή παρουσία αν η χώρα εγκατέλειπε την πο
λιτική ισονομίας (egalitarianism) στην εκπαίδευση 
χάριν ενός πιο ανταγωνιστικού μοντέλου για τα 
κύρια ΑΕΙ. Ωστόσο, ένας αντιπρύτανης εξέφρασε 
την εξής ανησυχία:

«Αν η κυβέρνηση χρηματοδοτήσει κάποια 
πανεπιστήμια που προσπαθούν να συμπερι- 
ληφθούν στη διεθνή κατάταξη, θα πληγεί η 
μέριμνα για φοιτητές από χαμηλότερα κοινω 

νικοοικονομικά στρώματα και θα απειληθεί η 
ανάπτυξη της Αυστραλίας.»
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Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί «το σύ
στημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι πα
γκόσμιας κλάσης έτσι ώστε σε οποιοδήποτε ση
μείο της χώρας κι αν βρίσκονται οι φοιτητές και 
σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο κι αν φοιτούν, να 
έχουν πρώτης ποιότητας εκπαίδευση45.» Ίσως η 
Αυστραλία κατορθώσει να εξισορροπήσει τις τά
σεις ανάμεσα σε ισονομία και αριστεία μέσω μιας 
πιο στοχευμένης και ανταγωνιστικής χρηματο
δότησης συνδεόμενης με την αποστολή των ΑΕΙ 
(όπως ζητά η Ανασκόπηση της τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης στην Αυστραλία), και χρησιμοποιώντας 
την συμπληρωματική Ανασκόπηση του Εθνικού 
Συστήματος Καινοτομίας46 να πετύχει το στόχο της 
αριστείας στην έρευνα.

Είναι φανερό ότι η Αυστραλία επιθυμεί (και έχει 
ανάγκη) να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
παγκοσμίως. Η αξιολόγηση ανεβάζει το επίπεδο της 
άμιλλας, εισάγοντας νέα δυναμική στο σύστημα και 
στη δημόσια συζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευ
ση. Οι αξιολογήσεις προκαλούν διαμάχη γύρω από το 
ρόλο και το σκοπό της μαζικής τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης, που ξαναφέρνει στην επιφάνεια την επιχειρη
ματολογία για τη μεταρρύθμιση του Dawkins: πώς θα 
μπορέσει η Αυστραλία να ανταποκριθεί στις επενδύ
σεις που απαιτούνται για να καταστεί ανταγωνιστική 
στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, εξακολουθώ
ντας να χρηματοδοτεί εξίσου όλα τα πανεπιστήμια; 
Μήπως υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια με παρόμοια 
αποστολή; Αν η διδασκαλία διαφοροποιηθεί από την 
έρευνα, τι θα απογίνει η περιφερειακή έρευνα;

0 τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυ
στραλία διακατέχεται από γενική ανησυχία· ο τομέ
ας εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό από τους αλλοδαπούς 
φοιτητές ώστε η έκθεση στις αξιολογήσεις συνιστά 
μέγα διακύβευμα. Οι υπεύθυνοι, όσο κι αν κάτι τέ
τοιο δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί βραχυπρόθε
σμα, ανησυχούν μήπως η διεθνής αγορά στερέψει 
-  υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πανεπιστήμια στρέφουν

45 . Gillard, Υπουργός Παιδείας, Employment and Workplace Relations 
(20 Φεβρουάριου 2008). Ραδιοφωνική συνέντευξη. Ανακτήθηκε σπς 30 
Μαρτίου 2009 από το www.deewr.gov.au/Ministers/ Gillard/Media/ 
T ranscriptsPages/Article_081017_ 151131 .aspx.

46 Ανακτήθηκε στις 30 Μαρτίου 2009 από το 
www.innovation.gov.au/innovationreview/ Documents/ 
ACallforSubmissions(28Feb2008).pdf

την προσοχή τους προς τους μεταπτυχιακούς αλλο
δαπούς φοιτητές. Ταυτοχρόνως, όσοι εμπλέκονται 
με την τριτοβάθμια εκπαίδευση συνειδητοποιούν 
ότι οι εγχώριοι φοιτητές, ιδίως όσοι έχουν υψηλές 
επιδόσεις, αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα. Τόσο 
το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όσο και το Εθνι
κό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας συμμετέχουν σε 
παγκόσμια δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούν για να 
έχουν μέτρο σύγκρισης των επιδόσεων και ως ημι
αυτόνομο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω 
του οποίου επιτυγχάνονται συνεργασίες σε διαφο
ρετικά επίπεδα.

Η εξωτερική πολιτική της Αυστραλίας είναι πολύ 
πιθανό να αποκτήσει με την Κυβέρνηση των Εργα
τικών πιο πολύπλευρη διάσταση και να στραφεί πε
ρισσότερο προς την Ασία και τον Ειρηνικό, απ' ό,τι 
με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, η 
οποία ήταν στενά συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ και τις 
άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας. Η πολύπλευρη με
τατόπιση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τριτοβάθ
μια εκπαίδευση της Αυστραλίας -  η δημιουργία ενός 
αυστραλιανού δικτύου θα μπορούσε να αποτελέσει 
σοβαρό αντίβαρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Αμερική.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η 
αξιολόγηση, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, λειτουργεί ικα
νοποιητικά. Οι φοιτητές παραδέχονται ότι τη χρησι
μοποιούν «ως διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στη 
διοίκηση του πανεπιστημίου» για να πετύχουν ση
μαντικές οικονομικές παραχωρήσεις. Η αξιολόγηση 
«κατονομάζοντας και στιγματίζοντας» τα πανεπιστή
μια, τα υποχρέωσε να ανταποκριθούν με τρόπο που 
δεν θα κατόρθωνε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που 
δεν θα είχε τέτοια δημοσιότητα. Η αξιολόγηση φαί
νεται να λειτουργεί σαν μηχανισμός δημόσιας λο
γοδοσίας, επιβάλλοντας στα ΑΕΙ να συμμορφωθούν 
και να υιοθετήσουν «καλές πρακτικές». Αυτή η λει
τουργία εκτιμάται ιδιαίτερα από όλους όσοι εμπλέ
κονται στον συγκεκριμένο τομέα, διοίκηση, διδακτι
κό προσωπικό και φοιτητές, οι οποίοι αποδίδουν την 
αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής στην αξιολόγηση.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
αποτελείται από δεκαέξι Κρατίδια, καθένα από τα 
οποία έχει δικό του Σύνταγμα, κυβέρνηση και ευ
θύνη για την εκπαίδευση. Το σύστημα χαρακτηρί
ζεται συνήθως ως δυαδικό: η κύρια διάκριση γίνε
ται μεταξύ πανεπιστημίων, τα οποία προσφέρουν 
κλασικά προγράμματα σπουδών ανά επιστήμη και 
Fachhochschullen (ΤΕ1). Τα τελευταία ιδρύθηκαν 
το 1970 για να παρέχουν προγράμματα επαγγελ
ματικής κατάρτισης, αλλά από το 1992 συμπεριέ
λαβαν και την εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. 
Προσφάτως, εξαιτίας της πίεσης του ανταγωνισμού 
και σύγχυσης των ορίων λόγω της Διαδικασίας της 
Μπολόνια (βλ. παρακάτω), πολλά ΤΕΙ άρχισαν να 
αυτοαποκαλούνται πανεπιστήμια εφαρμοσμένων 
επιστημών. Μερικά κρατίδια μάλιστα χρησιμοποι
ούν πια απλώς τον όρο «πανεπιστήμιο» -  για πα
ράδειγμα, Reutlingen University. Η Γερμανία έχει 
362 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα: 167 ΤΕΙ 
και 102 Πανεπιστήμια συν Σχολές Καλών Τεχνών, 
Κινηματογράφου και Μουσικής· επίσης υπάρχουν 
ιδιωτικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της εκκλησίας47.

Η πολιτική της Γερμανίας για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 
στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τον Ευρω
παϊκό Χώρο Ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) και την Ατζέντα 
της Λισαβόνας. Ο ΕΧΑΕ και ο ΕΧΕ στοχεύουν στη 
δημιουργία ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος και 
την ανάπτυξη της έρευνας, ενώ η Ατζέντα της Λι
σαβόνας επιχειρεί να καταστήσει την ΕΕ «την πιο 
δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον κό
σμο βασισμένη στη γνώση... μέχρι το 2010»48. 
Το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις φιλοδοξίες και τη 
χαμηλή επίδοση των γερμανικών πανεπιστημίων, 
όπως αυτή φαίνεται στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή 
Κατάταξη των Πανεπιστημίων της SJT, κατευθύνει

47 DM D , Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών. Ανακτή
θηκε στις 30 Μαρτίου 2009 από το www.daad.de/deutschland/ 
hochschultypen/00414.en.html.

48 Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση: Η στρα
τηγική της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, αναφο
ρά της ομάδας υπό την προεδρία του Βιμ Κοκ (Λουξεμβούργο, Γρα
φείο Επισήμων Δημοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004). 
Ανακτήθηκε στις 8 Απριλίου του 2008 από το http://eceuropa.eu/ 
growthandjobs/pdf/kok

σε σημαντικό βαθμό τις αλλαγές στη γερμανική 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρώτιστος στόχος της γερμανικής πολιτικής 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η μετατόπιση 
από την ισονομία σε ένα σύστημα ανταγωνιστικό. Η 
Πρωτοβουλία για την Αριστεία (Exzellenzinitiative) 
που θεσπίστηκε από τον Γερμανό Καγκελάριο και 
τα Ομόσπονδα Κρατίδια τον Ιούνιο του 2005, 
σηματοδοτεί την ουσιαστική μετατόπιση από την 
παραδοσιακή έμφαση στην ισονομία, στον αντα
γωνισμό και τη διαστρωμάτωση. Στόχος της πρω
τοβουλίας αυτής είναι να προωθήσει την υψηλού 
επιπέδου επιστήμη και έρευνα, δημιουργώντας μια 
γερμανική “Ivy League” (Σ.τ.Μ: Κατηγορία των 8 
καλύτερων ΑΕΙ των ΗΠΑ, όπως τα Χάρβαρντ, Κο- 
λούμπια, Γέηλ, Πρίνστον, Κορνέλ κλπ), ενώ επικε
ντρώνεται στις δημοσιεύσεις με παγκόσμια απή
χηση για να ανακτήσει η Γερμανία την ιστορική 
πρωτοπορία της στην έρευνα49.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, αναπτύ
χθηκε η τάση της αυξημένης αυτονομίας των ΑΕΙ, 
τα οποία θεωρούνταν παραδοσιακά ως μέρος του 
δημόσιου τομέα. Τα κρατίδια καθόριζαν τον κα
ταμερισμό αξιωμάτων, το διορισμό καθηγητών, 
την ίδρυση ή κατάργηση τμημάτων, καθώς και τις 
εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ 
το διδακτικό προσωπικό (κυρίως οι ισόβιοι καθη
γητές) αποφάσιζαν για πιο ακαδημαϊκά ζητήμα
τα. Από το 1998, μια εκσυγχρονισμένη ατζέντα 
παραχώρησε μεγαλύτερη αυτονομία στα γερμα
νικά πανεπιστήμια, αν και ο βαθμός ελευθερί
ας αποφασίζεται από το κάθε κρατίδιο. 0 Νόμος 
για την Ελευθερία της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Hochschullenf reiheitsgesetz), ο οποίος τέθηκε σε 
ισχύ την 1 Ιανουάριου του 2007, παραχωρεί στα 
ΑΕΙ αυξημένη οικονομική δικαιοδοσία, το δικαίω
μα να χρεώνουν δίδακτρα και να προβαίνουν σε 
οργανωτικές αλλαγές. Εν τω μεταξύ, η συμμετοχή 
στη Διαδικασία της Μπολόνια (1999) αηοσκοπεί 
στη δημιουργία κοινού συστήματος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη μέσω διάφορων 
πρωτοβουλιών όπως η εισαγωγή συστήματος τρι
ών κύκλων (πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό), η δια
σφάλιση της ποιότητας και η αναγνώριση τίτλων

49 Βλ. π.χ. Μ. Chambers, «Η Γερμανία στοχεύει στην αναδόμηση της 
ερευνητικής της ρώμης», International Herald Tribune, 22 Νοεμβρί
ου 2007. Ανακτήθηκε σης 19 Απριλίου 2008 από το www.iht.com/ 
articles/2007/l l/22/business/gbrain.php
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και περιόδων σπουδών. Παράπλευρη συνέπεια 
αυτής της διαδικασίας είναι η εξασθένιση της πα
ραδοσιακής διάκρισης ανάμεσα σε πανεπιστήμια 
και ΤΕΙ, τα οποία τώρα προσφέρουν προγράμμα
τα για πτυχίο και μάστερ και ασχολούνται με την 
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. Η Μπολόνια 
καθορίζει επίσης σε μεγάλο βαθμό την άμιλλα. Με 
την άρση των ιστορικών και ελιτίστικων διαχωρι
σμών ανάμεσα στα ΑΕΙ της Γερμανίας, αυτά είναι 
τώρα σε θέση να ανταγωνιστούν με άλλα ιδρύματα 
της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Τέ
λος, η δυνατότητα των φοιτητών να μετακινούνται 
εύκολα τους δίνει μεγαλύτερη δύναμη.

Αυτές οι τάσεις κατέστησαν σπουδαιότερη τη 
σημασία της πληροφόρησης των καταναλωτών 
και της ύπαρξης μέτρου σύγκρισης. Το Κέντρο 
Ανάπτυξης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (CHE), σε 
συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδη
μαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και την εφημερίδα 
Die Zeit δημοσιεύουν μια ετήσια κατάταξη των 
πανεπιστημίων50. Η κατάταξη του CHE διαφέρει 
από τα παραδοσιακά συστήματα αξιολόγησης ως 
προς το ότι χρησιμοποιεί τη διαδραστική τεχνο
λογία των πολυμέσων για να παρέχει πολυδιά
στατη πληροφόρηση, και επιτρέπει στον χρήστη 
να κατατάξει τα ΑΕΙ ανάλογα με τις προτιμήσεις 
του. Στην πραγματικότητα, το CHE δεν κατατάσσει 
αριθμητικά τα ΑΕΙ, αλλά τα εντάσσει σε τρεις κα
τηγορίες: ανώτερη, μεσαία και κατώτερη. Επιτρέ
πει επίσης στους χρήστες να βρουν πληροφορίες 
ανά θέμα/τομέα από όλα τα ιδρύματα. Το σύστη
μα αξιολόγησης του CHE, που θεωρείται ευρέως 
ως το πλέον προοδευτικό, διατηρεί χωριστές λί
στες για πανεπιστήμια και ΤΕΙ και βασίζεται κυ
ρίως σε στοιχεία για την αποτίμηση και απόψεις 
για τη φήμη τους, που του παρέχουν μέσω δη
μοσκόπησης φοιτητές και καθηγητές. Η επιτυχία 
που έχει το σύστημα αξιολόγησης του CHE για τις 
προπτυχιακές σπουδές, το οδήγησε να αναπτύξει 
προσφάτως ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και κα
τάταξης των μεταπτυχιακών σπουδών. Στη Γερμα
νία υπάρχουν αρκετά μη εμπορικά, κάποια άλλα 
εμπορικά ή ανά τομέα συστήματα αξιολόγησης, 
όπως αυτά των Humboldt, Der Spiegel, Karriere 
και Wirtschafftswoche. Όλα αυτά τα συστήματα,

50 Βλ. www.daad.de/deutschland/hoclischullen/ 
hochschulranking/06544.en.html και www.wes.org/ 
ewenr/06aug/germany.htm#german.

όπως και τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης στα 
οποία περιλαμβάνονται τα γερμανικά ΑΕΙ, (Πίνα
κας 2) θεωρούνται σημαντικές πηγές πληροφόρη
σης των φοιτητών, εργαλεία καθορισμού μέτρων 
σύγκρισης και χρήσιμες τεχνικές μάρκετινγκ51.

Πίνακας 2. θέση των ΑΕΙ me Γεουανίας στα πα- 
νκόσυια συστήυατα κατάταξης το 2008

ΙΔΡΥΜΑ THES 

(Top 200)

SJT

(Top 100)

Heidelberg University 57 67

Technical University Of 
Munich

78 57

Ludwig -Maximilians 

University , Munich
93 -

Free University Of Berlin 137 -

Humboldt University Of 
Berlin

139 -

Freiberg University 147 96

Eberhard Karls University Of 

Tubingen
155 -

Goettingen University 166 90

University Of Frankfurt 
Am Main

169 -

Technical University Of 
Berlin

188 -

Stuttgart University 190 -

Munich University - 55

Bonn University - 97

THES: QS World University Rankings from Times Higher 
Education Supplement
SJT: Shanghai’s Jiao Tong University's Academic World 
Rankings
Πηνή: THES. SEE www.toouniversities.com/worlduniversitvra 
nkines/: SJT. SEE www.arwu.org/rank2008/en2008.htm

Ανταπόκριση των ΑΕΙ στην αξιολόγηση
Η αξιολόγηση έχει παγιωθεί στη συνείδηση του 

κόσμου τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τη θέ
σπιση της Πρωτοβουλίας για την Αριστεία. Ενώ

51 Περισσότερες πληροφορίες για τα γερρανικά συστήματα αξιολόγη
σης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΙΗΕΡ Ranking Systems Clearinghouse 
www.ihep.org/Research/rankingsystemsclearinghouse.cfmKai 
από την Παγκόσμια Υπηρεσία Εκπαίδευσης στο www.wes.org/ 
ewenr/06aug/germany.htm.
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Για ποια πανεπιστήμια μιλούν οι 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο; Για 
την Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, ίσως για 
τη Ζυρίχη και μετά, φυσικά, για το 
Γέηλ, το Πρίνστον, το Χάρβαρντ, το 
Μπέρκλεϊ, το MIT. Όχι όμως για κάποιο 
γερμανικό πανεπιστήμιο... Πριν από 
μερικές δεκαετίες, ο κόσμος ερχόταν 
στα γερμανικά πανεπιστήμια' σήμερα 
πηγαίνει στις ΗΠΑ.

τα εθνικά συστήματα αξιολόγησης υπήρχαν επί 
πολλά χρόνια, οι παγκόσμιες κατατάξεις αποκτούν 
όλο και περισσότερη σπουδαιότητα. Όλοι σχεδόν 
έχουν την άποψη ότι η γερμανική κυβέρνηση επη
ρεάζεται πολύ από τις κατατάξεις: «Είναι σαφές 
ότι η πρωτοβουλία για την Αριστεία προήλθε από 
την παρατήρηση... ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια 
απούσιαζαν από την κατάταξη της SJT».

Πολλοί αντιλαμβάνονται ότι η υψηλή θέση στην 
κατάταξη έχει οφέλη: επηρεάζει για παράδειγμα 
την προσέλκυση φοιτητών με υψηλές επιδόσεις, 
γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στη φήμη του 
ιδρύματος. Το αποτέλεσμα είναι η κατάταξη να 
αποτελεί συχνό θέμα συζήτησης στους κόλπους 
της πρυτανείας και του ανώτερου διοικητικού 
προσωπικού, ενώ αρκετά πανεπιστήμια δήλωσαν 
ότι συγκεντρώνουν πλήθος στοιχεία για στρατηγι
κές μετρήσεις, προσδιορίζοντας στόχους και δρά
σεις, παρακολουθώντας τις επιδόσεις των ομότι
μων ΑΕΙ και διατυπώνοντας παρατηρήσεις για τα 
συστήματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του δημόσιου 
σχολιασμού. Όσο κι αν διαφέρει ο βαθμός στον 
οποίο τα γερμανικά ΑΕΙ εξετάζουν τις αξιολογή
σεις, φαίνεται πάντως ότι όλα τις παρακολουθούν 
με προσοχή: «Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη 
μας τις αξιολογήσεις, επειδή έτσι κάνουν και οι 
άλλοι».

Στη Γερμανία, οι κατατάξεις χρησιμεύουν στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής λογικής και τον 
προσδιορισμό των επιλογών. Για παράδειγμα, δύο 
ερωτώμενοι περιέγραψαν τις στρατηγικές φιλοδο
ξίες των ιδρυμάτων με όρους κατάταξης:

«Καλό θα ήταν να ήμαστε το νούμερο 2, 
αλλά στόχος μας είναι να συμπεριληφθούμε 

στα 10  πρώτα πανεπιστήμια της Γερμανίας. 
Τώρα είμαστε δέκατοι ή ενδέκατοι... μπορεί να 

φτάσουμε πέμπτοι ή έκτοι.»

«Ένας από τους λόγους που είμαστε τόσο 
ψηλά στην κατάταξη είναι ότι είχαμε αντιληφθεί 
τη σημασία των κατατάξεων.»

Οι κατατάξεις βοηθούν στην αναγνώριση των 
δυνατών και αδύνατων σημείων και στην αποσα
φήνιση και τελειοποίηση του προφίλ και της απο
στολής των ΑΕΙ. Είτε η διοίκηση του πανεπιστημί
ου συγκαλέσει τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη 
σε σύσκεψη μια φορά το χρόνο, είτε η συζήτηση 
γίνει σε επίπεδο τμήματος, οι στόχοι είναι παρό
μοιοι: να διευκολυνθούν οι οργανωτικές αλλαγές, 
να ενισχυθεί η διασφάλιση της ποιότητας, να τε
θούν οι δείκτες απόδοσης, να γίνει ενημέρωση 
της κατανομής των πόρων και των επενδύσεων, 
να ανευρεθούν ομότιμα ιδρύματα και δίκτυα και 
να βελτιωθεί η φήμη.

Οργανωτικές αλλαγές
Από τις συνεντεύξεις με διάφορα μέλη της πα

νεπιστημιακής κοινότητας προκύπτει ότι τα πανε
πιστήμια εξετάζουν προσεκτικά την οργανωτική 
δομή και τις πρακτικές τους. Πολλοί κάνουν χρή
ση των αξιολογήσεων για να εντοπίσουν ομότι
μα ιδρύματα που προσφέρουν καλύτερα μοντέλα 
πρακτικής, φερ' ειπείν, στο πώς δομείται η έρευνα, 
αναπτύσσοντας για παράδειγμα διεπιστημονικά 
κέντρα ή εξειδικευμένα ινστιτούτα. Μερικά πανε
πιστήμια αναδιαρθρώνουν τμήματα, συνενώνοντας 
μικρές μονάδες σε μία, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
αναγνωρισιμότητα και η κρίσιμη μάζα της, και να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της.

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες είναι 
η επέκταση των τεχνικών του μάρκετινγκ και των 
γραφείων διεθνών ανταλλαγών και δημοσίων 
σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των 
ΑΕΙ στο εξωτερικό είτε για να προσελκύσουν με
ταπτυχιακούς φοιτητές για μάστερ ή διδακτορικό 
είτε για να συνάψουν συνεργασίες. Οι τεχνικές του 
μάρκετινγκ οδηγούν στην ενίσχυση του επαγγελ-
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ματισμού στον τομέα της διαχείρισης των ΑΕΙ, με 
την πρόσληψη προσωπικού μάρκετινγκ που δια
θέτει εμπειρία από τον «πραγματικό» κόσμο. Ένας 
ερωτώμενος είπε ότι το πανεπιστήμιό του έφερε 
συμβούλους «διοικητικής αναδιοργάνωσης».

Διασφάλιση της ποιότητας
Οι αξιολογήσεις βοηθούν στη διαπίστωση των 

καλών και των αδύναμων επιδόσεων και επηρεά
ζουν την ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης της 
ποιότητας στη Γερμανία, η οποία βρίσκεται σε πιο 
πρώιμο στάδιο απ’ ό,τι άλλες χώρες όσον αφορά 
την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ελέγχου. Την ίδια 
ώρα, η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει εμπλακεί σε 
μια παράλληλη συζήτηση για τη σπουδαιότητα της 
πιστοποίησης. Η διασφάλιση της ποιότητας δια
φέρει από την πιστοποίηση και την αξιολόγηση, 
και πολλά πανεπιστήμια τη θεωρούν πιο σημαντική 
από την αξιολόγηση σε ορισμένους τομείς, όπως 
η διαχείριση επιχειρήσεων. Η πιστοποίηση έχει 
παρόμοια λειτουργία με την αξιολόγηση ως προς 
την εξασφάλιση φοιτητών και εργοδοτών, για
τί προσδιορίζει κάποια ελάχιστα στάνταρντ (η.χ. 
αριθμό ακαδημαϊκού προσωπικού, παραγωγή δη
μοσιεύσεων και αριθμό αποφοίτων με το επαγ
γελματικό ιστορικό τους). Οι Σχολές Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, που λαμβάνουν την πιστοποίηση 
της Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) ή του Ευρωπαϊκού Συστή
ματος Βελτίωσης Ποιότητας (European Quality 
Improvement System -  Equis) μπορεί να δουν 
την κατάταξή τους να επηρεάζεται. Αντίστοιχα, 
κάποια πανεπιστήμια αναδιαρθρώνουν τις Σχολές 
τους για να βελτιώσουν την προσέλκυση φοιτητών 
και το παραγόμενο έργο, έτσι ώστε να επιτύχουν 
την πιστοποίηση, όπως κάνουν και για να βελτιώ
σουν την κατάταξή τους52.

Κύριοι δείκτες αποτίμησης έργου και 
καταμερισμός πόρων

Οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται τακτικά για 
να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός των εσωτερι
κών προτύπων αναφοράς. Το σύνηθες επιχείρημα

52 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.topmba.com/mba_ 
admissions_advice/article/accreditation_of_business_schools_ 
does_it_matter. Βλ. ίο παράδειγμα του Reutlingen University στο www. 
sib.reutlingen-university.de/index.php?id=media-rankings&L=l.

είναι πως αν αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται 
από εξωτερικούς οργανισμούς, είναι λογικό να 
χρησιμοποιηθούν και εσωτερικά. Αυτά τα πρότυπα 
αναφοράς, που μπορεί να βρίσκονται σε επίπε
δο πανεπιστημίου, σχολής ή ατόμων, αποτελούν 
όλο και περισσότερο παράγοντα κατανομής των 
πόρων, τροφοδοτώντας «την ενδοτμηματική μάχη 
για τα οικονομικά». Το αποτέλεσμα, ωστόσο, μπο
ρεί να μην είναι αυτονόητο:

«Οι αδύναμες Σχολές παίρνουν περισσότερα

χρήματα για να βελτιωθούν.»

Ανεύρεση ομότιμων Ιδρυμάτων και 
δικτύων

Οι αξιολογήσεις βοήθησαν τα ΑΕΙ να βρουν 
ομότιμα Ιδρύματα με σκοπό τη συνεργασία (ακα
δημαϊκές ανταλλαγές, ανταλλαγές φοιτητών, 
έρευνα) ή την επιβεβαίωση της αξίας μιας ηρο- 
ϋπάρχουσας συνεργασίας, και αυτή η τάση θα 
ενισχυθεί στο μέλλον. Όσα ΑΕΙ έχουν χαμηλή 
κατάταξη ή δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου 
στους πίνακες επιδιώκουν να βρουν άλλα προ
σόντα, όπως η εξειδίκευση ή η τοποθεσία τους. 
Αρκετά πανεπιστήμια δήλωσαν ρητά ως πρότυπο 
αναφοράς το έργο τους, αντιπαραθέτοντάς το στο 
έργο όλης της ομάδας των ομότιμων ιδρυμάτων 
ή στο έργο της αμέσως υψηλότερα ευρισκόμενης 
ομάδας. Η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα θεωρείται 
ζωτικής σημασίας.

Αντίκτυπος στο ακαδημαϊκό προσωπικό
Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού έχουν 

αυξημένη επίγνωση των αξιολογήσεων και το 
θέμα συζητιέται τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο 
και στον κοινωνικό περίγυρο. Οι συνεντεύξεις 
έδειξαν ότι τα μέλη ΔΕΠ αισθάνονται μεγαλύτε
ρη πίεση από την αξιολόγηση απ’ ό,τι θεωρεί η 
ηγεσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παρά
δειγμα, πολλά μέλη ΔΕΠ συμφωνούν ότι δίδεται 
μεγάλη έμφαση στο ερευνητικό έργο, ιδιαίτερα 
όσον αφορά ορισμένα επιστημονικά περιοδικά 
και τις σταθερές αναφορές τους στο ίδρυμα. Η 
αξιολόγηση χρησιμεύει για να διαπιστωθεί ποιοι 
έχουν υψηλή απόδοση και ποιοι όχι και για να 
διαμορφωθούν οι αποφάσεις για τον προϋπολο
γισμό του Τμήματος, την κατανομή των πόρων
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και τη δομή του. Επιπλέον, οι συγγραφείς εργα
σιών που γίνονται αντικείμενο κριτικής αξιολό
γησης από τους ομότιμους τους, έχουν οικονο
μική ανταμοιβή.

Πολλοί παράγοντες διαμορφώνουν τη φήμη 
ενός ιδρύματος, ωστόσο πρώτος και κύριος θε
ωρείται η ποιότητα του ακαδημαϊκού προσωπι
κού. Αφότου η τροποποίηση του νόμου επέτρεψε 
στη διοίκηση των ΑΕΙ να υιοθετήσει πιο άμεσο 
ρόλο στην αναζήτηση και προσέλκυση προσω
πικού, η προσοχή έχει στραφεί στο κυνήγι ακα
δημαϊκών κεφαλών με υψηλές επιδόσεις, καθώς 
και διδακτορικών φοιτητών. Τέτοιες προσπάθει
ες προσεταιρισμού θεωρούνται ζωτικής σημασί
ας, καθώς συμβάλλουν στην αύξηση της φήμης 
του Ιδρύματος, η οποία προσελκύει με τη σειρά 
της περισσότερους πανεπιστημιακούς με υψηλές 
επιδόσεις. Αλλαγές παρατηρούνται και στην προ
σέλκυση αλλοδαπών φοιτητών. Ένας πρύτανης 
σημείωσε, για παράδειγμα, ότι οι σχετικές δια
φημιστικές καταχωρίσεις πρέπει να δημοσιεύο
νται στα αγγλικά αντί για τα γερμανικά.

Το μέλλον της αξιολόγησης στη 
Γερμανία

Οι τάσεις που μπορεί να επηρεάσουν το πώς 
αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση στη Γερμανία εί
ναι αρκετές. 0 διαπανεπιστημιακός ανταγωνισμός 
είναι σπάνιο φαινόμενο. Οι φοιτητές παραδοσιακά 
εγγράφονται στο πανεπιστήμιο που βρίσκεται κο- 
ντύτερα στον τόπο της κατοικίας τους, και όλοι οι 
πτυχιούχοι θεωρούνται ισάξιοι, με μόνη εξαίρεση 
τη διάκριση ανάμεσα σε πανεπιστήμια και ΤΕ1. Όλα 
αυτά αλλάζουν τώρα. Οι αξιολογήσεις των πανεπι
στημίων (εθνικές, διεθνείς και ανά τομέα) παίζουν 
ευλόγως σημαντικό ρόλο, πείθοντας κυβερνήσεις 
και πανεπιστήμια να επανεξετάσουν βασικές εθνι
κές αξίες. Οι αλλαγές αυτές γίνονται ευρέως απο
δεκτές από την ηγεσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης, τους φοιτητές και το προσωπικό, οι οποίοι 
ταυτίζουν την άμιλλα με την πρόοδο, μέχρι και με 
την εθνική περηφάνια.

Λίγοι αμφιβάλλουν για το αν η γερμανική κυ
βέρνηση επηρεάζεται από τις διεθνείς αξιολογή
σεις, όπως αποδεικνύει και η Πρωτοβουλία της για 
την Αριστεία. Για πολλούς παρατηρητές, η πιο εν
διαφέρουσα πτυχή της πρωτοβουλίας ήταν το πώς 
αντέδρασαν τα πανεπιστήμια, γεγονός που υποδει

κνύει ότι ακόμη και μικρά χρηματικά ποσά μπορούν 
να κατευθύνουν με επιτυχία τη συμπεριφορά των 
ιδρυμάτων. Η ειρωνεία είναι ότι, ηθελημένα ή όχι, 
η Πρωτοβουλία για την Αριστεία ερμηνεύτηκε σαν 
μια νέα μορφή αξιολόγησης, προκαλώντας ίδιες 
αντιδράσεις εκ μέρους όλης της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Επιπλέον, η αξιολόγηση επιταχύνει την 
άμιλλα μεταξύ των κρατιδίων καθώς το ένα συνα
γωνίζεται το άλλο. Η επιτυχία των πανεπιστημίων 
της Βαυαρίας και της Βάδης-Βυρτεμβέργης στην 
Πρωτοβουλία για την Αριστεία δεν αποτέλεσε έκ
πληξη, λόγω του πλούτου αυτών των κρατιδίων και 
του επιπέδου της επένδυσής τους στα ΑΕΙ. Σε άλλα 
κρατίδια, τα ΑΕΙ χρησιμοποιούν τη θέση τους στις 
κατατάξεις -είτε καλή είναι αυτή, είτε κακή- για να 
ασκήσουν πίεση για επιπλέον χρηματοδότηση.

Η διεθνοποίηση και ο εκσυγχρονισμός εξακο
λουθούν να επηρεάζουν τον τομέα της τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης στη Γερμανία. Η χώρα υπήρ
ξε ηγέτιδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την 
έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η γλώσσα 
και η κουλτούρα έβαζε κάποια εμπόδια. Αυτά αλ
λάζουν, και τώρα πολλά προγράμματα σπουδών, 
ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέρονται στα 
αγγλικά. Οι αξιολογήσεις παίζουν ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία. Τα πανεπιστήμια, όχι μόνο συνει
δητοποιούν ότι η Γερμανία πρέπει να κυνηγήσει 
κορυφαίους ακαδημαϊκούς ερευνητές και δι
δακτορικούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, αλλά 
υπάρχει και η ανησυχία μήπως οι δημογραφικές 
αλλαγές οδηγήσουν μετά το 2015 σε έλλειψη γη
γενών φοιτητών. Σε αυτό το σενάριο, ζωτική ση
μασία έχει η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών. 
Επιπλέον, αυξάνεται ο ανταγωνισμός για γηγενείς 
φοιτητές με υψηλές επιδόσεις. Η αυξημένη αυ
τονομία των ΑΕΙ και το δικαίωμα να εισπράττουν 
δίδακτρα επηρεάζουν την ανταπόκρισή τους στην 
πίεση να προσελκύσουν φοιτητές. Υπάρχουν ήδη 
μερικά πανεπιστήμια που αφιερώνουν περισσότε
ρο χρόνο και χρήμα στη διαμόρφωση μηχανισμών 
προσέλκυσης φοιτητών και σύναψης συνεργασι
ών. Η άμιλλα θα οδηγήσει πιθανότατα σε αλλαγές 
του επαγγέλματος του πανεπιστημιακού δασκάλου 
και των πρακτικών εργασίας τα νέα μέτρα για 
την αποδοτικότητα του έργου και τις πρακτικές 
προσέλκυσης θα θέσουν υπό αμφισβήτηση την 
παραδοσιακή δύναμη της συγκλήτου και των κα
θηγητών ατομικά.
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Οι εξελίξεις αυτές μεταβάλλουν τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργούσαν ιστορικά τα γερμανι
κά ΑΕΙ. Δεν αλλάζει μόνο η δομή διακυβέρνησης 
-ευθυγραμμιζόμενη με τις διεθνείς τάσεις για 
μεγαλύτερη αυτονομία και λογοδοσία-, αλλά τα 
γερμανικά ΑΕΙ μαθαίνουν επίσης πώς να επιβιώ
νουν στον ανταγωνισμό. Αυτό γίνεται φανερό από 
την ανάπτυξη πιο επαγγελματικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά το μάνατζμεντ, το στρατηγικό σχε
δίασμά και τη λήψη αποφάσεων, αλλά και όσον 
αφορά την προσεταιρισμό πανεπιστημιακών και τη 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ο άνεμος της 
αλλαγής γίνεται αισθητός σε ολόκληρο τον κλάδο 
ακόμη κι αν τα ηγετικά στελέχη του διστάζουν να 
αποδεχθούν το εύρος των αλλαγών που διαισθά
νονται οι πανεπιστημιακοί.

Μια άλλη τάση είναι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη 
προτύπων αναφοράς και της διαρκούς παρακο
λούθησής τους. Πολλά μέλη της πανεπιστημια
κής κοινότητας στη Γερμανία βλέπουν να υπάρχει 
ισχυρός συσχετισμός των αξιολογήσεων με την 
ποιότητα και όλοι επιθυμούν να διασφαλίσουν 
ότι το πανεπιστήμιό τους θα έχει υψηλή θέση στα 
ανάλογα συστήματα αξιολόγησης (π.χ. στο CHE, 
σε αυτά του κλάδου ή των επιχειρήσεων και στα 
διεθνή). Οι αξιολογήσεις έχουν αρχίσει να χρη
σιμεύουν ως μέτρο διασφάλισης της ποιότητας 
σε ένα περιβάλλον όπου οι επίσημες διαδικασίες 
διασφάλισης της ποιότητας είναι ακόμη σχετικά 
ανώριμες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει 
επίσης συσχετισμός των αξιολογήσεων με την πι
στοποίηση. Ενώ η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως 
χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της γερμανι
κής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης -καθώς παρουσι
άζει «μια εικόνα της πραγματικότητας και παρέχει 
αληθινές πληροφορίες»- πολλοί είναι εκείνοι που 
ανησυχούν για τους δείκτες που χρησιμοποιούν τα 
συστήματα αξιολόγησης.

- Το SJT δίνει έμφαση σε παραδοσιακά ακα
δημαϊκές μετρήσεις, όπως οι αναφορές στις 
δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν την 
έντονη προκατάληψη της Γερμανίας με την τε
χνολογία.

-Το CHE χρησιμοποιεί δημοσκοπήσεις φοι
τητών και καθηγητικού προσωπικού, οι οποίες 
βασίζονται στον παράγοντα της φήμης και είναι 
επιρρεπείς στον επηρεασμό.

- To Times SQ χρησιμοποιεί κριτικές αξιολο
γήσεις ομότιμων ιδρυμάτων, που αντανακλούν 
την προκατάληψή του υπέρ των Άγγλων.

Όπως είπε κι ένας ερωτώμενος:

«Σε κάποιο πανεπιστήμιο της Βαυαρίας, οι 
καθηγητές είπαν στους φοιτητές να κάνουν το 
Τμήμα να φαίνεται καλύτερο απ ’ ό, τι είναι... 

γιατί φοβούνται πως τα καλύτερα πανεπιστήμια 
θα πάρουν περισσότερα χρήματα.»

Πολλούς ανησυχεί η εμπιστοσύνη σε ποσοτικά 
αντί για ποιοτικά στοιχεία, και η σύνδεση της φήμης 
με την κατάταξη σε σύγκριση με τα πρότυπα αναφο
ράς και τη θεσμική αναβάθμιση.

Η πίεση του ανταγωνισμού, με χαρακτηριστι
κό παράδειγμα τις αξιολογήσεις, θα αυξήσει μάλ
λον τη σημασία των συνεργασιών προκειμένου να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη κρίσιμη μάζα καθώς και η 
αναγνωρισιμότητα που θα ενισχύσει τη θέση κάθε 
ΑΕΙ διεθνώς. Η ευρύτερη διεθνής παρουσία μπορεί 
να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση των γερμανικών 
ΑΕΙ μέσα από συγχωνεύσεις πανεπιστημίων ή πα
νεπιστημίων με ΤΕΙ ή πανεπιστημίων με ερευνητικά 
ιδρύματα. Η παρούσα αυτονομία των ερευνητικών 
ινστιτούτων σημαίνει ότι ένα βασικό συστατικό δεν 
συμηεριλαμβάνεται στις διεθνείς αξιολογήσεις των 
πανεπιστημίων, γεγονός που συντελεί στη χαμηλή 
κατάταξη της Γερμανίας.

Με δεδομένη την πολιτική της Ε.Ε. και τη γεωγρα
φική θέση της Γερμανίας, η συνεργασία αυτή μπορεί 
να μην περιοριστεί εντός των γερμανικών συνόρων. 
Ίσως τα ΑΕΙ διαπιστώσουν ότι οι καλύτεροι συνερ
γάτες τους βρίσκονται εκτός συνόρων. Πολλοί πι
στεύουν ότι τα εθνικά σύνορα μπορεί να απωλέσουν 
μεγάλο μέρος της σημασίας τους. Η διαπανεπιστημι- 
ακή και η ενδοπανεπιστημιακή συνεργασία μπορεί να 
ενισχυθεί περεταίρω καθώς τα ΑΕΙ θα κάνουν χρήση 
των κατατάξεων ή άλλων παρόμοιων δεικτών για να 
προσδιορίσουν τα κατάλληλα ομότιμα ιδρύματα με 
τα οποία μπορούν να συστήσουν «δίκτυα αριστείας» 
και να συμπράξουν σε όλο και περισσότερες δρά
σεις, όπως η επίτευξη προτύπων αναφοράς, η έρευ
να, η ανάπτυξη προγραμμάτων και οι ανταλλαγές 
ακαδημαϊκών/φοιτητών. Η σχέση των ΑΕΙ, τα οποία 
θα αποτελούν τμήμα ενός περιφερειακού ή διεθνούς 
δικτύου, με τα επιμέρους έθνη -και όχι μόνο στο 
πλαίσιο της Ε.Ε- ίσως πάρει διαφορετική μορφή.
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ΙΑΠΩΝΙΑ

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιαπωνία χα
ρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός περιορισμένου 
δημόσιου τομέα, ο οποίος ελέγχεται από την εθνι
κή ή τις τοπικές κυβερνήσεις, και ενός ευρύτατου 
ιδιωτικού τομέα που λειτουργεί με όρους αγοράς. 
Το 2006, η Ιαπωνία είχε 726 πανεπιστήμια που 
χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: 87 εθνικά πα
νεπιστήμια, που ελέγχονταν από το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και 
Τεχνολογίας (ΥΠΠΑΕΤ), 86 δημόσια πανεπιστήμια, 
που διοικούνταν από τις τοπικές ή περιφερειακές 
αρχές, και 553 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το 2005, 
το 74% των 2.865.051 φοιτητών φοιτούσε σε ιδι
ωτικά πανεπιστήμια53.

Η κυβέρνηση πήρε, από το 2000, κάποιες νο
μοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες με σκοπό 
την αύξηση της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης 
των ΑΕΙ και την ενίσχυση της αξιολόγησης, δί
νοντας έμφαση στην ποιότητα και αναπτύσσοντας 
τη διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα μέσω εθνικών 
κέντρων αριστείας, διεθνών κέντρων αριστείας 
και μεταπτυχιακών Σχολών54. Η κυβέρνηση ευ- 
ελπιστεί ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μεταρρύθμιση του συστήματος της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντικαθιστώντας την 
παραδοσιακή διάκριση δημόσιων/ιδιωτικών ΑΕΙ 
με μια διάκριση βασισμένη σε ένα ευαισθητοποι
ημένο ως προς τις ανάγκες της αγοράς προφίλ, 
και δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία, την έρευ
να και την κοινωνική προσφορά σύμφωνα με τις 
διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές επιταγές. Οι 
περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες ακο
λουθούν τα πρότυπα παρόμοιων πρωτοβουλιών 
άλλων κυβερνήσεων.

Η νομοθεσία του Απριλίου του 2005 απέδωσε 
στα 87 εθνικά πανεπιστήμια το καθεστώς της ανε
ξάρτητης εταιρίας. Πρόθεση του νομοθέτη ήταν να 
μεταρρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται 
και διοικούνται τα δημόσια πανεπιστήμια, και να 
τα παροτρύνει να υιοθετήσουν χαρακτηριστικά του 
ιδιωτικού τομέα. Παρόλο που τα ΑΕΙ εξακολου-

53 Βλ. www.mext.go.jp/english/statist/06060808/pdf/078.pdf.

54 Βλ. www.jsps.go.jp/english/e-21coe/index.html και Oba, 
“Incorporation of National Universities in Japan”, Asian Pacific Journal 
of Education 27(3) 2007: 291-303.

Η κυβέρνηση επιθυμεί ένα 
πανεπιστήμιο πρώτης κατηγορίας 

για λόγους διεθνούς γοήτρου... Οι 
αξιολογήσεις καθίστανται σημαντικές 

στη σημερινή Ιαπωνία, για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον καθώς και 
καλούς φοιτητές και εργαζόμενους την 
ώρα που ο πληθυσμός μειώνεται. Αυτό 

είναι το κίνητρο της κυβέρνησης.

θούν να ανήκουν στον δημόσιο τομέα, το προσω
πικό τους δεν θα είναι πλέον δημόσιοι υπάλλη
λοι, ενώ θα μπορούν να καθορίσουν το ύψος των 
διδάκτρων τους εντός των εθνικών παραμέτρων. 
Το 2006, η κυβέρνηση άρχισε να μειώνει τη χρη
ματοδότηση των εθνικών πανεπιστημίων κατά 1% 
ετησίως. Τα ιδιωτικά ΑΕΙ ουσιαστικά αυτοχρημα- 
τοδοτούνται από τα ποσά των διδάκτρων, των τε
λών αίτησης και εγγραφής, των δωρεών και των 
εσόδων από παρεπόμενες υπηρεσίες. Η κρατική 
επιχορήγηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει 
μειωθεί από το 1980 και η τρέχουσα αναλογία της 
ως προς τις δαπάνες είναι μόνο 12%.

Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνία, όπως πολλές από 
τις χώρες του Ο.Α.Σ.Α., βρίσκεται αντιμέτωπη 
με δημογραφικές αλλαγές: λιγότεροι μελλοντι
κοί τριτοβάθμιοι φοιτητές, αύξηση της γήρανσης 
του πληθυσμού και οικονομικές περικοπές, όταν 
ο παγκόσμιος ανταγωνισμός απαιτεί μεγαλύτερες 
επενδύσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ΑΕΙ 
της Ιαπωνίας, τα οποία στο παρελθόν ήταν προ- 
στατευμένα από τον πλήρη ανταγωνισμό λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης, αντιμετωπίζουν σήμερα 
σημαντική πίεση και επείγει η μεταρρύθμιση και ο 
εκσυγχρονισμός τους.

Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να ξεπεράσει κά
ποια από αυτά τα προβλήματα, στοχεύει να αυξή
σει τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών από τις 
100.000 στις 300.000 μέχρι το 2020. Το 2005, 
το ΥΠΠΑΕΤ εγκαινίασε το Στρατηγικό Ταμείο Εγκα
θίδρυσης Διεθνών Επιτελείων στα Πανεπιστήμια 
(Strategic Fund for Establishing International 
Headquarters in Universities)55, για να ιδρύσει

55 Βλ. www.jsps.go.jp/english/e-quart/13/index02.html.
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και να ενισχύσει τα «επιτελεία διεθνούς στρατη
γικής» σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτού
τα. Το πρόγραμμα στόχευε στη δημιουργία ενός 
διεθνώς ανταγωνιστικού ερευνητικού περιβάλλο
ντος, για να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές 
από την Ιαπωνία και το εξωτερικό. Η πληθώρα των 
συστημάτων αξιολόγησης στην Ιαπωνία αντανα
κλά, εν μέρει, την αυξανόμενη πίεση για διαφάνεια 
και αριστεία στα ιαπωνικά ΑΕΙ. Η δημοφιλέστερη 
αξιολόγηση είναι της Asahi Shimbun, μιας από τις 
μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, η οποία ξε
κίνησε δημοσιεύοντας την Κατάταξη (Πανεπιστη
μίων) Daigaku, το 1994. Σε αντίθεση με πολλά 
άλλα συστήματα, η Asahi Shimbun χρησιμοποιεί 
όσους περισσότερους δείκτες μπορεί, ανάλογα με 
τις πληροφορίες που συλλέγει, και δεν συνοψίζει 
το αποτέλεσμα σε μία μόνο περιεκτική κατάταξη. 
Η Asahi Shimbun συλλέγει σήμερα στοιχεία για 
περισσότερους από 70 δείκτες, που αφορούν δι
άφορες πλευρές της επίδοσης των ΑΕΙ ετησίως. 
Ενώ η αξιολόγηση προοριζόταν να παρέχει περισ
σότερες πληροφορίες για τα ιαπωνικά ΑΕΙ στους 
υποψήφιους φοιτητές που ετοιμάζονταν για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις, το βασικό αναγνωστικό 
κοινό αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελείται από 
φοιτητές, αλλά από το διδακτικό προσωπικό και 
άλλους ενδιαφερομένους.

Οι αξιολογήσεις Rankings through Student 
Surveys της Recruit Ltd, εκδίδονται ως πανεπι
στημιακοί οδηγοί και δημοσιεύονται στο περιοδι
κό College Management της οργάνωσης, το οποίο 
διανέμεται σε όσους ενδιαφέροντα! για το μάνα
τζμεντ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης56. Η Yomiuri 
Shimbun, μια άλλη μεγάλη εφημερίδα, ετοιμάζει 
ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο αντικα
τοπτρίζει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για θέ
ματα διασφάλισης της ποιότητας και ανάπτυξης 
των Σχολών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πη
γής πληροφοριών γύρω από τις διάφορες πλευρές 
των πανεπιστημίων, στην οποία μπορούν να ανα
τρέχουν οι μαθητές του λυκείου όταν επιλέγουν 
κάποια Σχολή. Αυτό το σύστημα αξιολόγησης, που 
τιτλοφορείται Το άλλοθι του Πανεπιστημίου, στο
χεύει στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευ
σης και περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε ερωτημα-

56 S. Yonezawa, I. Nakatsui και Τ. Kobayashi, “University Rankings in 
Japan", Higher Education in Europe 27(4) 2002: 373-382.

τολόγια που συμπληρώθηκαν από τους πρυτάνεις 
ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης, τόσο δημόσιων όσο και 
ιδιωτικών57.

Πίνακας 3. θέση των ΑΕΙ me Ιαπωνίας στα πα- 
νκόσυια συστήυατα κατάταξης το 2008

ΙΔΡΥΜΑ THES(Top

200)

SJT(Top

100)

University of Tokyo 19 19

Kyoto University 25 23

Osaka University 44 68

Tokyo Institute of 

Technology

61 -

Tohoku University 112 79

Nagoya University 120 -

Kyushu University 158 -

Hokkaido University 174 -

Waseda University 180 -

Kobe University 199 -

THES: QS World University Rankings from Times Higher 
Education Supplement
SJT: Shanghai's Jiao Tong University’s Academic World 
Rankings
Πηνή: THES. SEE www.topuniversities.com/worlduniversitvra 

nkines/: SJT. SEE www.arwu.org/rank2008/en2008.htm

Εκτός από τις εγχώριες κατατάξεις, οι διεθνείς 
κατατάξεις έχουν αυξήσει την διαπανεπιστημιακή 
και τη διεθνή άμιλλα. 0 Πίνακας 3 υπογραμμίζει 
το βαθμό προβολής των ιαπωνικών ΑΕΙ στα διε
θνή συστήματα αξιολόγησης. Η ηγεσία της τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης, τα υψηλόβαθμα στελέχη και 
οι υπηρεσίες διεθνών σχέσεων έχουν εξοικειωθεί 
με το καινούργιο κλίμα ανταγωνισμού, σύμφωνα 
όμως με όσους ρωτήθηκαν έχουν μπροστά τους 
δύσκολο έργο προκειμένου να προσαρμόσουν 
ανάλογα τα ιδρύματά τους.

Ανταπόκριση των ΑΕΙ στην αξιολόγηση
Από τον καιρό που ο ανταγωνισμός εισήλθε 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα ιαπωνικά ΑΕΙ έχουν

57 Περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα αξιολόγη
σης της Ιαπωνίας βρίσκονται στο www.ihep.org/Research/ 
rankingsystemsclearinghouse.cfmwww.wes.org/ewenr/06aug/ 
japan.htm.
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όλο και περισσότερη συνείδηση των εθνικών και 
διεθνών αξιολογήσεων. Τα ΑΕΙ αναγκάστηκαν να 
συνειδητοποιήσουν τη στρατηγική θέση και τους 
στόχους τους. Σε πολλά πανεπιστήμια, ο πρύτα
νης μιλάει για την αξιολόγηση σε φοιτητές, σε 
νέα μέλη του διδακτικού προσωπικού ή σε άλλους 
ενδιαφερομένους. Οι αξιολογήσεις χρησιμοποιού
νται για την προώθηση του πανεπιστημίου τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ποια πανεπιστήμια κα
τέχουν υψηλή θέση στην κατάταξη και πολύς κό
σμος πιστεύει ότι αυτά τυγχάνουν περισσότερο 
της προσοχής της. Όπως είπε ένα στέλεχος: «Η 
κυβέρνηση κάνει χρήση των αξιολογήσεων όταν 
αποφασίζει τον καταμερισμό της δημόσιας δαπά
νης στα πανεπιστήμια». Η κυβέρνηση και το ΥΠ- 
ΠΑΕΤ προσεγγίζουν διαφορετικά τις αξιολογήσεις 
των ΑΕΕ Το Υπουργείο, που είναι μόνιμη δημόσια 
υπηρεσία, έχει πιο επιφυλακτική στάση όσον αφο
ρά τη σημασία των αξιολογήσεων κατά τη λήψη 
των αποφάσεών του, ενώ παραδέχεται ότι η κυ
βέρνηση φαίνεται όντως να επηρεάζεται.

ΕΙ ανταπόκριση των ΑΕΙ στις αξιολογήσεις εί
ναι διφορούμενη. Διάφορα ηγετικά στελέχη λένε 
ότι «επηρεάζονται, αλλά όχι καθοριστικά» από 
τις αξιολογήσεις. Ότι αυτές χρησιμεύουν σαν μια 
«τεχνική βελτίωσης της επίδοσης... Πρόκειται για 
αμφίσημη κατάσταση». ΕΙ ανταπόκριση εξαρτάται 
επίσης από το αν το πανεπιστήμιο χρηματοδο
τείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος 
(δημόσια πανεπιστήμια) ή από τα δίδακτρα των 
φοιτητών (ιδιωτικά πανεπιστήμια). Ένας υψηλά 
ιστάμενος αξιωματούχος ΑΕΙ παρατήρησε ότι είναι 
πιθανότερο τα δημόσια πανεπιστήμια να χρησιμο
ποιήσουν τις κατατάξεις για να ασκήσουν πίεση 
στην κυβέρνηση για πρόσθετη χρηματοδότηση 
απ' ό,τι τα ιδιωτικά όπου «βαραίνει περισσότερο η 
ικανοποίηση των φοιτητών... Οπότε ο τρόπος που 
χρησιμοποιούνται οι κατατάξεις διαφέρει από πα
νεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο».

Οι επικεφαλής των ΑΕΙ πιστεύουν ότι οι κατα
τάξεις -ειδικά οι νέες αξιολογήσεις- επηρεάζουν 
την ιαπωνική κυβέρνηση, όσο κι αν εκείνη δεν το 
σχολιάζει επισήμως. Πιστεύουν επίσης ότι επηρε
άζουν την κοινότητα, γεγονός που έχει ιδιαίτερη 
σημασία τώρα που τα πανεπιστήμια επιδιώκουν να 
αντλήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της 
φιλανθρωπίας. Τόσο η κοινότητα όσο και η βιο

μηχανία θέλουν να ξέρουν ότι έχουν ένα καλό πα
νεπιστήμιο. Οι αξιολογήσεις χρησιμεύουν επίσης 
στον εντοπισμό ομότιμων Ιδρυμάτων, ιδίως σε 
συγκεκριμένους τομείς και σε επίπεδο Τμημάτων.

Οι αξιολογήσεις φέρνουν αναγνωρισιμότητα 
ειδικά στα νεότερα περιφερειακά ΑΕΙ. Το ζήτημα 
γι’ αυτά δεν είναι τόσο το να βρίσκονται σε υψηλή 
θέση όσο το να αναγνωρίζονται. Πολλοί πανεπι
στημιακοί ηγέτες κάθε επιπέδου δημοτικότητας 
δήλωσαν (όπως έγινε στη Εερμανία και την Αυ
στραλία) ότι οι κατατάξεις έκαναν το Ίδρυμά τους 
πιο γνωστό τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. 
Ενώ μερικά πανεπιστήμια ανταγωνίζονται για να 
καταλάβουν μια υψηλή θέση, για πολλά άλλα και 
μόνο η αναφορά στην κατάταξη μπορεί να αηοδει- 
χθεί ωφέλιμη και να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι 
τοπικές προκαταλήψεις και η παράδοση.

θέση ιδρύματος και στρατηγική
Η ηγεσία των ΑΕΙ και τα υψηλόβαθμα στελέχη 

τους αρχίζουν να αναπτύσσουν στρατηγικά σχέ
δια, όσο κι αν αυτή η διαδικασία φαίνεται πως 
βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο για τα περισ
σότερα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια που βρί
σκονται ψηλά στην κατάταξη φαίνεται πως έχουν 
αναπτύξει πιο εκλεπτυσμένες μεθόδους ανασκό
πησης των αξιολογήσεων, μέσω των προέδρων ή 
των αντιπροέδρων της υπηρεσίας διεθνών σχέ
σεων. Ένα πανεπιστήμιο παρουσίασε προσφάτως 
αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο σε άμεση συσχέτιση 
με τις αξιολογήσεις:

«Το παρόν στρατηγικό σχέδιο... αντανακλά  
την απαρέγκλιτη δέσμευσή μας να μετατρέψου

με το πανεπιστήμιό μας εντός των επομένων 
δέκα ετών σε ΑΕ Ι παγκόσμιας κλάσης, το οποίο 

θα κατατάσσεται στα 3 0  κορυφαία πανεπιστή

μ ια του κόσμου.»

Ενώ αρκετά πανεπιστήμια δήλωναν ότι στοχεύ
ουν να συμπεριληφθούν στα 50 καλύτερα παγκο- 
σμίως, το πρώτο στην κατάταξη πανεπιστήμιο της 
Ιαπωνίας ήταν σίγουρο ότι θα διατηρούσε τη θέση 
του. Ένας ενδιαφερόμενος εκτός πανεπιστημιακής 
κοινότητας είπε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση θα έκα
νε τα πάντα για να εξασφαλίσει ότι τα Πανεπιστήμια 
του Τόκυο και του Κυότο θα εξακολουθήσουν να 
είναι ανταγωνιστικά ως προς το Πανεπιστήμιο του
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Πεκίνου, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης 
και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ, οι κυβερ
νήσεις των οποίων επενδύουν σημαντικά ποσά σ' 
αυτά. Τα εθνικά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που 
βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη χρησιμοποιούν 
στο έπακρο την ικανότητά τους να βρουν χρη
ματοδότηση για να υποστηρίξουν τις προσδοκίες 
τους. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια έχουν επίσης 
εμπλακεί στη διαδικασία εξεύρεσης πόρων.

Όλα τα ΑΕΙ της Ιαπωνίας λειτουργούν πια βάσει 
στρατηγικής, καθορίζοντας την ερευνητική τους 
δύναμη και τη δεξιότητά τους σε εξειδικευμένους 
τομείς, αναθεωρώντας την κατανομή των πόρων, 
προσλαμβάνοντας πανεπιστημιακούς διεθνούς 
επιπέδου και αναπροσαρμόζοντας τα προγράμμα
τα σπουδών τους. Ανάμεσα στα διεθνή ΑΕΙ και τα 
νεότερα πανεπιστήμια με περιφερειακή στόχευση 
υπάρχει διαφορά τόνου. Τα διεθνή αποπνέουν με
γαλύτερη αυτοπεποίθηση βασιζόμενα στην εμπει
ρία τους να λειτουργούν σε διεθνές περιβάλλον 
και να αντλούν από αυτό προσωπικό και φοιτητές, 
παρόλο που τελούν εν γνώσει των προκλήσεων. 
Τα περιφερειακά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν τις 
αδυναμίες τους όσον αφορά τις ερευνητικές ικα
νότητες των μελών ΔΕΕΙ, το ποσοστό των αλλοδα
πών καθηγητών και φοιτητών και τις εγκαταστά
σεις τους. Ωστόσο, και αυτά τα ΑΕΙ καταφεύγουν 
στις αξιολογήσεις για να βελτιώσουν τις επιδό
σεις και τη διεθνή απήχηση τους. Τα μέλη ΔΕΕΙ 
φαίνονται να έχουν συνειδητοποιήσει λιγότερο 
την ανταγωνιστική πρόκληση των αξιολογήσεων, 
αν και ορισμένοι παραδέχθηκαν ότι θα πρέπει να 
αλλάξουν για να επιβιώσουν. Εενικά, τα ΑΕΙ φαί-

Βρισκόμαστε στη διαδικασία εμπλουτισμού 
των προγραμμάτων για αλλοδαπούς 
φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 
του αριθμού των παραδόσεων στην αγγλική 
γλώσσα και της παροχής βοήθειας για 
ομαλότερη εγκατάσταση στην Ιαπωνία. 
Επεκτείνουμε επίσης τα προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών με κορυφαία ΑΕΙ του 
κόσμου, όπως το Χάρβαρντ και το Γέηλ.

νονται να τηρούν αρκετά παθητική στάση ως προς 
την προσέλκυση φοιτητών -  έχουν την τάση να 
περιμένουν να έρθουν οι φοιτητές σε αυτά.

Συγκεκριμένες εξελίξεις
Τα ιαπωνικά ΑΕΙ ξεκινούν τη διαδικασία της 

μεταρρύθμισης. Μπορεί να μην προβαίνουν σε 
αλλαγές απλώς και μόνο για να επηρεάσουν τους 
δείκτες, αλλά ο συσχετισμός αυτών των δύο είναι 
έντονος. Όπως είπε, για παράδειγμα, ένα στέλεχος 
κάποιας Σχολής,

«Αναλύουμε τα διάφορα αυτά στοιχεία (π.χ. 

την αναλογία καθηγητών/φοιτητών, τις δη 

μοσιεύσεις άρθρων στα αγγλικά, την αύξηση 
αλλοδαπών φοιτητών, τη βελτίωση της φήμης 
μεταξύ ομότιμων ιδρυμάτων)... Συζητάμε με 
τον κοσμήτορα κάθε Σχολής και τα μέλη του 
Συμβουλίου Διοίκησης, και μετά βρίσκουμε μια  
μέθοδο για να βελτιώσουμε την αξιολόγηση. 
Αυτά κάνουμε.»

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των διαδικασι
ών είναι να διεθνοποιηθεί η ιαπωνική τριτοβάθ
μια εκπαίδευση όσο περισσότερο γίνεται. Κι αυτό 
σημαίνει να γίνουν τα ΑΕΙ πιο θελκτικά σε αλλο
δαπούς φοιτητές και διδακτικό προσωπικό, να εν
σωματωθούν τα ιαπωνικά ιδρύματα σε παγκόσμια 
δίκτυα και διεθνείς δραστηριότητες, να προσελ- 
κύσουν γηγενείς φοιτητές με υψηλές επιδόσεις 
και να βελτιώσουν την ποιότητα των καθηγητών. 
Η τελευταία αποτελεί πρωταρχικό κυβερνητικό 
στόχο, η υλοποίηση του οποίου επιδιώκεται μέσω 
προγραμμάτων ανάπτυξης του διδακτικού προσω
πικού, όπως τα ακόλουθα:

Προγράμματα σπουδών
-Ενίσχυση επιστημονικών και τεχνολογικών 

τομέων (π.χ. Ιατρική, Μηχανολογία, επιστήμες 
του περιβάλλοντος και επιστήμες ζωής), ιδίως σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο.

-Ανάπτυξη μεταπτυχιακών δράσεων για να 
προσελκυσθούν αλλοδαποί φοιτητές και διδα
κτικό προσωπικό, δίνοντας έμφαση στην αγγλική 
γλώσσα.

- Βελτίωση ποιότητας διδασκαλίας. Μερικά 
πανεπιστήμια δήλωσαν ότι τα μέλη ΔΕΕΙ τους ήταν 
παραδοσιακά επικεντρωμένα κυρίως στην έρευνα 
και όχι αρκετά στη διδασκαλία.
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- Αύξηση της χρήσης των ερευνών γνώμης των 
φοιτητών και των προγραμμάτων αξιοποίησης δι
δακτικού προσωπικού.

- Επέκταση του αριθμού μαθημάτων που δι
δάσκονται στα αγγλικά, καθώς και των προ
γραμμάτων εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας 
για αλλοδαπούς φοιτητές.

- Προσδιορισμός «περισσότερων διεθνών 
δράσεων: συμμαχίες, προγράμματα ανταλλα
γών, γραφεία εξωτερικού, υποτροφίες, στέγαση 
κλπ» και ενίσχυση δραστηριοτήτων εξεύρεσης 
πόρων «για να προωθηθεί η διεθνοποίηση».

- Βελτίωση της αναλογίας προσωπικού/ 
φοιτητών προκειμένου να αναβαθμιστεί το πε
ριβάλλον διδασκαλίας.

Στρατολόγηση
- Αναζήτηση προικισμένων αλλοδαπών φοι

τητών και επέκταση εγκαταστάσεων για αλλο
δαπούς φοιτητές, φοιτητικές στέγες κλπ.

- Αναζήτηση διδακτικού προσωπικού με 
υψηλές επιδόσεις και διεθνή προσανατολισμό, 
χρησιμοποιώντας ελκυστικές οικονομικές προ
σφορές στη βάση επίδοσης/αξίας.

-Αναζήτηση Ιαπώνων φοιτητών με υψηλές 
επιδόσεις μέσω ενός νέου συστήματος υπο
τροφιών.

- Βελτίωση εισαγωγικών εξετάσεων. Επί του 
παρόντος, κάθε πανεπιστήμιο έχει τις δικές 
του εξετάσεις και υπάρχει αντιπαράθεση όσον 
αφορά τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημά
των, των ημερών που διαρκούν αυτές και το 
αν η διαφορές με τις εξετάσεις ανταγωνιστικών 
πανεπιστημίων είναι τυχαίες ή ηθελημένες.

Αντίκτυπος στο διδακτικό προσωπικό
Η μεταρρύθμιση του ιαπωνικού τρόπου διδα

σκαλίας αποτελεί μέγα θέμα σε όλα τα πανεπιστή
μια. Οι διαδικασίες αναζήτησης και πρόσληψης 
νέου διδακτικού προσωπικού είναι πιθανότερο να 
ολοκληρωθούν μέσα από τον δημόσιο ανταγωνι
σμό παρά με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως οι 
συστάσεις ομότιμων καθηγητών ή οι οικογενεια
κές διασυνδέσεις. Η ευελιξία επιτρέπει στα ΑΕΙ να 
προσφέρουν διάφορους όρους μονίμων θέσεων 
και οικονομικά πακέτα για να δελεάσουν καθηγη
τές διεθνούς επιπέδου. Γία παράδειγμα,

Τα πανεπιστήμια όπου μιλούν αγγλικά 
βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη, όλα όμως 
τα ιαπωνικά πανεπιστήμια διοικούνται από 
ανθρώπους που μιλάνε γιαπωνέζικα και οι 

παραδόσεις γίνονται στη ιαπωνική γλώσσα... 
υποθέτουμε ότι, γενικά, αυτός είναι ο λόγος 

που τα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας βρίσκονται 
σχετικά χαμηλά στην κατάταξη.

«Η σύμβαση προβλέπει για τον πρώτο χ ρ ό 

νο μ ια σειρά στόχων ή προαπαιτούμενων και 

γίνεται επίσημη αξιολόγηση στην οποία περι

λαμβάνονται τόσο η έρευνα όσο και οι δ η 

μοσιεύσεις. Αυτό είναι το νέο σύστημα που 
θεσπίστηκε πέρυσι.»

Στο παρελθόν, όλα τα εθνικά πανεπιστήμια της 
Ιαπωνίας χρησιμοποιούσαν την ίδια μισθολογική 
κλίμακα. Η νέα νομοθεσία επιτρέπει κάποια ευελιξία.
Σε ένα πανεπιστήμιο, οι εξαιρετικοί καθηγητές μπο
ρούν να κερδίζουν το διπλάσιο του βασικού μισθού 
βάσει των επιδόσεών τους' παρόμοιες πρωτοβουλίες 
αναλαμβάνουν και άλλα πανεπιστήμια. Δεν απαιτείται 
γνώση της ιαπωνικής γλώσσας, γιατί αυτοί οι καθη
γητές θα διδάσκουν μεταπτυχιακά μαθήματα με αλ
λοδαπούς ή διεθνούς προσανατολισμού φοιτητές.

Το μέλλον της αξιολόγησης στην 
Ιαπωνία

Η μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ιαπωνία συμπίπτει με την εμφάνιση των διε
θνών κατατάξεων με τη σειρά τους, οι κατατάξεις 
δίνουν ώθηση στον εκσυγχρονισμό. Σύμφωνα με τις 
κατατάξεις του SJT και του THES, για το 2008, η Ια
πωνία έχει 9 ή 10 πανεπιστήμια μέσα στα 200 πρώτα 
και κατατάσσεται πέμπτη στον κόσμο. Αν όμως τα 
στοιχεία του THES συγκριθούν με όρους πληθυσμού 
ή ΑΕΠ, πέφτει στην 18η θέση58.

Δεδομένων του πολιτισμού, της ιστορίας και της 
διεθνούς θέσης της Ιαπωνίας, η απήχηση και το κύ
ρος που προσδίδουν οι αξιολογήσεις είναι σημαντι
κά. Αυτό μπορεί να εξηγεί εν μέρει γιατί η επιθυμία

58 Ε. Beerkens, “Higher Education, Science and Innovation 
from a Global Perspective”, Beerkens Blog. http//blog. 
beerkens.info/index.php/2007/1 l/ th e s-ra n k in g -20 0 7 -b y - 
country/#more-273.
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της κυβέρνησης να αναπτύξει 30 πανεπιστήμια πα
γκόσμιας κλάσης δεν συνάντησε ανοιχτή αντίθεση, 
τουλάχιστον από όσους ρωτήθηκαν στη διάρκεια 
αυτών των συνεντεύξεων. Αντιθέτως, οι αξιολογή
σεις θεωρούνται θετική εξέλιξη.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το αν τα ιαπωνικά 
πανεπιστήμια μπορούν να αλλάξουν αρκετά γρήγο
ρα ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά. Και το ζήτημα 
εδώ δεν είναι απλώς το ύψος της χρηματοδότησης, 
παρόλο που αυτός ο παράγοντας αναφέρεται σε 
σχέση με τις φοιτητικές εστίες και τις λοιπές εγκα
ταστάσεις για αλλοδαπούς φοιτητές. Το ζήτημα είναι 
μάλλον η αλλαγή από ένα παραδοσιακό αυταρχικό 
σύστημα σε ένα σύστημα μεγαλύτερης αυτονομίας, 
όπου τα πανεπιστήμια χαράσσουν στρατηγική, γί
νονται ανταγωνιστικά και ξεχωρίζουν. Οι αξιολογή
σεις απεικονίζουν την ετοιμότητα των πανεπιστημί
ων να ανταγωνιστούν μεταξύ τους.

Το πιο πιεστικό ζήτημα στην τριτοβάθμια εκ
παίδευση της Ιαπωνίας είναι η διεθνοποίηση. Το 
σύστημα αξιολόγησης THES έχει ουσιαστικό λόγο 
που χρησιμοποιεί τη διεθνοποίηση ως δείκτη αντα
γωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, αυτή όμως εί
ναι η Αχίλλειος πτέρνα της Ιαπωνίας. Η χώρα είναι 
σχετικά προστατευμένη τόσο πολιτιστικά όσο και 
γλωσσικά (αλλά και πολιτικά και ιστορικά). Αν θέλει 
να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική, πρέπει να αλλάξει. 
Η εκπλήρωση των στόχων που έθεσε η κυβέρνη
ση φαίνεται βουνό στους περισσότερους πρυτάνεις 
των πανεπιστημίων.

Για να είναι σε θέση η ιαπωνική τριτοβάθμια εκ
παίδευση να δεχθεί συρροή αλλοδαπών φοιτητών, 
πρέπει να αναβαθμιστούν οι πανεπιστημιακές εγκα
ταστάσεις της και να μεταφέρει τα προγράμματα και 
τις δράσεις της στην αγγλική γλώσσα, παρόλο που 
το 92% των αλλοδαπών φοιτητών προέρχονται από 
την Ασία (60% από την Κίνα και 15% από την Κορέ
α)59. Τα αγγλικά είναι κοινή γλώσσα όλων και απα
ραίτητα για δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη τους στις 
βιβλιογραφικές μετρήσεις τους τα διάφορα συστή
ματα αξιολόγησης. Στην Ιαπωνία, ωστόσο, δεν είναι 
πολλά τα μέλη ΔΕΠ που μπορούν να διδάξουν στα 
αγγλικά, ούτε πολλοί οι αλλοδαποί φοιτητές, ιδίως 
σε προπτυχιακό επίπεδο, που καταλαβαίνουν την 
ιαπωνική γλώσσα. Όλα τα ηγετικά στελέχη θεωρούν 
θετική εξέλιξη τη μετάβαση σε αγγλικά προγράμμα
τα σπουδών. Κανείς δεν αναλογίζεται τις μακρο

59 Ιαπωνικός Οργανισμός Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών Φοιτητών, 
Στατιστικές Μετρήσεις Αλλοδαπών Φοιτητών 2007. νννννν.ίαεεο. 
go.jp/statistics/intl_student/data07_e.html.

πρόθεσμες κοινωνιοπολιτισμικές επιπτώσεις που θα 
έχει η μεταφορά διάφορων τομέων του συστήματος 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα αγγλικά.

Λόγω των γλωσσικών προβλημάτων, τα πε
ρισσότερα πανεπιστήμια στοχεύουν σε συγκε
κριμένους τομείς, όπως οι θετικές επιστήμες. Τα 
ιαπωνικά πανεπιστήμια χαίρουν ήδη αρκετής φή
μης, η οποία μπορεί να προσελκύσει αλλοδαπούς 
φοιτητές, κι αυτό με τη σειρά του να προσελκύσει 
αλλοδαπό διδακτικό προσωπικό. Τα πανεπιστήμια 
έχουν την τάση να επενδύουν σε προγράμματα που 
ενδιαφέρουν περισσότερο τη διεθνή αγορά. Αυτή 
η στρατηγική συνεπάγεται συγκέντρωση πόρων σε 
επιλεγμένο εύρος πεδίων. Η αρνητική πλευρά της 
είναι η σχετική παραμέληση των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται 
και εξετάζονται στην ιαπωνική γλώσσα, καθώς και 
η απουσία αγγλικών προγραμμάτων σπουδών για 
προπτυχιακούς φοιτητές.

Τα ΑΕΙ της Ιαπωνίας αντιμετωπίζουν και άλλες 
προκλήσεις εκτός της γλώσσας. Μια συγκριτι
κή μελέτη του Παρατηρητήριου της χωρίς σύνορα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα διαφόρων χωρών, δείχνει ότι μο
ναδικό πλεονέκτημα της Ιαπωνίας είναι τα χαμηλά 
δίδακτρα. Υπάρχουν περιορισμοί στις φοιτητικές 
βίζες, το κόστος ζωής είναι υψηλό και δεν υφίστα- 
νται προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν αρχίσουν 
οι παραδόσεις60.

Τέλος, οι δημογραφικές αλλαγές και η αύξηση 
του κόστους έχουν ήδη οδηγήσει αρκετά ιδιωτικά 
πανεπιστήμια σε κλείσιμο. Αυτή η τάση μπορεί να 
συνεχιστεί και να είναι ευπρόσδεκτη. Στην Ιαπωνία 
υπάρχουν πάρα πολλά μικρά ιδιωτικά πανεπιστή
μια και η κυβέρνηση θα ήθελε να επικεντρώσει την 
προσπάθειά της στη δημιουργία αριστείας σε λίγα 
ΑΕΙ. Το περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
γίνεται δυσκολότερο, και ο διαπανεπιστημιακός 
ανταγωνισμός για φοιτητές, διδακτικό προσωπι
κό, ερευνητικά κονδύλια και χορηγούς αυξάνεται. 
Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι «για να μπο
ρέσουν τα ιαπωνικά ΑΕΙ να γίνουν ανταγωνιστικά 
διεθνώς, η κυβέρνηση θα κλείσει κάποια περιφε
ρειακά και ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα κατευθύνει 
πόρους στα μεγαλύτερα ιδρύματα» ή ότι κάποια ΑΕΙ 
θα μετατραπούν σε απλά Κολλέγια. «Η παραδοσι
ακή άποψη ότι η διδασκαλία πρέπει να διαπνέεται 
από την έρευνα, αλλάζει.»

60 S. Jaschic, “The Mobile International Student”, Inside 
Higher Ed (10 Οκτωβρίου, 2007). www.insidehighered.com/ 
news/2007/10/10/mobile.

30 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

http://www.istame.gr
http://www.insidehighered.com/


2010
loúñios
T e ú x o s 2

www.istame.gr

«Το ξέρατε όχι ίο Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο, το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής 

Κολομβίας, το Πανεπιστήμιο ΜακΓκίλ 
και το Πανεπιστήμιο ΜακΜάστερ 

συμπεριλαμβάνονται στα 100 καλύτερα 
παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που έκανε 
το 2006 το Institution of Higher Education

της Σαγκάης;» 
www.considercanada.org

ΚΑΝΑΔΑΣ

Στον Καναδά, όπως συμβαίνει και στις περισσότε
ρες χώρες με ευνομούμενο ομοσπονδιακό σύστημα, 
η αρμοδιότητα για θέματα παιδείας ανήκει στις τοπι
κές κυβερνήσεις. Αντίθετα από άλλες συνομοσπον
δίες, ο Καναδάς δεν έχει ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Παιδείας ούτε επίσημη διαδικασία πιστοποίησης τίτ
λων σπουδών. Κάποιοι οργανισμοί ανταλλάσσουν 
στοιχεία και πρότυπα αναφοράς για διάφορα προ
γράμματα σπουδών, κανείς τους όμως δεν είναι επι
φορτισμένος με την πιστοποίηση, όπως κάνουν οι 
περιφερειακοί οργανισμοί πιστοποίησης στις ΗΠΑ.

0 Καναδάς έχει περισσότερα από 90 ιδρύματα 
που χορηγούν πτυχίο, τα οποία -πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων- χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται ερευνητικά πανεπιστήμια, τα 
οποία προσφέρουν πτυχίο, μεταπτυχιακά διπλώματα 
και διδακτορικά, και πανεπιστημιακά Κολλέγια που 
χορηγούν μόνο μπάτσελορ. 0 Καναδάς διαθέτει επί
σης πάνω από 200 τοπικά Κολλέγια, που χορηγούν 
πιστοποιητικά και διπλώματα επαγγελματικής κατάρ
τισης. Η εκπαίδευση και το ύψος των διδάκτρων κα
θορίζονται από την κυβέρνηση κάθε επαρχίας κι έτσι 
διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία. Η εκπαίδευση 
διαφέρει επίσης ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος 
και το επίπεδο σπουδών. Οι περίπου 70.000 αλλο
δαποί φοιτητές αντιπροσωπεύουν το 7% των εγγε
γραμμένων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχε
δόν το 50% των ξένων φοιτητών είναι από την Ασία 
και οι μισοί από αυτούς κατάγονται από την Κίνα. Η 
ανησυχία ότι οι παγκόσμιες αξιολογήσεις θα επηρε
άσουν τις επιλογές των ξένων φοιτητών εντείνεται 
όλο και περισσότερο.

Μπορεί την αρμοδιότητα της παιδείας να την 
έχουν οι επαρχίες, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρ
νηση ενδιαφερόταν πάντα για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και το ενδιαφέρον αυτό έχει αυξηθεί 
τελευταία. Η οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας καλύπτει μόνο το 12% του συνολι
κού προϋπολογισμού των Καναδικών πανεπιστη
μίων. Κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι οι τρεις 
υπηρεσίες χορηγήσεων που ενισχύουν την έρευνα 
και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το 2006, ο συ
νολικός προϋπολογισμός τους ήταν περίπου 1,65 
δισεκατομμύρια δολάρια. Στη διάρκεια της περα
σμένης δεκαετίας, κάποιες μικρότερες οικονομικές 
ενισχύσεις στόχευαν στην πρόσληψη και παραμονή

διακεκριμένων μελών ΔΕΠ, καθώς και στην προ
σέλκυση εξαιρετικών μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο 
Καναδάς ωστόσο υπολείπεται άλλων ανεπτυγμένων 
κρατών όσον αφορά την ενίσχυση της τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης. Η δαπάνη για την έρευνα είναι 
κάτω από το μέσο όρο των G-8, ενώ η ανά φοιτητή 
συμμετοχή σε λειτουργικά και ερευνητικά κονδύλια 
υπολειπόταν αυτής των ΗΠΑ κατά 5.000 $.

Τα τελευταία χρόνια, η διαρκώς μειούμενη χρη
ματοδότηση ανησυχεί όλο και περισσότερο τα ΑΕΙ, 
καθώς επηρεάζει τον αριθμό του διδακτικού προ
σωπικού, το μέγεθος των τάξεων και το εν γένει 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα61. Τα μέλη ΔΕΠ, αντιμετω
πίζοντας τη μικρή προσφορά εργασίας και τους χα
μηλούς μισθούς, εγκαταλείπουν τη χώρα για να ερ
γαστούν αλλού. Η αναλογία φοιτητών/καθηγητών 
και επομένως το μέγεθος των τάξεων μεγαλώνουν, 
γεγονός που κατά την άποψη ορισμένων περιορίζει 
τη δυνατότητα εκμάθησης εκ μέρους των φοιτητών 
και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα των σπουδών. Η 
περιορισμένη χρηματοδότηση έχει επίσης ως απο
τέλεσμα την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, 
πράγμα που δυσκολεύει την πρόσβαση των φοιτη
τών καθώς την κάνει λιγότερο προσιτή οικονομικά. 
Αυτές οι πιέσεις συμπίπτουν με μια εποχή κατά την 
οποία ο Καναδάς, όπως οι ΗΠΑ και άλλα εκβιο- 
μηχανισμένα κράτη, βρίσκονται αντιμέτωπα με μια 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και τους απασχολεί 
το πώς το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
θα δώσει στους φοιτητές τα προσόντα που χρειά
ζονται σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία.

61 C.M. Beach, R.W. Boadway και R.M. Mcinnis, “Introduction”, 
Higher Education in Canada (Οντάριο, Καναδάς: John Deutsch 
Institute for the Study of Economic Policy, McGill-Queen's 
University Press, 2005). Ανακτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2008 από 
το http://jdi.econ.queensu.ca/ Publications/HigherEducation. 
html#contents.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 31

http://www.istame.gr
http://www.considercanada.org
http://jdi.econ.queensu.ca/


2010
l o û r h os
Teùxos2

www.istame.gr

Σε σύγκριση όμως με το μεταβαλλόμενο περι
βάλλον στις άλλες χώρες αυτής της μελέτης, το κα
ναδικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 
πλαίσιο της πολιτικής εντός του οποίου λειτουργεί 
είναι σχετικά σταθερά. Παρά τα κάποια μικρά βήμα
τα προς την κατεύθυνση αλλαγής του συστήματος 
-όπως το πρόσφατο άνοιγμα του πρώτου μικρού 
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ελεύθερων τε
χνών της χώρας ως εναλλακτική πρόταση στα με
γάλα ΑΕΙ που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο- 
τα προβλήματα διευθετούνται στο πλαίσιο ενός 
παγιωμένου και ελεγχόμενου από κάθε επαρχία 
συστήματος62.

Το παλαιότερο και πιο προβεβλημένο σύστημα 
αξιολόγησης του Καναδά είναι αυτό που δημοσι
εύει ετησίως το εβδομαδιαίο ενημερωτικό περιοδι
κό Maclean’s, παρόμοιο του U.S. News. Οι κατα
τάξεις του Maclean’s γίνονται σε ομάδες ανάλογα 
με την αποστολή των ΑΕΙ: πρώτα, τα προπτυχιακά 
ιδρύματα που δεν έχουν σημαντικό μεταπτυχιακό 
προσανατολισμό, μετά τα πλήρη ιδρύματα που προ
σφέρουν ολόκληρη γκάμα μεταπτυχιακών προγραμ
μάτων αλλά ενδιαφέρονται και για τους προπτυχια
κούς φοιτητές, και τέλος τα ιατρικά πανεπιστήμια με 
κύριο προσανατολισμό την έρευνα. Οι δείκτες του 
Maclean’s, το οποίο απευθύνεται στο καταναλωτικό 
αναγνωστικό κοινό, περιλαμβάνουν διάφορα στοι
χεία, όπως το προφίλ των εισαγόμενων φοιτητών, 
το μέγεθος των τάξεων, το ιστορικό των καθηγητών, 
τη φήμη, το μέγεθος της βιβλιοθήκης και τις δαπά
νες του ιδρύματος. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει κι 
ένα δεύτερο σύστημα αξιολόγησης, η Canada’s Top 
50 Research Universities List, που δημοσιεύει κατ’ 
έτος η RESEARCH Infosource Inc., ένας ανεξάρτη
τος οργανισμός ερευνών. Αυτή η κατάταξη μετράει 
την ένταση της έρευνας, επικεντρώνοντας την προ
σοχή της στα δολάρια που δίνονται για έρευνα και 
στο βαθμό στον οποίο τα μέλη ΔΕΕΙ και οι φοιτητές 
ασχολούνται με αυτή63.

62 K. Birchard, “A New College Challenges Canada’s Public 
Model”, Chronicle of Higher Education, 9 Μαΐου 2008. Ανακτήθη
κε στις 5 Ιανουάριου 2009 από το http://chronicle.com/weekly/ 
v54/i35/35a02201.htm .

63 Πρόσθετες πληροφορίες για τα συστήματα αξιολόγη
σης του Καναδά βρίσκονται στο www.ihep.org/Research/ 
rankingsystemclearinghouse.cfm και στο www.wes.org/ 
ewenr/06aug/japan.htm.

Πίνακας 4. θέση των ΑΕΙ του Καναδά στα ηανκό- 
συια συστήυατα κατάταξης το 2008

ΙΔΡΥΜΑ THES 

(Top 200)

SJT

(Top

100)

McGill University 20 60

University of British 

Columbia

34 35

University of Toronto 41 24

University of Alberta 74 -

Université de Montreal 91 -

McMaster University 117 89

Queen ‘s University 117 -

University of Waterloo 129 -

University of Western 

Ontario

159 -

Simon Fraser University 164 -

University of Calgary 170 -

Dalhousie University 197 -

THES: QS World University Rankings from Times Higher 
Education Supplement
SJT: Shanghai’s Jiao Tong University’s Academic World 
Rankings
Πηνή: THES. SEE www .topuniversiti es.com/worlduniversitvra 

nkines/: SJT. SEE www.arwu.org/rank2008/en2008.htm

Ανταπόκριση των ΑΕΙ στην αξιολόγηση
Τα εθνικά συστήματα αξιολόγησης, ιδίως το 

Maclean’s, είναι πιο γνωστά σε πολλά καναδικά 
ΑΕΙ και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης περισ
σότερο από τα διεθνή. Τα ερευνητικά πανεπιστή
μια έχουν περισσότερη συνείδηση των παγκόσμι
ων κατατάξεων και της πιθανής επίδρασής τους 
στη φήμη του ιδρύματος (Πίνακας 4). Αυτά αντι
λαμβάνονται ότι η δύναμη της παγκοσμιοποίησης 
και ο εθνικός ανταγωνισμός σημαίνουν ότι μόνο 
τα πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης θα θεωρη
θούν κύριοι παίκτες για ερευνητικές πρωτοβου
λίες και επιθυμητοί προορισμοί για τους καλύτε
ρους φοιτητές κάθε εθνικότητας. Η ηγεσία των 
καναδικών ΑΕΙ εξέφρασε την ανησυχία της για 
την ατελή μεθοδολογία τόσο των εθνικών όσο και 
των διεθνών συστημάτων αξιολόγησης. Το 2006
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«Κάποιος στο Γραφείο Προγραμματισμού 
κοίταξε όλες τις μεταβλητές για την 

αξιολόγηση και μας είπε ότι αν θέλαμε να 
επηρεάσουμε την κατάταξη, θα ήταν δυνατό 

να επιλέξουμε κάποιες από αυτές και να 
βελτιώσουμε τη θέση μας. Κανένας μας δεν 

ήθελε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. 
Εμείς επιτελούμε κοινωνική αποστολή.»

μάλιστα, 25 πανεπιστήμια αποφάσισαν να μποϋ
κοτάρουν το σύστημα Maclean's. Οι περισσότεροι 
πάντως αναγνωρίζουν ότι οι αξιολογήσεις έχουν 
παγιωθεί λόγω της εμπορικής τους απήχησης, και 
ότι το Maclean’s και άλλοι έχουν την δυνατότη
τα να συλλέγουν στοιχεία από δημόσιες πηγές. 
Οι γνώμες διίστανται ως προς το σε ποιο βαθμό 
πρέπει να δίδεται προσοχή στις αξιολογήσεις και 
το αν θα άξιζε να γίνει προσπάθεια βελτίωσης της 
μεθοδολογίας τους. Γενικά, τα καναδικά πανεπι
στήμια, και ιδιαίτερα τα ισχυρότερα από αυτά, δεν 
φαίνεται να επικεντρώνονται στις αξιολογήσεις 
όταν καταστρώνουν τα στρατηγικά τους σχέδια.

Την ίδια στιγμή, κάποια ΑΕΙ ανταποκρίθηκαν 
άμεσα στις αξιολογήσεις. Μια περίπτωση που 
αναφέρθηκε ως προσπάθεια να επηρεαστεί η αξι
ολόγηση ήταν η απόφαση ενός από τα μεγαλύ
τερα πανεπιστήμια να μεταθέσει τις πολυπληθείς 
τάξεις του στο ανοιξιάτικο εξάμηνο, επειδή το 
Maclean’s συλλέγει στοιχεία για τον αριθμό των 
εγγεγραμμένων σε κάθε τάξη από το φθινοπωρινό 
εξάμηνο. Άλλο παράδειγμα είναι η απόφαση ενός 
ιδρύματος να κατανείμει περισσότερα κεφάλαια 
στη βιβλιοθήκη του εξαιτίας των αξιολογήσεων. 
Και δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι όσα ΑΕΙ 
βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη, το προβάλλουν 
στα φυλλάδιά τους. Για τα περισσότερα πάντως, η 
επίδραση των αξιολογήσεων και η συζήτηση γύρω 
από αυτήν είναι έμμεση.

Αποτέλεσμα των επικρίσεων που διατυπώθηκαν 
κατά της μεθοδολογίας των συστημάτων αξιολό
γησης, είναι τα ΑΕΙ του Καναδά να ενδιαφέρονται 
περισσότερο για ακριβή, διαφανή και συγκρίσι
μα στοιχεία που βοηθούν στον προγραμματισμό, 
όπως και για τον καθορισμό προτύπων ώστε να 
παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά στους 
στόχους τους. Εκείνο που παρατηρείται στον 
Καναδά, είναι η -εκτός αξιολογήσεων- σταθερή 
ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων συλλογής και 
παρακολούθησης τέτοιων δεδομένων από συνερ- 
γαζόμενα ΑΕΙ. Είναι σαφές ότι ενισχύεται η λήψη 
αποφάσεων βάσει στοιχείων. Αυτές είναι οι πιο 
εποικοδομητικές συνέπειες της αντιπαράθεσης 
γύρω από τις αξιολογήσεις.

Το σύμπτωμα Ρασομόν
«Τα πάντα εξαρτώνται από το με ποιον μιλάς» 

(σύμπτωμα Ρασομόν) είναι η κατάλληλη απάντηση 
στο ερώτημα πόσο σημαντικές είναι οι αξιολογή
σεις στη ζωή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Κα
ναδά. Οι συζητήσεις με ανθρώπους που κατέχουν 
διαφορετικές θέσεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
αποκαλύπτουν ότι η θέση που βρίσκεται ο καθέ
νας επηρεάζει και την απάντησή του. Το διοικητι
κό προσωπικό στα τμήματα επιλογής, μάρκετινγκ 
και ανάπτυξης αντιμετωπίζει την αξιολόγηση σαν 
αδυσώπητη πραγματικότητα. Όσοι εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, στις υπηρεσίες προσέλκυσης φοι
τητών, παρακολούθησης αποφοίτων και εύρεσης 
δωρητών έχουν ρεαλιστική προσέγγιση. Τείνουν 
να συμφωνήσουν ότι η αξιολόγηση είναι καλό 
πράγμα και κάνει τη δουλειά τους πιο απαιτητική. 
Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του τομέα ανάπτυξης 
δήλωσε: «Η δουλειά μας είναι να διαδίδουμε καλά 
νέα και η κατάταξη είναι καλό νέο». Αν όμως τους 
ρωτήσεις μήπως θα έπρεπε το ίδρυμά τους να κυ
νηγήσει μια υψηλότερη θέση για τη θέση και μόνο, 
η ομόφωνη απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν εί
ναι πρέπον, ενώ τονίζουν πόση σημασία έχει ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα να επιδιώκει την εκπλήρωση 
των στόχων και του αντικειμενικού σκοπού του.

Όσο μακρύτερα βρίσκονται οι διοικητικοί 
υπάλληλοι από την πρώτη γραμμή, τόσο πιο δι
φορούμενα μιλούν για τις κατατάξεις. Κανείς απ’ 
όσους ανήκουν στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια 
του πανεπιστημίου δεν φάνηκε να τρώγεται με τις 
κατατάξεις ή να τις θεωρεί πρώτη προτεραιότητα. 
Ωστόσο, αυτή η ομάδα αντιλαμβάνεται ότι οι αξιο
λογήσεις δεν πρόκειται να πάψουν να υφίστανται,
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και ότι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συλλογή και 
η παρακολούθηση των στοιχείων για την επίδοση 
του πανεπιστημίου θα γίνεται με τρόπο που εγγυά- 
ται τη δίκαιη αξιολόγηση. Αντιλαμβάνονται επίσης 
την ανάγκη να αμφισβητήσουν κάποια αξιολόγη
ση που τη θεωρούν λανθασμένη. Η ηγεσία των 
ανταγωνιστικών καναδικών ΑΕΙ σε διεθνές επίπε
δο επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που έχουν οι 
διεθνείς κατατάξεις στη φήμη του πανεπιστημίου 
τους. Μιλώντας για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, 
παραδέχονται ότι είναι πρακτικώς αδύνατον να 
συναγωνίζεσαι για να κερδίσεις κύρος σε όλους 
τους τομείς και ότι είναι αναγκαίο να επιλεγούν 
τμήματα και προγράμματα στα οποία μπορούν να 
είναι οι καλύτεροι εντός και εκτός Καναδά. Συ
ζητώντας αυτές τις προκλήσεις, τα υψηλόβαθμα 
διοικητικά στελέχη δεν ισχυρίζονται ότι οι εθνι
κές ή οι διεθνείς αξιολογήσεις καθορίζουν τα 
σχέδιά τους ή τη λήψη αποφάσεων. Εκείνο που 
λένε μάλλον είναι ότι θέλουν να παρακολουθούν 
την επίδοση του ιδρύματος τους με ένα πλέγμα 
δεικτών αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή 
εκπλήρωση της αποστολής του, και ότι ελπίζουν 
πως η προσοχή που θα τραβήξει η επίδοσή τους 
θα τους φέρει ευρεία αναγνώριση και σε επίπεδο 
αξιολόγησης.

Διδακτικό προσωπικό
Μπορεί τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να 

είναι λιγότερο ενήμερα για τις αξιολογήσεις απ' 
ό,τι οι διοικητικοί υπάλληλοι, δεν παύουν ωστό
σο να έχουν ένα κακό προαίσθημα γι' αυτές. Το

ζήτημα των αξιολογήσεων ήταν στην ημερήσια 
διάταξη της συγκλήτου ενός πανεπιστημίου. Οι 
διοικητικοί έσπευσαν να δηλώσουν ότι οι αξιολο
γήσεις δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές αποφά
σεις. Τα μέλη ΔΕΠ όμως εξέφρασαν την ανησυ
χία τους μήπως οι αξιολογήσεις έχουν αντίκτυπο 
στον βαθμό ελκυστικότητας του ιδρύματος τόσο 
για τους φοιτητές όσο και για την προσέλκυση 
διδακτικού προσωπικού. Και αυτό, λένε, θα έχει 
επιπτώσεις στην ποιότητα του ακαδημαϊκού έρ
γου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των 
διεθνών κατατάξεων με τις επιλογές των αλλο
δαπών φοιτητών. Όταν ρωτήθηκαν αν οι φοιτη
τές επιλέγουν βάσει της κατάταξης του ιδρύματος 
ή της φήμης του συγκεκριμένου τμήματος ή του 
εξειδικευμένου ακαδημαϊκού προγράμματος, οι 
απαντήσεις ήταν μοιρασμένες. Μία ομάδα είπε ότι 
πιο σημαντική ήταν η φήμη του τμήματος, αλλά 
εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η γενική φήμη του 
πανεπιστημίου, το ερευνητικό του έργο και οι δη
μοσιεύσεις. Όσον αφορά το ζήτημα αν πρέπει να 
επιλέξει το πανεπιστήμιο ορισμένους τομείς στους 
οποίους να πρωτεύσει, τα μέλη ΔΕΠ ήταν απρό
θυμα να προβούν σε τέτοιους διαχωρισμούς και 
στρατηγικές αποφάσεις. Η γενική αντιμετώπιση 
ήταν: «Όλοι θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι».

Λειτουργία προγραμματισμού και λήψη 
εμπεριστατωμένων αποφάσεων

Οι αξιολογήσεις είχαν θετικές επιπτώσεις σε 
αυτό τον τομέα. Δεν είναι υπερβολή να ειπω
θεί ότι έκαναν τα καναδικά ΑΕΙ και τις διοική
σεις τους να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη να 
συλλέξουν αξιόπιστα στοιχεία σε μακροπρόθεσμη 
βάση. Αρκετοί υπεύθυνοι δήλωσαν ότι συλλέγουν 
καλύτερα στοιχεία εξαιτίας των συστημάτων αξι
ολόγησης. Ένα πανεπιστήμιο είχε αναθέσει τη 
χορήγηση στοιχείων για την έρευνα της εθνικής 
αξιολόγησης σε χαμηλόβαθμους υπαλλήλους. 
Προσφάτως αναβάθμισε αυτή τη λειτουργία, ανα- 
θέτοντάς τη στο γραφείο του κοσμήτορα, και όρι
σε ειδική ομάδα η οποία ελέγχει τακτικά τη συλ
λογή στοιχείων και τη χρήση τους στο πλαίσιο του 
πανεπιστημίου. Η ομάδα αυτή συνέταξε αναφορές
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επιδόσεων σε διάφορους τομείς -  μια επισκόπηση 
κατά πολύ ευρύτερη του Maclean’s. Εξέτασε προ
σεκτικά πολλές από τις μεταβλητές που χρησιμο
ποιούν τα συστήματα αξιολόγησης και γνωστο
ποίησε στο Maclean's την ανησυχία της γι' αυτές 
τις μεταβλητές, όπως το πώς γίνεται η μέτρηση 
καθηγητών και δημοσιεύσεων και πώς των οικο
νομικών ενισχύσεων. Η ομάδα μελετά τώρα την 
κατάλληλη μορφή αλληλεπίδρασης με τα διεθνή 
συστήματα αξιολόγησης. Γενικά, η συλλογή στοι
χείων έχει καταστεί καθήκον πρώτης προτεραιό
τητας και η ανασκόπησή τους πραγματοποιείται 
σε ανώτερο πανεπιστημιακό επίπεδο εξαιτίας των 
αξιολογήσεων. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει 
περισσότερη και καλύτερη πληροφόρηση για τη 
λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Το μέλλον της αξιολόγησης στον 
Καναδά

Τον Αύγουστο του 2006, οι πρόεδροι 11 ερευ
νητικών πανεπιστημίων έστειλαν επιστολή στο 
περιοδικό Maclean’s, δηλώνοντας την πρόθεσή 
τους να μποϋκοτάρουν την ετήσια έρευνα για την 
αξιολόγηση. Οι πρόεδροι είπαν ότι οι ανησυχίες 
που είχαν εκφράσει επί σειρά ετών για την ατε
λή μεθοδολογία των αξιολογήσεων αγνοήθηκαν. 
Τελικά, ο αριθμός των ΑΕΙ που συμμετείχαν στο 
μποϋκοτάζ ανήλθε σε 25. Όλοι οι συμμετέχοντες 
υιοθέτησαν την άποψη ότι η σοβαρή συλλογή και 
σύγκριση των στοιχείων είχε υπερκεραστεί από 
τον εμπορικό στόχο να πουληθούν τεύχη. Το 
Maclean's απάντησε ότι η αξιολόγηση θα εξα
κολουθούσε να γίνεται με στοιχεία που είναι δη
μοσιευμένα και ότι σκόπευε να καθιερώσει νέες 
αξιολογήσεις για επαγγελματικές σχολές και με
ταπτυχιακά προγράμματα.

Η καναδική κυβέρνηση και η ηγεσία της τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης, αντί να επαφίενται στις 
αξιολογήσεις, αναζητούν βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις παροχής στοιχείων τα οποία θα επιτρέπουν 
στους υποψήφιους φοιτητές, στις οικογένειές 
τους και στο κοινό να συγκρίνουν τα ΑΕΙ. Πέρα 
από τις αρνητικές αντιδράσεις στις αξιολογήσεις, 
είναι και αυτός ένας καλός λόγος να βρεθούν

αυτές οι εναλλακτικές λύσεις. Όταν, το 2007, ο 
ΟΟΣΑ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του Η Εκ
παίδευση με μια ματιά (Education at a Glance), 
ο Καναδάς δεν ήταν σε θέση να δώσει αξιόπιστα 
στοιχεία για τις μισές από τις μεταβλητές. Πολ
λοί Καναδοί συμφωνούν ότι η δημιουργία μιας 
κοινής βάσης δεδομένων πάνω σε ευρεία γκά
μα μεταβλητών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. 
Μερικοί πιστεύουν ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει 
να επεκταθεί και εκτός Καναδά προτείνουν να 
γίνουν συζητήσεις με άλλες κυβερνήσεις με σκο
πό μια ευρύτερη συμφωνία για τη θέσπιση κά
ποιων προτύπων και μεθόδων μέτρησης κατά τη 
συλλογή και αναφορά δεδομένων που να είναι 
συγκρίσιμα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο.

Το Καναδικό Συμβούλιο Στατιστικής στην Εκ
παίδευση (Canadian Education Statistics Council) 
μια κοινή πρωτοβουλία της Στατιστικής Υπηρεσί
ας του Καναδά (StatsCan) και του Συμβουλίου 
Υπουργών Παιδείας (CMEC), επιχειρεί να παίξει 
συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στην κυβέρνηση και 
την πανεπιστημιακή κοινότητα. Και τα πανεπιστή
μια όμως ακολουθούν τη δική τους στρατηγική 
συλλογής στοιχείων για παράδειγμα, τα Κοινά 
Πανεπιστημιακά Δεδομένα του Καναδά (Common 
University Data Canada -  CUDC) αναπτύσσουν τη 
βάση των Κοινών Πανεπιστημιακών Δεδομένων 
του Οντάριο (Common University Data Ontario 
-  CUDO), ένα διαδικτυακό εργαλείο πληροφό
ρησης που προσφέρει ευρύτατη γκάμα στοιχεί
ων για τα ΑΕΙ του Οντάριο. To CUDO συλλέγει 
πληροφορίες από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια 
για μεταβλητές όπως οι αιτήσεις και οι εγγραφές 
ανά τύπο προγράμματος, οι εγγραφές γηγενών 
και αλλοδαπών φοιτητών, ο τύπος και ο αριθμός 
πτυχίων που δόθηκαν ανά πρόγραμμα σπουδών 
και τμήμα, το μέγεθος των τάξεων, η συμμετο
χή των προπτυχιακών φοιτητών, τα ερευνητικά 
κεφάλαια και οι τιμητικές διακρίσεις, ο αριθμός 
μελών ΔΕΠ, ο πλούτος των βιβλιοθηκών και τα 
γενικά έσοδα και έξοδα. Πρόδρομοι της πρωτο
βουλίας των CUDO και CUDC ήταν οι G-10, τα 
κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του Καναδά.
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Η ομάδα αυτή σχηματίστηκε το 1999 και είναι 
παρόμοια με την ομάδα ΰ -8  της Αυστραλίας και 
την ομάδα της Κοί'μπρα. Συστήθηκε για να διευ
κολύνει τη συγκριτική ανάλυση και τον καθορι
σμό προτύπων μέσω της επίσημης και ανεπίσημης 
ανταλλαγής δεδομένων αρχικά είχε ως μοντέ
λο της την Ένωση Αμερικανικών Πανεπιστημίων 
για την ανταλλαγή στοιχείων.

Κανείς δεν δηλώνει ευθέως ότι πηγή αυτών 
των πρωτοβουλιών ήταν η διαμάχη γύρω από τις 
αξιολογήσεις, ωστόσο είναι προφανές ότι οι ηγε
σίες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης θέλουν να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις αντί 
των εμπορικά προσανατολισμένων αξιολογήσε
ων, ως βάση σύγκρισης των ΑΕΙ. Ένα διοικητικό 
στέλεχος είπε ότι οι συγκρίσεις των αξιολογήσε
ων είναι προσβλητικές και αντιπαραγωγικές.

ή τμήματος. Τα υπάρχοντα συστήματα αξιολόγησης 
συχνά αποτυγχάνουν να ανταηοκριθούν σε αυτό. 
Όλοι συμφωνούν ότι το δίκτυο σε ένα ακαδημαϊκό 
τομέα τείνει να δημιουργήσει το δικό του ισχυρό 
άτυπο σύστημα αξιολόγησης. Κάποιος παρατήρησε 
ότι η παλιά καλή φήμη πεθαίνει τελευταία, ακόμη κι 
όταν έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα του διδακτικού 
προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και του 
ερευνητικού έργου ενός τμήματος. Είπε επίσης ότι 
καλό θα ήταν να υπήρχε ένας τρόπος να μετρη
θεί η μεταβολή, η βελτίωση ή η έκπτωση, παρόλο 
που οι οργανισμοί του κλάδου θα ήταν εξαιρετικά 
απρόθυμοι να συμμετάσχουν στο παιχνίδι των αξι
ολογήσεων. Εν τω μεταξύ το Maclean's είναι έτοιμο 
να κάνει το βήμα μπρος σε αυτή την ανεξερεύνητη 
περιοχή.

Οι προσπάθειες 
αυτές αφορούν τους 
ποιοτικούς δείκτες 
για τα ακαδημαϊ
κά τμήματα και τις 
επαγγελματ ι κές  
Σχολές. Διοικητικά 
στελέχη και μέλη 
ΔΕΠ συμφωνούν ότι 
ενώ είναι σημαντικό 
να υπάρχει ένα ευρύ 
φάσμα πληροφορι
ών για τα ΑΕΙ, εκεί
νο που πρωτίστως 
ενδιαφέρει πολλούς 
υποψήφιους φοιτη
τές (προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς) 
και μέλη ΔΕΠ είναι 
η ποιότητα μιας συ
γκεκριμένης Σχολής

«Η λογοδοσ ία  είναι σημαντική», είπε «αλλά 

αυτό που χρειαζόμαστε είναι έντιμα και ευκό 

λως κατανοητά δεδομένα που θα επιτρέπουν 

στον καθένα να αξιολογεί ένα πανεπιστήμιο  

έχοντας κατά νου τα δικά του ειδικά ενδ ιαφ έ

ροντα.»
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Κύρια ευρήματα και προτάσεις

Αυτό που προκύπτει συνολικά από τις περιπτω
σιολογικές μελέτες είναι ότι τα ΑΕΙ, ανεξαρτήτως 
των διαφορετικών πλαισίων λειτουργίας τους και 
του βαθμού στον οποίο παρακολουθούν τα εθνικά 
και τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης, ανταπο- 
κρίνονται με παρόμοιο τρόπο στις αξιολογήσεις. 
Τα ιδρύματα, ιδίως όταν επικεντρώνονται στον 
ανταγωνισμό και τον εκσυγχρονισμό, επιδιώκουν 
την ενίσχυση περιοχών που σχετίζονται άμεσα με 
τους δείκτες αξιολόγησης, όπως το προφίλ των 
μελών ΔΕΠ, το ερευνητικό έργο και η επιλογή 
των φοιτητών. Ενσωματώνουν αυτές τις αλλαγές 
σε ευρύτερες πρωτοβουλίες στρατηγικού σχεδι- 
ασμού και επιδιώκουν τη μεταβολή των πολιτι
κών για την ανώτατη εκπαίδευση σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Όταν τα ΑΕΙ βρίσκονται ψηλά 
στην κατάταξη, η αξιολόγηση προκαλεί άνοιγμα 
σε υποψήφιους φοιτητές και μέλη ΔΕΠ. Σε μερι
κές περιπτώσεις, οι κατατάξεις μπορεί να προκα- 
λέσουν στροφή των πόρων σε μη παραγωγικές 
χρήσεις. Μπορούν ωστόσο και να αποτελόσουν 
απόδειξη της αποτελεσματικότητας του ιδρύμα
τος και να υποστηρίξουν το αίτημα για περεταίρω 
κρατική χρηματοδότηση.

Πολλοί από τους τρόπους με τους οποίους οι 
αξιολογήσεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων 
στα ΑΕΙ των τεσσάρων χωρών που παρουσιάστη
καν συμφωνούν με τα συμπεράσματα προηγούμε
νων ερευνών γι’ αυτό το θέμα. Ωστόσο, κάποιες 
αποχρώσεις και εντελώς διαφορετικές προσεγγί
σεις αυτών των τεσσάρων χωρών θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε νέες χρήσεις των αξιολογήσεων 
στα ΑΕΙ των ΗΠΑ ή άλλων κρατών. Τα παρακάτω 
ευρήματα μπορεί να χρησιμεύσουν ως προτάσεις 
σε εκείνα τα ΑΕΙ που ελπίζουν να εκμεταλλευ
τούν τις αξιολογήσεις για να πραγματοποιήσουν 
το έργο τους με νέους τρόπους.

Βελτιωμένη λήψη εμπεριστατωμένων αποφά
σεων. Όλα τα ΑΕΙ, κυρίως στις ΗΠΑ, καλούνται 
όλο και συχνότερα να λαμβάνουν αποφάσεις βά

σει στοιχείων και να τεκμηριώνουν την επιτυχία 
των φοιτητών και του ιδρύματος. Για τα καναδικά 
ΑΕΙ αυτής της έρευνας, οι αξιολογήσεις αποτε
λούν πρόσθετο εργαλείο για την τελειοποίηση των 
δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιού
νται για την εσωτερική και τη δημόσια αποτίμη
ση, για τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και 
για τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται αυτά τα 
στοιχεία στους οργανισμούς αξιολόγησης. Αυτή 
η διαδικασία ήταν λιγότερο σαφής στις υπόλοι
πες χώρες, ωστόσο υπονοούνταν ιδίως εκεί όπου 
κάποιο σύστημα αξιολόγησης παρουσιάζεται ως 
τρόπος πιστοποίησης ή διασφάλισης της ποιότη
τας. Τα γερμανικά ΑΕΙ, για παράδειγμα, ανέφε
ραν ότι κάνουν χρήση των αξιολογήσεων για να 
προσδιορίσουν δείκτες επίδοσης και εσωτερικά 
πρότυπα. Οι αξιολογήσεις μπορεί να προκαλέ- 
σουν ενδοπανεπιστημιακό διάλογο ως προς το τι 
συνιστά επιτυχία και πώς μπορεί το ίδρυμα να την 
τεκμηριώσει και να την παρουσιάσει καλύτερα.

Αύξηση συμμετοχής σε διευρυμένο διάλογο 
για τη μέτρηση της επιτυχίας του Ιδρύματος. Τα 
ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ενδοπανεπιστημιακό διάλο
γο και συμμετέχουν στον ευρύτερο εθνικό ή διε
θνή διάλογο για την αποτελεσματικότητα των αξι
ολογήσεων και τους νέους τρόπους συγκρότησης 
και παρουσίασης των δεικτών επιτυχίας. Μερικά 
ΑΕΙ του Καναδά -και πιο πρόσφατα των ΗΠΑ- 
αντέδρασαν στις αξιολογήσεις μπούκοτάροντας 
τη διαδικασία, με την ελπίδα να ασκήσουν πίεση 
για να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο πιστεύουν 
ότι δεν αναγνωρίζει το έργο τους με ουσιαστικό 
τρόπο. Άλλα ιδρύματα επέλεξαν να επισπεύσουν 
τις αλλαγές συνεργαζόμενα με τους οργανισμούς 
αξιολόγησης. Το 2007, μια αναφορά του Ινστι
τούτου Χάραξης Πολιτικής στην Ανώτατη Εκπαί
δευση περιέγραφε τους τρόπους με τους οποίους 
τα ιδρύματα συνεργάστηκαν επί σειρά ετών με 
τη U.S. News and World Report για να βελτι
ωθούν οι δείκτες, ως αποτέλεσμα της κριτικής 
που ασκήθηκε στη μεθοδολογία. Αντιπρόσωποι 
των ΑΕΙ από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε δι-

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 37

http://www.istame.gr


2010
I ο ύ Γΐ I Ο 5
Τεύχο$2

www.istame.gr

εθνή συνέδρια για την αξιολόγηση, τροφοδοτώντας 
τη συζήτηση και προτείνοντας κατευθύνσεις για τη 
βελτίωση των συστημάτων αξιολόγησης σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Η ανταπόκριση αυτή σηματο
δοτεί τη δέσμευση των συμμετεχόντων ιδρυμάτων να 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του τοπίου των αξιο
λογήσεων, επικεντρωνόμενοι σε ζητήματα που τους 
ενδιαφέρουν και συντελούν στην επιτυχία των φοιτη
τών τους. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους συζητήσεις 
είναι ένας όλο και πιο σημαντικός τρόπος να διατυ
πωθεί το πώς η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιη
θεί για να μετρηθούν και να βελτιωθούν οι πρακτικές 
κάθε ιδρύματος.

Βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης. 
Μπορεί τα υπό εξέταση ΑΕΙ να παρουσιάζουν αλλα
γές στις πρακτικές τους, οι οποίες μεταβάλλουν τους 
δείκτες -δυσκολεύοντας τα κριτήρια επιλογής φοιτη
τών, ευνοώντας την έρευνα έναντι της εκπαίδευσης 
και ενισχύοντας το προφίλ του διδακτικού προσωπι
κού -, αρκετά άλλα ιδρύματα όμως αναφέρουν επί
σης αλλαγές που σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία 
και την επιτυχία των φοιτητών. Τα ΑΕΙ της Ιαπωνίας, 
για παράδειγμα, αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν έρευ
νες γνώμης φοιτητών και προγράμματα ανάπτυξης 
του διδακτικού προσωπικού για να βελτιώσουν την 
ποιότητα της διδασκαλίας. Δεδομένης της ιστορικής 
επικέντρωσης της Ιαπωνίας στην έρευνα, τούτη η ση
μαντική παρέκκλιση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη προ
σοχή στην εκμάθηση. Οι αξιολογήσεις αποτυπώνουν 
μια σειρά μεταβλητών, που υποδηλώνουν την επιτυχία 
σε ολόκληρο το φάσμα των τομέων όπου δίνει έμφαση 
το ίδρυμα. Τα ΑΕΙ που χρησιμοποιούν την αξιολόγησή 
τους για να προκαλέσουν αλλαγές σε τομείς οι οποίοι 
βελτιώνουν άμεσα την μάθηση, αποδεικνύουν ότι η 
αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές 
των τρόπων διδασκαλίας και μάθησης.

Προσδιορισμός και αναπαραγωγή πρότυπων προ
γραμμάτων. Για ορισμένα από τα ΑΕΙ της μελέτης 
αυτής, η λειτουργία της αξιολόγησης ως μέτρο σύ
γκρισης μεταξύ ομότιμων ιδρυμάτων, οδηγεί στον 
προσδιορισμό και την αναπαραγωγή πρότυπων προ
γραμμάτων. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, λένε ότι

χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις για να εντοπίσουν 
επιτυχημένα προγράμματα ομότιμων ιδρυμάτων, τα 
οποία θα μπορούσαν να προσαρμόσουν στα μέτρα 
της δικής τους δουλειάς. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 
για το πώς δομούν τα ερευνητικά τους προγράμματα 
άλλα ΑΕΙ που βρίσκονται ψηλά στις κατατάξεις, και 
πώς μπορούν αυτά τα προγράμματα να επηρεάσουν 
τη δομή του πανεπιστημίου. Τα ΑΕΙ πρέπει να είναι 
πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση για να 
προσδιορίσουν νέους τρόπους να κάνουν τη δουλειά 
τους και να μοιραστούν τα προγράμματά τους με άλλα 
ενδιαφερόμενο ιδρύματα.

Ενίσχυση διαπανεπιστημιακής συνεργασίας. Οι 
κατατάξεις θεωρείται συχνά ότι υποκινούν τον αντα
γωνισμό μεταξύ των ΑΕΙ, αλλά οι περιπτωσιολογικές 
μελέτες δείχνουν ότι ωθούν επίσης σε συνεργασία. 
Αρκετά ΑΕΙ ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τις κατα
τάξεις για να αναζητήσουν νέους συνεργάτες ιδίως 
σε διεθνές επίπεδο. Για τους Αυστραλούς, οι αξιο
λογήσεις οδηγούν σε νέες διεθνείς ανταλλαγές και 
βοηθούν τα ΑΕΙ να εντοπίσουν ομότιμα ιδρύματα με 
τα οποία μπορούν να συνεργαστούν στους τομείς της 
έρευνας και της ανταλλαγής σπουδαστών. Οι Γερμα
νοί σημείωσαν ότι οι αξιολογήσεις προκάλεσαν νέες 
συνεργασίες εντός της χώρας προκειμένου να δημι- 
ουργηθούν «δίκτυα αριστείας».

Τα ΑΕΙ της Ιαπωνίας, που είναι επικεντρωμένα στη 
διεθνοποίηση, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη νέων 
διεθνών συνεργασιών για να βελτιώσουν την ανα- 
γνωρισιμότητα των ιδρυμάτων τους παγκοσμίως. Για 
όλα αυτά τα ΑΕΙ, οι αξιολογήσεις οδήγησαν σε νέ
ους τρόπους προσέλκυσης ομότιμων ιδρυμάτων, νέες 
ερευνητικές συνεργασίες, προγράμματα ανταλλαγής 
διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, και συμμαχίες. 
Μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό ση
μείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό ΑΕΙ που μπο
ρούν να συνεργαστούν και να συνεταιριστούν.

Ένα άλλο εύρημα της παρούσας μελέτης είναι ότι 
και οι τέσσερις χώρες επικεντρώθηκαν στο ζήτημα 
της προσέλκυσης (και της συγκράτησης) αλλοδαπών 
φοιτητών. Αυτή είναι μία από τις όψεις της ανταγωνι
στικής φύσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκο-
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σμίως. Τα ΑΕΙ των ΗΠΑ έδωσαν λιγότερη προσο
χή στις διεθνείς αξιολογήσεις, αυτό όμως μπορεί 
να αλλάξει αν οι άλλες χώρες κατορθώσουν να 
δημιουργήσουν πανεπιστήμια παγκόσμιας κλά- 
σης και να προσελκύσουν φοιτητές και καθηγη
τές με τις υψηλότερες επιδόσεις. Είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν οι ηγεσίες των ΑΕΙ των ΗΠΑ τον 
τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν οι άλλες χώρες 
να ενισχύσουν το διεθνές προφίλ τους. Στο μέλ
λον, μπορεί οι ΗΠΑ να βρεθούν στην ανάγκη να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις προσπάθειες, ενώ θα 
εξακολουθούν να τηρούν τη δέσμευσή τους να 
δέχονται στους κόλπους τους το ποικιλόμορφο 
μίγμα Αμερικανών φοιτητών.

Τα γενικά ευρήματα ίσως φανούν χρήσιμα σε 
πολλά ΑΕΙ, πρέπει όμως να μελετηθούν και οι συ
στάσεις που προκύπτουν από τις επιμέρους περι
πτωσιολογικές μελέτες. Η αρνητική επίδραση των 
αξιολογήσεων στην πρόσβαση των μη προνομι
ούχων φοιτητών έχει τεκμηριωθεί επαρκώς στις 
ΗΠΑ, και πιθανότατα θα εξελιχθεί σε όλο και ση
μαντικότερο ζήτημα παγκοσμίως, καθώς τα διεθνή 
συστήματα αξιολόγησης εισάγουν ή εμπεδώνουν 
διαστρωματώσεις που κινούνται γύρω από τα πα
νεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης. Μερικές ακόμη 
ανησυχίες που αναδεικνύει αυτή η έρευνα είναι ο 
ενδεχόμενος αντίκτυπος των αξιολογήσεων στην 
έμφαση που δίδεται στην έρευνα έναντι της εκ
παίδευσης, η αναλογία μόνιμων μελών ΔΕΠ και 
συμβασιούχων εντεταλμένων διδασκαλίας, και η 
χρηματοδότηση των παγκόσμιας κλάσης ΑΕΙ εις 
βάρος όσων προωθούν άλλους εθνικούς στό
χους. Τα ΑΕΙ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της αξιολόγησης 
ως καταλύτη για την υιοθέτηση άμεσων μέτρων, 
έτσι ώστε να αμβλυνθεί κάθε ενδεχόμενος αρνη
τικός αντίκτυπος.

Η παρούσα μελέτη περιγράφει διάφορες θε
τικές και αρνητικές αντιδράσεις των ΑΕΙ στις 
αξιολογήσεις. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τρό
πους με τους οποίους μπορούν τα ιδρύματα να 
εκμεταλλευτούν τις αξιολογήσεις προκειμένου να

βελτιώσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πρα
κτικές τους. Αν γίνει συνετή χρήση των αξιολογή
σεων σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, μπορεί να 
αποτελόσουν σημείο εκκίνησης για όσα ιδρύματα 
αναζητούν νέους τρόπους να προσεγγίσουν τον 
ανταγωνισμό και τη λογοδοσία, β
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Περίληψη

Ο ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0 ο οποίος μεταφέρει στο εθνικό 
μας δίκαιο την οδηγία 2006/123, για τις υπηρεσίες 
συνιστά «νόμο-πλαίσιο» βάσει του οποίου θα 
εκδοθούν πολυάριθμες κανονιστικές πράξεις για 
την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων του. Ο ίδιος 
ο νόμος ρητά δίνει 18 εξουσιοδοτήσεις για την 
έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων, αλλά πολλές 
περισσότερες θα είναι οι απαραίτητες τροποποιήσεις 
υφισταμένων κανόνων προκειμένου να καταστούν 
σύμφωνοι με την Οδηγία. Πόσοι είναι αυτοί οι 
κανόνες και τι είδους τροποποιήσεις πρέπει να τους 
γίνουν;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα κυρίως 
πολιτική και δευτερευόντως, μόνο, νομική. Αυτό 
γιατί η Οδηγία καταλείπει σημαντικά περιθώρια 
διακριτικής ευχέρειας στα κράτη, τόσο ως προς τις 
ουσιαστικές της όσο και ως προς τις διαδικαστικές 
της απαιτήσεις. Συνεπώς, τα κράτη μπορούν να 
αρκεστούν σε μια «ελαφριά» προσαρμογή, η οποία 
θα βασίζεται σε α) επιφανειακή αξιολόγηση των 
περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών, β) γενικευμένη 
και επαναλαμβανόμενη επίκληση του δημόσιου 
συμφέροντος, γ) επιλεκτική κοινοποίηση προς 
την Επιτροπή νέων περιοριστικών ρυθμίσεων, δ) 
δημιουργία Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης τα οποία 
απλώς θα συλλέγουν και θα διαχειρίζονται έγγραφα 
κτλ. Η Οδηγία δίνει όμως την αφορμή νομικά και την 
ευκαιρία πολιτικά για μια πραγματική και ουσιαστική 
αναδιάρθρωση της οικονομίας των υπηρεσιών.

Στην τρέχουσα συγκυρία η ουσιαστική μεταφορά 
της Οδηγίας αποτελεί για τη χώρα μας τη μοναδική 
επιλογή. Πρώτον, διότι η μέχρι σήμερα ρύθμιση 
των υπηρεσιών αποδείχθηκε αναποτελεσματική και 
χρήζουσα ουσιαστικής μεταρρύθμισης. Δεύτερον, 
η ουσιαστική μεταρρύθμιση αποτελεί πλέον νομική 
υποχρέωση της χώρας μας -  και με όρους διεθνούς 
δικαίου -  σύμφωνα με το Μνημόνιο που υπέγραψε η 
Ελλάδα στις 25 Μαρτίου 2010, ως προϋπόθεση για 
την παροχή οικονομικής βοήθειας. Με τα δεδομένα 
αυτά, η μεταφορά της Οδηγίας θα έπρεπε να ειδωθεί 
όχι ως μια ακόμη τυπική υποχρέωση της χώρας προς 
την ΕΕ, αλλά ως ευκαιρία για εκσυγχρονισμό και 
αναγέννηση της οικονομίας των υπηρεσιών και για 
αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.

Προϋπόθεση για να υλοποιηθούν τα παραπάνω 
είναι, όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας (η 
οποία είναι από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που 
έχει επίσης σοσιαλιστική κυβέρνηση), η λήψη 
πολιτικής απόφασης για μαξιμαλιστική μεταφορά και 
εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας.

1. Γ ε ν ι κ ά  γ ια  τ η ν  Ο δ η γ ί α  γ ια  τ ι ς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ ημοσ ιεύτηκε στις 3 Μ αΐου ο ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0  
ο οποίος μεταφ έρει στο εθ ν ικό  μας δίκαιο την 
οδηγία  2 0 0 6 /1 2 3 ,  για τις  υπηρεσίες, γνω στή 
και ως «οδηγία B o lke s te in » 1.

Αποτελεί κο ινό τόπο ότι η Οδηγία η οποία 
τελικά  υ ιοθετήθηκε, ύστερα από δραματικές δ ι-  
αβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κ ο ινοβούλιο  και 
στο Συμβούλιο, και κάτω από του ς αχούς τω ν 
«ξεσηκω μένω ν» συνδικάτω ν, διαφέρει ρ ιζικά 
από την πρόταση του Επιτρόπου B o lke s te in . Η 
βασική διαφορά έγκειτα ι στην εξάλειψ η , αηό το 
κείμ ενο  της  οδηγίας, της «αρχής του κράτους 
προέλευσης». Σύμφω να με την  αρχή αυτή ο πά- 
ροχος υπηρεσιών που μετακινείτα ι προσωρινά 
σε άλλο κράτος μέλος θα μπορούσε να ασκεί 
τη δραστηριότητά του σ υμμορφ ούμενος με τη 
νομοθεσ ία  του κράτους προέλευσής του, και 
αδ ιαφορώ ντας για του ς  κα νόνες  του κράτους

Η Οδηγία, μπορεί να ιδωθεί 
περισσότερο ως μια ευκαιρία, 

παρά ως ένα βάρος για τα κράτη
μέλη

υποδοχής. Αυτή η αρχή θα δ ιευκόλυνε σημα
ντικά  την  παροχή διασυνοριακώ ν υπηρεσιών, 
ιδιαίτερα από μικρομεσ α ίες επ ιχειρήσεις για τις 
οποίες το κόσ τος έρευνας και συμμόρφω σης 
προς το υ ς  κα νό νες  του κρά τους υποδοχής ε ί
ναι δυσβάσταχτο. θα  μπορούσε, όμω ς, να ο δ η 
γήσει σε κανονισ τικό  ανταγω νισμό (re g u la to ry  
c o m p e tit io n ) προς τα κάτω  και σε κο ινω νικό  
d u m p in g 2.

Εν όψ ει του φ όβου αυτού η αρχή του κρ ά 
τους προέλευσης εγκα τα λείφ θηκε και τη θέση 
της πήρε η αρχή «της ελεύθ ερης παροχής υπη
ρεσιών». Σύμφω να με την  αρχή αυτή, η οποία 
καθιερώ νετα ι στο άρθρο 16 της  οδηγίας (άρθρο 
17 του ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0 )  «οι πάροχοι υπηρεσιών 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κ ρ ά το ς -
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μέλος δ ιαφ ορετικό  από αυτό στο οποίο εδ ρ εύ 
ουν». Στην πραγματικότητα η αρχή αυτή σ υνι- 
στά τη διατύπωση, σε νο μοθ ετικό  κείμενο , της 
αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όπως 
απορρέει από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία  της 
ΕΕ (ΣυνθΛΕΕ) και τη νομολογία  του Δικαστηρίου 
της ΕΕ (ΔΕΕ) και δεν έχει καμία προφανή προ
στιθέμενη αξία3.

Τόσο η αρχή της ελεύθερης παροχής υπη
ρεσιών όσο και οι λοιπές ρυθμίσεις που θ ε 
σπίζονται από την Οδηγία έχουν ως απώτερο 
στόχο την  απελευθέρωση τω ν υπηρεσιών που

Η Οδηγία μάλλον γεννά 
ευκαιρίες για τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των κρατών, 
παρά επιβάλλει συγκεκριμένες 
νομικές υποχρεώσεις

εμπίπτουν στο πεδίο εφ αρμογής της (η Οδηγία 
είχε προωθηθεί ως «οριζόντιο» κείμ ενο  που θα 
κάλυπτε όλες τις  υπηρεσίες, αλλά η διαπραγ
μάτευση οδήγησε στην υιοθέτηση σημαντικώ ν 
εξαιρέσεω ν) χωρίς όμω ς να επ ιβάλλουν απόλυ
τα δεσ μευτικούς κα νόνες  δικαίου. Εν όψει του 
ορ ιζόντιου  και γεν ικού  χαρακτήρα της, της  α τυ 
χούς σύνταξης και γλώσσας της και του ασα
φ ούς συσχετισμού της με τη νομολογία  του ΔΕΕ, 
η Οδηγία μάλλον γεννά  ευκα ιρ ίες για τον  ε κ 
συγχρονισμό τω ν ο ικονομ ιώ ν τω ν κρατώ ν, παρά 
επιβάλλει σ υγκεκρ ιμένες νο μ ικές  υποχρεώσεις. 
0  βαθμός και ο ρυθμός της  απελευθέρωσης αυ
τής επαφίεται στον Ευρωπαϊκό «πατριωτισμό» 
τω ν κρατώ ν μελώ ν. Με άλλα λόγια, η Οδηγία, 
μπορεί να ιδωθεί περισσότερο ως μια ευκαιρία, 
παρά ως ένα βάρος για τα κράτη μέλη4.

Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της Οδηγίας, 
ως μέσου εκσυγχρονισμού και «ανοίγματος» 
της αγοράς υπηρεσιών, δεν προκύπτει από το 
ίδιο το κείμ ενο  της Οδηγίας αλλά εξαρτάται, σε 
μεγάλο βαθμό, από το είδος της μεταφ οράς που 
θα επ ιλέξουν να κάνουν τα κράτη μέλη.

11. Ο ι  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Τ ΙΚ Ο Ι  Τ Ρ Ο Π Ο Ι  
Μ Ε ΤΑ Φ Ο Ρ Α Σ ΤΗΣ Ο Δ Η Γ Ι Α Σ

0  τρόπος μεταφ οράς της  Ο δηγίας είναι συ
νάρτηση πολιτικώ ν επ ιλογώ ν, νο μ ικώ ν σ υνθη
κώ ν καθώ ς και σ υνταγματικώ ν επ ιταγών. Έτσι, 
στη μέχρι σήμερα μεταφορά της Ο δηγίας παρα
τηρούμε σ ημαντικότατες δ ιαφ ορές, τόσο ποσο
τικ ές  όσο και ποιοτικές.

Α. Ποσοτικά
Από πλευράς ποσοτικής, οι δ ιαφ ορές είναι 

ιδιαίτερα ευδ ιάκρ ιτες. Σύμφω να με τα επίσημα 
στοιχεία που δημοσ ιεύονται στην ιστοσελίδα της 
ΕΕ5 δ ιακρ ίνουμε τρεις  κα τηγορ ίες  κρατώ ν μ ε 
λών: α) αυτά που δεν  έχουν υιοθετήσει κανένα 
μέτρο  για τη μεταφορά της  Ο δηγίας (Ιρλανδία , 
Κύπρος, Λ ουξεμβούργο , Πορτογαλία , Σ λοβ ε
νία), β) αυτά που έχουν υιοθετήσει έναν νόμο  
πλαίσιο ο οποίος ως επί το πλείστον αντιγράφει 
τις  δ ια τά ξεις  της Ο δηγίας (Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ελλάδα, Πολωνία) και γ) αυτά που έχουν υ ιο 
θετήσει πλειάδα μέτρω ν π ροκειμένου να ε ξ ε ι-  
δ ικεύσ ουν τις  επί μέρους επ ιταγές της Ο δηγί
ας. Τα κράτη αυτής της τελευτα ίας κατηγορ ίας 
έχουν ή δεν έχουν υ ιοθετήσει και νόμο  πλαίσιο 
(λ.χ. η Ισπανία έχει νόμο  πλαίσιο ενώ η Αυστρία 
δεν  έχει). Μ εταξύ τω ν κρατώ ν της τρ ίτης  κα τη 
γορ ίας -  αυτών δηλαδή που έχουν επιχειρήσει 
πραγματική και επί της ουσίας μεταφορά της 
Ο δηγίας -  παρατηρούνται σ ημαντικότατες δ ι
αφορές: Το Η νω μένο Βασίλειο και η Λιθουανία 
έχουν αρκεστεί στην υιοθέτηση 5 νο μ οθ ετικώ ν 
πράξεω ν, η Γαλλία και η Μάλτα 15, η Δανία 
105 , η Γερμανία 125  ενώ  η Ουγγαρία 3 0 6 .

Στη χώρα μας, ο ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0  προβλέπει, 
για  την εφ αρμογή  του, την  υιοθέτηση 16 ΥΑ ή 
ΚΥΑ (στα άρθρα 6 (1 ), 7 (2 ), 8 (7 ), 10 (2 ), 13(4), 
14 (8 ), 17 (5 ), 1 8 (1 6 ), 19 (4 ), 2 4 (5 ), 28 (2 ), 
2 8 (9 ), 2 9 (4 ), 3 0 (4 ), 3 1 (5 ) και 3 5 (2 )) και δύο 
Π.Δ. (στα άρθρα 2 5 (3 ) και 2 6 (7 )). Δηλαδή επί 
συνόλου 35  άρθρω ν που αφορούν στη μ ε τα φ ο 
ρά της Ο δηγίας για τις  υπηρεσίες (γιατί ο νό μος 
περιέχει και κάποιες «ειδ ικές και τελ ικ ές  δ ια τά -
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ξεις» άσχετες προς την  Οδηγία) πάνω από τις 
μισές περιέχουν μια τουλάχισ τον ε ξο υ σ ιο δ ο τι- 
κή διάταξη. Και τούτο  χω ρίς να υπ ολογίζετα ι ο 
αριθμός τω ν νόμω ν και λοιπών κανονισ τικώ ν 
πράξεων που είναι απαραίτητες για να κα τα ρ - 
γη θού ν  ή να τροποποιηθούν προϋπάρχουσες 
πράξεις α ντίθετες  προς τις  αρχές της  Οδηγίας. 
Καθίσταται έτσι σαφές ότι, σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει με άλλες οδηγίες , η μεταφορά της 
Ο δηγίας 2 0 0 6 /1 2 3  στη χώρα μας δεν  ο λ ο κ λη 
ρώ θηκε με τον  ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0 ,  αλλά απ εναντί
ας μόλις ξεκίνησ ε.

Β. Ποιοτικά
Τίθεται, συνεπώς, το ζήτημα  του είδους -  της 

ποιότητας -  της  μεταφ οράς που θα επιχειρήσει 
ο Έ λληνας νο μοθ έτης . Η Οδηγία καταλείπει ση
μαντική δ ιακριτική ευχέρεια  στα Κράτη Μέλη.

Ε ιδικότερα, η Οδηγία περιλαμβάνει δύο βα
σ ικές κα τηγορ ίες  ρυθμίσεω ν, ουσ ιαστικές και 
δ ιαδ ικαστικές.

1. Ουσιαστικές ρυθμίσεις
Οι ουσ ιαστικές ρυθμίσεις της  Ο δηγίας (όπως 

και του Νόμου) περιέχονται κυρίω ς στα Κ εφ ά 
λαια Γ και Δ και αφ ορούν στην ελευθερ ία  εγ κ α 
τάστασης τω ν παροχών υπηρεσιών και στην 
προσωρινή παροχή διασυνοριακώ ν υπηρεσιών 
(χω ρίς εγκατάσταση), αντίστοιχα. Με την ε ξα ί
ρεση ορισμένω ν απαιτήσεων που περιγράφονται 
στις λεγά μενες  «μαύρες λίστες» (άρθρα 14 και

Τα Κράτη Μέλη διατηρούν την 
ευχέρεια να εισάγουν περιορισμούς 
στις κοινοτικές ελευθερίες

16 (3 ) της  Ο δηγίας =  15 και 17 (3 ) του Ν) και 
απαγορεύονται ολοσχερώ ς και κάποιων δ ια δ ι
καστικώ ν εγγυήσ εω ν (άρθρα 1 0 -1 3  Ο δηγίας = 
άρθρα 1 1 -1 4  Ν), τα Κράτη Μέλη δ ιατηρούν την 
ευχέρεια  να εισάγουν περιορισμούς στις κ ο ιν ο 
τικ ές  ελευθ ερ ίες  όταν πληρούνται τρεις  προϋ
ποθέσεις: τα μέτρα δεν  πρέπει να εισάγουν δ ια 
κρίσεις, πρέπει να δ ικα ιολογούντα ι από κάποιον

επ ιτακτικό λόγο δημοσίου σ υμφ έροντος και να 
είναι αναλογικά προς το ν  λόγο  αυτόν. Π ρώ τος 
κρ ιτής του κατά πόσο πληρούνται οι όροι αυτοί 
είναι το ίδιο το Κράτος, ενώ  η κρίση του Κ ρά 
τους υπάγεται σε συστηματική αξιολόγηση από 
την Επιτροπή -  η οποία πάντως το μόνο που 
μπορεί να κάνει είναι να κινήσει διαδικασία για 
παράληψη κατά του Κράτους. Ιδ ια ίτερης ση
μασίας είναι η υποχρέωση τω ν Κρατώ ν Μ ελών 
να κο ινοπ οιούν και να α ιτιολογούν προς την 
Επιτροπή κάθε νέο  μέτρο  το οποίο επηρεάζει 
την εγκατάσταση παροχών υπηρεσιών (άρθρο 
15(7) της  Οδηγίας) και το  σ υναφές δικαίωμα 
της  Επιτροπής να εκδ ίδει απόφαση ζη τώ ντας

Πρώτος κριτής του κατά πόσο 
πληρούνται οι όροι αυτοί είναι 

το ίδιο το Κράτος
την  κατάργηση του σχετικού μέτρου. Αλλά και 
αυτής της  υποχρέωσης κοινοποίησης αρχικός 
κρ ιτής είναι το ίδιο το Κράτος Μ έλος το οποίο 
μπορεί, στα πλαίσια της  δ ιακρ ιτικής του ευ χ έ 
ρειας, να «αποσιωπήσει» σ υγκεκρ ιμένα  μέτρα 
θεω ρώ ντας ότι δεν επ ηρεάζουν -  ή δεν επ ηρε
άζουν αρκετά -  την  εγκατάσταση αλλοδαπών 
παροχών υπηρεσιών. Σύμφω να με όλα τα πα
ραπάνω, ο βαθμός ουσιαστικής απ ελευθέρω 
σης ο οποίος θα συντελεστεί βάσει της Ο δηγίας 
εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις π ολιτικές 
επ ιλογές του κάθε Κράτους.

Κάποια κράτη, όπως λ.χ. η Ισπανία έχει 
«αδράξει την  ευκαιρία» που τους  προσφέρει η 
μεταφορά της  Ο δηγίας π ροκειμένου να μ ετα ρ 
ρυθμίσουν συνολικά την αγορά τω ν υπηρεσιών 
στην επικράτειά της. Όπως πολλές άλλες χώ 
ρες κατά τη μεταφορά του κο ινοτικού  δικαίου, 
η Ισπανία αποφάσισε να «επιχρυσώσει» τους 
κο ινο τικο ύ ς  κα νόνες  (§ο1άρΐ3ίίη§), με δύο 
τρόπους. Πρώ τον, τα ουσιαστικά κριτήρια της 
Ο δηγίας εφ αρμόζοντα ι κατά τρόπο διασταλτι
κό, δημ ιουργώ ντας εις βάρος κάθε εθν ικού  μ έ 
τρου ισχυρό τεκμήρ ιο  ότι συνιστά περιορισμό 
αντίθετο  προς την Οδηγία. Αυτό εξηγεί και το
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πλήθος τω ν νο μ ο θ ετικώ ν  κειμ ένω ν που τροπ ο
ποιούνται π ροκειμένου να καταστούν σ ύμφ ω 
να προς την  Οδηγία. Δ εύτερον οι κα νό νες  της 
Ο δηγίας, τόσο ουσιαστικοί όσο και δ ιαδ ικασ τι-

0 βαθμός ουσιαστικής 
απελευθέρωσης ο οποίος θα 
συντελεστεί βάσει της Οδηγίας 
εξαρτάιαι, σε μεγάλο βαθμό, από τις 
πολιτικές επιλογές του κάθε Κράτους
κοί εφ α ρμόζοντα ι ανεξαρτήτω ς αν πρόκειται για 
υπηρεσίες π αρεχόμενες διασυνοριακά ή αμιγώς 
ημεδαπά. Συνεπώς, η μεταφορά της Ο δηγίας 
συνιστά, την αφορμή -  νομικά  -  και την  ευ 
καιρία -  πολιτικά -  για το ν  εκσ υγχρονισ μό της 
εγχώ ριας αγοράς υπηρεσιών.

2. Διαδικαστικές ρυθμίσεις
Όσον αφορά στις δ ιαδ ικασ τικές απαιτήσεις 

της Ο δηγίας, αυτές περιέχονται κυρ ίω ς στα 
Κεφάλαια II και VI. Το Κεφάλαιο 11 φέρει τον 
τίτλο  «Διοικητική απλούστευση». Συνιστά, στην 
πραγματικότητα, το πρώτο κείμ ενο  δεσμευτικού 
δικα ίου της  ΕΕ το οποίο σκοπεί στην κα νον ισ τι
κή μεταρρύθμιση. Η κανονισ τική  μεταρρύθμ ι
ση αποτελεί προτεραιότητα του ΟΟΣΑ ήδη από 
τις  αρχές της δεκαετίας του '9 0  κι έχει κάνει 
την  επίσημη είσοδό της στα πλαίσια της  ΕΕ με 
τη Στρατηγική της  Λισσαβώνας, το 2 0 0 0 6. Ως 
στόχος της  Λισσαβώνας, η πρόοδος στον τομέα  
της  κανονισ τικής μεταρρύθμισης α ξιολογείτα ι 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη (peer rev iew ) στα 
πλαίσια της Ανοιχτής Μ εθόδου Συντονισ μού7. 
Συνεπώς, το κάθε κράτος προσπαθεί στον το 
μέα αυτό ήδη μια δεκαετία . Στη χώρα μας έχει 
συσταθεί ομώ νυμη Γραμματεία στο Υπουργείο 
Εσωτερικών ήδη από την  αρχή της  δεκαετίας, 
ενώ  επί του παρόντος «τρέχει» το Επιχειρη
σιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μ εταρρύθμιση 
2 0 0 7 - 2 0 1 3»8. Η Οδηγία, «πατώντας» στην ήδη 
κτηθείσα εμπειρία και αντλώ ντας από ήδη α ξιο - 
λογηθείσ ες «βέλτιστες πρακτικές» θεσπίζει, για 
πρώτη φορά, δεσ μευτικούς κα νό νες  δικαίου σε

αυτόν το ν  τομέα . Στα πλαίσια αυτά θεσπίζονται 
τρεις  (ή μάλλον δύο) βασικοί κανόνες.

Πρώ τον, η Οδηγία (άρθρο 5 =  άρθρο 6 Ν) 
προβλέπει ότι τα κράτη οφ είλουν  να α ξιο λο γή 
σουν όλες τις  δ ιαδικασ ίες και διατυπώσεις που 
ρυθμ ίζουν  την πρόσβαση σε κάθε δρασ τηρ ιό 
τητα υπηρεσίας και να τις  απλουστεύσουν σε 
περίπτωση που «δεν είναι αρκούντω ς απλές». 
Η πρόβλεψη αυτή είναι τόσο γεν ικό λο γη  ώστε 
δε μπορεί να θεω ρηθεί ότι εισάγει πραγματικό 
κανόνα  δικα ίου. Το αντίστοιχο άρθρο του ν ό 
μου παρέχει εξουσ ιοδότησ η προς τον  Υπουργό 
Εσωτερικώ ν για την  εφ αρμογή  του, χω ρίς να 
περιέχει καμία ουσιαστική ρύθμιση ή κ ρ ιτή 
ριο για το τι σημαίνει «αρκούντω ς απλές». Η 
εμπειρία από άλλα κράτη μέλη καταδεικνύει ότι, 
π ροκειμένου να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, 
η σχετική αξιολόγηση δε μπορεί να γίνει από 
το υ ς  άμεσα εμ π λ εκ ό μ εν ο υ ς /θ ιγ ό μ εν ο υ ς  φ ο 
ρείς, αλλά απαιτεί τη σύσταση ορ ιζόντιου  «δ ια - 
κλαδικού» φορέα, όπου οι απαιτήσεις του ενός  
να συνιστούν βάρος για τον  άλλον, ώστε να 
επ ιτυγχάνεται σφαιρική και όχι κ λ α δ ικ ή /σ υ ν τε -  
χνιακή αξιολόγηση.

Δ εύτερον, κατά τρόπο πολύ πιο σαφή και 
κα ινοτόμο , η Οδηγία προβλέπει τη δημιουργία  
Ενιαίων Κέντρω ν Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) τα οποία 
να μπορούν να δ ιεκηερα ιώ νουν όλες τις  απα
ρα ίτητες διαδικασ ίες και διατυπώσεις καθώ ς 
και, όπου απαιτείται, την υποβολή για τη χ ο ρ ή 
γηση άδειας για κάθε δραστηριότητα  παροχής 
υπηρεσιών. Ο Ν όμος υπερθεματίζει ορ ίζοντα ς 
ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επ ικο ι
νω νεί με τα ΕΚΕ «ηλεκτρονικά  και από απόστα
ση». Περαιτέρω , τα ΕΚΕ, παρέχουν π ληροφ ορί
ες  προς κάθε ενδ ια φ ερ ό μενο , επί πλέον αυτών 
που παρέχονται ηλεκτρονικά  σε έναν «απλό β ή - 
μ α -π ρ ο ς-β ή μ α  οδηγό»9. Από το  Νόμο π ροβλέ- 
πεται η αξιοποίηση της εμπειρίας τω ν ΚΕΠ και 
η μετατροπή κάποιων από αυτά σε ΕΚΕ. Επίσης, 
προβλέπεται (ή μάλλον εννοείτα ι) ότι οι υπηρε
σίες τω ν ΕΚΕ/ΚΕΠ θα προσφέρονται σε όλους 
το υ ς  παρόχους υπηρεσιών και όχι μό νον  στους 
αλλοδαπούς, όπως θα απαιτούσε μια συσταλτι
κή ανάγνωση της  Οδηγίας.
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0  τρ ίτος  βασικός διαδ ικασ τικός κανόνας 
που θεσπίζει η Οδηγία -  και ο οποίος τελεί σε 
άμεση σχέση με τη δημιουργία  τω ν ΕΚΕ, είναι η 
δυνατότητα  διεκπεραίω σης όλω ν τω ν δ ιο ικη τι
κώ ν διαδικασιώ ν ηλεκτρονικά , από απόσταση. 
Σχετικά ο Ν όμος προβλέπει ότι «όλες οι α ρ μό 
δ ιες αρχές, όπως υπηρεσίες Υπουργείων, Π ερ ι
φ ερειώ ν, νο μ ικώ ν προσώπων δημοσίου δικαίου 
(Ν .Π .Δ .Δ .), Ο ργανισμοί Τοπικής Αυτοδιο ίκησ ης 
(Ο .Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, α νεξά ρ 
τη τες  δ ιο ικη τικές  αρχές, ή υπηρεσίες νομ ικώ ν 
προσώπων ιδιω τικού δικαίου (Ν .Π .Ι.Δ .) του δ η 
μόσιου τομέα , εξασ φ αλίζουν ότι όλες οι δ ια 
δ ικασ ίες και οι διατυπώσεις για την πρόσβαση 
σε δρασ τηρ ιότητες παροχής υπηρεσιών δ ιεκπ ε- 
ραιώ νονται εύκολα  από απόσταση και με η λ ε 
κτρονικά  μέσα μ έσ ω  τ ο υ  Ε Κ Ε  κ α ι  τω ν  α ρ μ ό δ ιω ν  
α ρ χ ώ ν » (έμφαση του γρ ά φ οντο ς). Η τελευτα ία  
αυτή πρόταση καταδεικνύει ότι ο Έ λληνας ν ο -  
μο θέτης  έχει αποδεχτεί την αδυναμία γ ε ν ίκ ευ 
σης της  τηλεδ ιο ίκησ ης και της άμεσης η λ εκ τρ ο 
ν ική ς  επ ικοινω νίας του πολίτη με τις  δ ιά φ ορες 
υπηρεσίες. Η αδυναμία αυτή οφείλετα ι αφ ενός 
στην έλλειψ η, αυτή τη στιγμή, η λεκτρο ν ικής  
υπ ογραφής σε όλα τα επίπεδα της δ ιο ίκησης 
και αφ ετέρου -  και κατά τρόπο πιο χρόνιο  -  
της  γρα φ ειοκρ α τική ς  δομής τω ν δημοσίω ν 
υπηρεσιών. Από τον  τρόπο με τον  οποίον θα 
αναμορφ ω θεί αυτό το τελευτα ίο  χαρακτηρ ισ τι
κό όμω ς, εξαρτάται και ο βαθμός αποτελεσμα
τικό τα τος  τω ν ΕΚΕ. Με άλλα λόγια , μπορεί τα 
ΕΚΕ -  όπως και τα ΚΕΠ -  να δημ ιουργούν μια 
«υπερδομή» ενια ίας εξυπ ηρέτησης του παρόχου 
υπηρεσιών, η αποτελεσματικότητά  το υ ς  όμω ς, 
ειδ ικότερα  σε θέματα σύνθετα όπως αυτό της 
έκδοσ ης περισσότερων αδειώ ν από δ ια φ ο ρ ετι
κ ές  υπηρεσίες για κάποια επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών, προϋποθέτει την αναμόρφω ση της 
δημόσ ιας δ ιο ίκησης. Υπενθυμίζεται ότι η αποτε
λεσματικότατα  τω ν ΕΚΕ αξιολογείτα ι περιοδικά 
από την  Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι κονδύλια , 
βοήθεια  κτλ  τα οποία θα αντλήσει η χώρα μας 
για την προσαρμογή της  Ο δηγίας για τις  υπη
ρεσ ίες μπορούν -  και οφ είλουν  -  να δ ια τεθούν 
όχι μόνο  για τη γεν ίκευσ η της  η λ εκτρο ν ικής

υπ ογραφής σε όλες τις  βαθμίδες της διο ίκησης 
αλλά για την  αναμόρφωση της  δημόσ ιας δ ιο ί
κησης. Σημαίνει επίσης, ότι σε περίπτωση που 
τα ΕΚΕ δε λε ιτουργούν ικανοποιητικά η χώρα 
θα ελέγχετα ι για παράβαση τω ν υποχρεώ σεών 
της από την  Οδηγία.

Τέλος, το Κεφάλαιο VI της Οδηγίας φέρει τον 
τίτλο «Διοικητική Συνεργασία» και προβλέπει 
κα νόνες αρμοδιότητας και αλληλοβοήθειας μ ε 
ταξύ τω ν αρμόδιω ν υπηρεσιών τω ν κρατώ ν μ ε 
λών. Χωρίς να χρειάζεται να υπεισέλθει κανείς 
στους επί μέρους θεσπ ιζόμενους κανόνες, είναι 
σαφές ότι η ποιότητα της  συνεργασίας εξαρτάται 
α) από τη βούληση τω ν υπηρεσιών να σ υνεργα 
στούν με καλή πίστη και σύμφωνα με τις αρχές 
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας 
αναγνώ ρισης και β) από την ικανότητα της δ ι
οίκησης να το πράξει -  η εμπειρία στην Ελλάδα 
με δ ιο ικη τικές  αρχές που αδυνατούν να σ υντο 
νιστούν μεταξύ τους μάλλον δημιουργεί δυσ οί
ω νες προοπτικές για τη συνεργασία με τις αρχές 
άλλων 26  κρατώ ν μελών.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α

Η Οδηγία για τις υπηρεσίες δημιουργεί ένα 
πλέγμα υποχρεώσεων αρκετά ασαφές, που κα 
ταλείπει σημαντικό περιθώριο ελιγμών στα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μια 
«επιδερμική», τυπική μεταφορά της Οδηγίας, θ ε
σμοθετώντας ΕΚΕ με ελάχιστες αρμοδιότητες και 
μειωμένη αποτελεσματικότατα, μετατρέποντας την 
αυτό-αξιολόγηση σε «εξομολόγηση», ανακαλύ
πτοντας νέους λόγους δημόσιου συμφέροντος σε 
κάθε προσπάθεια αλλαγής και προσαρμόζοντας 
στα μέτρα τους την αρχή της αναλογικότητας. 
Μπορούν, όμως, να αδράξουν την ευκαιρία που 
προσφέρεται από τπν Οδηγία και να προχωρήσουν 
δυναμικά στο δρόμο της κανονιστικής μεταρρύθ
μισης, της τηλε-δ ιο ίκησης και της ουσιαστικής 
αναδιάρθρωσης της οικονομίας των υπηρεσιών 
-  οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 70% του 
ΑΕΠ και στο 98% των νέων θέσεων εργασίας -  
και τούτο μάλιστα με την υποστήριξη (τεχνική και 
οικονομική) της ΕΕ.
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Η χώρα μας έχει παράδοση στην «τυπική» μ ε
ταφορά οδηγιών, ειδικότερα σε τομείς όπου θί
γονται «κεκτημένα» συγκεκριμένων ομάδων (βλ. 
λ.χ. πολλαπλές καταδίκες σχετικά με την μη ανα
γνώριση τίτλων σπουδών από την ΕΕ). Στη λογική 
αυτή φαίνεται να εντάσσεται και ο Ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0 .

Η ουσία ιης μεταφοράς εξαρτάται 
από την ποιότητα των επί μέρους 
μέτρων που θα ληφθούν και από το 
ρυθμό εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
διοίκησης
Όπως όμως εξηγήθηκε παραπάνω, ο Νόμος δεν 
ολοκληρώνει, αλλά ξεκινάει, τη μεταφορά της 
Οδηγίας στη χώρα μας. Η ουσία της μεταφοράς 
εξαρτάται από την ποιότητα των επί μέρους μ έ
τρων που θα ληφθούν και από το ρυθμό εκσυγ
χρονισμού της δημόσιας διοίκησης.

Στην τρέχουσα συγκυρία η ουσιαστική μετα
φορά της Οδηγίας αποτελεί για τη χώρα μας τη 
μοναδική επιλογή. Δύο, τουλάχιστον, λόγοι συνη
γορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον, η

μέχρι σήμερα ρύθμιση των υπηρεσιών αποδείχθηκε 
αναποτελεσματική και χρήζουσα ουσιαστικής μ ε
ταρρύθμισης. Δεύτερον, η ουσιαστική μεταρρύθ
μιση αποτελεί πλέον νομική υποχρέωση της χώρας 
μας -  και με όρους διεθνούς δικαίου -  σύμφωνα 
με το Μνημόνιο που υπέγραψε η Ελλάδα στις 25  
Μαρτίου 2 0 10 , ως προϋπόθεση για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας. Συνεπώς, αν η ίδια η Οδη
γία καταλείπει σημαντική διακριτική ευχέρεια στα 
κράτη μέλη σχετικά με τη μεταφορά της, η ευχέ
ρεια αυτή στην περίπτωση της Ελλάδας έχει εξα 
νεμιστεί λόγω των ειδικών συνθηκών στις οποίες 
βρίσκεται η χώρα μας. Με τα δεδομένα αυτά, η 
μεταφορά της Οδηγίας θα έπρεπε να ιδωθεί όχι 
ως μια ακόμη τυπική υποχρέωση της χώρας προς 
την ΕΕ, αλλά ως ευκαιρία για εκσυγχρονισμό και 
αναγέννηση της οικονομίας των υπηρεσιών και 
για αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. Προ
ϋπόθεση για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι, 
όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας (η οποία 
είναι από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που έχει 
επίσης σοσιαλιστική κυβέρνηση), η λήψη πολι
τικής απόφασης για μαξιμαλιστική μεταφορά και 
εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας. ■

Σημειώσεις

1 Ν. 3 8 4 4 /2 0 1 0 , ΦΕΚ 63 Α, 3 -5 -2 0 1 0 . Οδηγία 2 0 0 6 /1 2 3 /Ε Κ , ΕΕ L 3 7 6 /3 6 ., 2 7 -1 2 -2 0 0 6 .
2 Αναλυτικότερα για την αρχή αυτή, αλλά και για την Οδηγία για τις υπηρεσίες βλ. V. Hatzopoulos, ‘Legal Aspects 
in Establishing the Internal Market fo r Services', in J. Pelkmans, D. Hanf, & M. Chang The EU Internal Market in 
Comparative Perspective, Economic, Political and Legal analyses (Brussels etc: PIE-Peter Lang, 2008), 139 -189 . 
Του ίδιου ‘Assessing the Services Directive, 2 0 0 6 /1 2 3 /E C ’, 10 CYEL (O xford/Portland: Hart, 2008), 2 1 5 -2 6 Γ . 
Επίσης, του ιδίου, ‘Que re s te -t- i l de la d irective sur les services?' (2008) 3 -4  Cahiers de Droit Europien, 299 -3 5 5 . 
Βλ. επίσης και C. Barnard ‘Unravelling the Services D irective' [2008] 45 CMLRev 323 -3 9 4 .
3 Βλ. παραπ, καθώς επίσης και S. Griller, The new services directive of the EU, Hopes and expectations from the 
angle of (further) com pletion of the internal m arke t’, in Heribert Franz Koeck & Margit Maria Karollus (eds) The new 
services directive of the EU, FIDE XXIII Congres 2008, Congress Publications, Vol 3, Vienna 2008, 3 7 9 -4 2 3 .
4 M. Chang, D. Hanf & J. Pelkmans, The Services Directive: Trojan Horse or W hite Knight?' [2010] European 
Integration 97 -1 1 4 .
5 http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0123:EL:NO T, τελευταία ενημέρωση στις 
1 5 -5 -2 0 1 0 .
6 Βλ. h ttp ://e c .e u ro p a .e u /a rch ive s /g ro w th a n d jo b s_ 2 0 0 9 /
7 Για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού βλ. V. Hatzopoulos, 'Why the Open Method of Coordination is bad fo r you: A 
le tte r to the EU’ (2007) 13 ELJ 2 5 9 -2 9 2 .
8 Βλ. βλ. h t tp :/ /w w w .e p d m .g r / .
9 Βλ. για τα πρώτα βήματα του οδηγού αυτού h t tp :/ /w w w .e rm is .g o v .g r /p o r ta l/p a g e /p o r ta l/e rm is /
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POLICY BRIEF
H ταυτότητα του 
1ΣΤΑΜΕ -  A. Παηανδρέου
Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Πολιτικώ ν (ΙΣΤΑΜΕ) -  Α. Παηανδρέου είναι το ινστιτούτο ερευ 

νώ ν δημόσιας πολιτικής του ΠαΣοΚ. Λειτουργεί ως ένα κέντρο σύγχρονου πολιτικού προβληματισμού, πολιτικής 
αναζήτησης και επιστημονικής έρευνας στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το έργο και η δραστηριότητά 
του απευθύνεται στα πολιτικά στελέχη του ΠαΣοΚ και των άλλων κομμάτων, τη δημόσια διοίκηση, τον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, πς διάφορες εκφάνσεις της κοινω νίας των πολιτών καθώς και το 
ευρύ κοινό. Αποσκοηεί στη συστηματική μελέτη της ελληνικής κοινω νίας και άλλων ανεπτυγμένων κοινωνιών, 
καθώς και στην ανάλυση όψ εω ν και διαστάσεων του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας σφαίρας.

συμβάσεις. Έχει δ ιατελέσει Σ ύμβουλος του  Γενικού  Γραμματέα  Εμπορίου (1 9 9 9 -2 0 0 1 :  θέματα η λ εκ τρ ο 
ν ικού  εμπορίου, απλοποίησης του επ ιχειρηματικού π ερ ιβά λλοντος και κα νον ισ τική ς μεταρρύθμ ισ ης), Σ ύμ 
βουλος του  Δ ιο ικητή του  ΟΣΕ (2 0 0 1 -0 3 :  εναρμόνισ η με το  δ ίκα ιο  της  ΕΕ και σταδιακό άνοιγμα  τω ν α γο 
ρών) και σ υνεργά της τη ς  Ρυθμισ τικής Αρχής Ε νέργειας (2 0 0 0 -0 2 :  τα κτική  παροχή νομ ικώ ν  σ υμβουλώ ν 
σχετικά με τη ν  αγορά ενέρ γεια ς). Επίσης έχει δ ιατελέσ ει εμπ ειρ ογνώ μονα ς στο Ευρωπαϊκό Κ ο ινοβούλιο  
(2 0 0 6 -0 7 :  ευρω παϊκή διάσταση τω ν υπηρεσιώ ν υγείας). Από το  2 0 1 0  είναι μ έλο ς  του Δ ιο ικητικού  Σ υμ 
βουλίου του  ΙΣΤΑΜ Ε- Α νδρέα ς Π αηανδρέου.

Η ταυτότητα του
Συγγραφέα

Ο Βασίλης Χ α τζόηο υλος είναι Αναπληρω τής Κ α θηγητής στο Δ η μ ο - 
κρ ίτε ιο  Πανεπιστήμιο Θ ράκης, Επισκέπτης Κ α θηγητής στο Κ ολλέγ ιο  της  
Ευρώπης, B ruges (Β έλγιο ) και Επί τιμή Λ έκτορ α ς στο Πανεπιστήμιο του 
N o tt in g h a m  (ΗΒ). Είναι Δ ιδά κτορας του  Πανεπιστημίου του  Σ τρασ βούρ
γου , LL.M C am bridge , DEEA C o llège  d ’Europe, B ruges. Έχει δημ οσ ιεύ 
σει δύο εκ τεν ε ίς  μ ο νο γρ α φ ίες  στο Ευρωπαϊκό δίκα ιο , μια για τα D om ain 
Nam es, κα θώ ς και πάνω από εκα τό  άρθρα και σ χολιασμούς απ οφ άσ ε-

Είναι δ ικη γό ρ ο ς  σ τον Άρειο Π ά γ ο /Σ υ μ β ο ύ λ ιο  της  Επικράτειας με πρα
κτική  σε θέματα Εσω τερικής Α γοράς, Υπηρεσίες δ ικτύου  και Δ ημόσ ιες

ΙΣΤΑΜΕ -  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Ακαδημίας 4, 10671, Αθήνα 
Τηλ. 210 .3631745-8  
Fax: 210.3625616 
e-mail: info@istame.gr 
www.istame.gr
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