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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. 2006-2015 (ΣΕΣΑ)
περιγράφει µε συστηµατικό τρόπο τη σηµερινή κατάσταση και το εξωτερικό περιβάλλον του
Πανεπιστηµίου, τη διαµόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών του Ιδρύµατος και τη
διαµόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης για την περίοδο 2006-2015. Αποτελεί
αναθεώρηση και επικαιροποίηση του αντίστοιχου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. 2002-2010, το οποίο είχε εκπονηθεί το 2002.
Η συστηµατική και κριτική αποτύπωση της σηµερινής κατάστασης στο πρώτο µέρος του
κειµένου, η οποία καταλήγει στον εντοπισµό των ισχυρών και αδύνατων σηµείων του Α.Π.Θ. και
στην αναγνώριση ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος, αποτελεί από µόνη της ένα
σηµαντικό εργαλείο, που µπορεί να αξιοποιηθεί για τη διεύρυνση της αυτογνωσίας του Α.Π.Θ. και να
αποτελέσει το εφαλτήριο για αποτελεσµατικότερη στρατηγική διοίκηση του Ιδρύµατος. Ταυτόχρονα
συµβάλλει στη διαµόρφωση των στρατηγικών στόχων και συγκεκριµένων στρατηγικών και πολιτικών
στο δεύτερο µέρος του κειµένου, η οποία µε τη σειρά της προσφέρει ένα χρήσιµο σύνολο γενικών
αρχών και κατευθύνσεων, µε βάση τις οποίες το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο µπορεί να χαράξει την
αναπτυξιακή του πορεία κατά τη χρονική περίοδο 2006-2015. Η διαµόρφωση της επιχειρησιακής
συνιστώσας του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης στο τρίτο µέρος του κειµένου αποτελεί ουσιαστικά
τη συγκεκριµενοποίηση των βηµάτων για την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι φιλόδοξο µεν, καθώς καλύπτει όλες τις
διαστάσεις και επιδιώξεις του Πανεπιστηµίου, αλλά είναι και ρεαλιστικό στο βαθµό που η Πολιτεία
είναι πράγµατι αποφασισµένη να συνδράµει ουσιαστικά τα Πανεπιστήµια στην αναπτυξιακή τους
προσπάθεια.
Το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης εκπονήθηκε µε κεντρικό άξονα την
θέση ότι η ανάπτυξη του Α.Π.Θ. κατά τα επόµενα χρόνια θα πρέπει να έχει ως βάση την ποιότητα σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του και όχι την επιδίωξη της περαιτέρω αύξησης του µεγέθους του.
Οι στρατηγικές, πολιτικές και τα επιχειρησιακά µέτρα που εµπεριέχει το ΣΕΣΑ και οδηγούν σε
προτάσεις ανάπτυξης νέων δράσεων και υποδοµών ή επέκτασης των υφιστάµενων, προτείνονται µε
κύριο γνώµονα την ποιοτική στήριξη και αναβάθµιση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου, ώστε
µέχρι το 2015 το Α.Π.Θ. να έχει αναδειχθεί σε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα υψηλού ποιοτικού επιπέδου,
συγκρίσιµου προς αυτό των πλέον διακεκριµένων Ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων.
Η οµάδα σύνταξης του παρόντος ΣΕΣΑ εργάστηκε εντατικά, µε πλήρη επίγνωση της σηµασίας
του έργου και µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης, ώστε να επιτύχει το αρτιότερο δυνατό τελικό αποτέλεσµα.
Θεωρούµε όµως αναγκαίο να γίνουν στο σηµείο αυτό τρεις βασικές επισηµάνσεις, οι οποίες θα
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διευκολύνουν την ανάγνωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης υπό το
κατάλληλο πρίσµα και θα συµβάλουν στην αποτελεσµατική του αξιοποίηση.
1. Το παρόν ΣΕΣΑ δεν θα πρέπει να θεωρείται ούτε οριστικό ούτε δεσµευτικό για το Α.Π.Θ., αλλά
ως µία σοβαρή προσέγγιση, η οποία θα υποστεί περαιτέρω επεξεργασία και θα είναι ανοικτή σε
διορθωτικές παρεµβάσεις και βελτιώσεις. Άλλωστε, ένα Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ανάπτυξης µε µεγάλο χρονικό ορίζοντα είναι ένα δυναµικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να
παρακολουθείται και να εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να διατηρεί την ευελιξία του και την
προσαρµοστικότητά του στα συνεχώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
τα στοιχεία που περιέχονται στο πρώτο µέρος του κειµένου αποτυπώνουν την κατάσταση στο
Α.Π.Θ. στα τέλη του 2005. Τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά (π.χ. αριθµός µελών Δ.Ε.Π.) θα
είναι προφανώς διαφορετικά όταν το κείµενο τεθεί στη διάθεση της πανεπιστηµιακής κοινότητας,
λίγους µόλις µήνες αργότερα.
2. Η πλήρης αξιοποίηση του ΣΕΣΑ, και ειδικότερα η σταδιακή υλοποίηση όλων των µέτρων του
Επιχειρησιακού Σχεδίου, απαιτεί µεγάλη προσπάθεια, χρόνο και υψηλή χρηµατοδότηση. Κατά
συνέπεια, η επιτυχής εφαρµογή του ΣΕΣΑ προϋποθέτει ότι το Πανεπιστήµιο, τόσο κεντρικά σε
επίπεδο διοίκησης, όσο και ατοµικά σε επίπεδο µέλους Δ.Ε.Π. και λοιπού προσωπικού, θα πεισθεί
για την αξία και τη σκοπιµότητα υλοποίησης του ΣΕΣΑ και θα συστρατευθεί για την επίτευξη των
στόχων, αφιερώνοντας την απαιτούµενη προσπάθεια, χρόνο και οικονοµικούς πόρους. Είναι
βέβαια προφανές ότι η χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι αδύνατον να
καλυφθεί πλήρως από τους ίδιους πόρους του Ιδρύµατος και θα πρέπει στον τοµέα αυτό να
συµβάλει ουσιαστικά η Πολιτεία, στη βάση συγκεκριµένων και τεκµηριωµένων προτάσεων.
Όµως, ακόµη και αν η πλήρης χρηµατοδότηση αποδειχθεί πρακτικά ανέφικτη, το παρόν ΣΕΣΑ
περιλαµβάνει µια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του Πανεπιστηµίου, η οποία θα πρέπει να
συζητηθεί στα αρµόδια όργανα και να οριστικοποιηθεί, ώστε το Α.Π.Θ. να είναι κατάλληλα
προετοιµασµένο για να υλοποιήσει τουλάχιστον εκείνα τα µέτρα που θεωρεί πρωταρχικής
σηµασίας για την ανάπτυξή του.
3. Η περιορισµένη αυτοτέλεια του Πανεπιστηµίου και το ασφυκτικό νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο
είναι υποχρεωµένο να κινηθεί, επιβάλλει πολλούς περιορισµούς στη διαµόρφωση και υλοποίηση
της στρατηγικής του, µε αποτέλεσµα η ουσιαστική συµβολή ενός Στρατηγικού Σχεδίου στην
ανάπτυξή του Ιδρύµατος να µην είναι αυτονόητη, καθώς η υλοποίηση του Σχεδίου εξαρτάται εν
πολλοίς από την πολιτική βούληση της Πολιτείας και τις επιµέρους αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αυτή η αδυναµία είχε επισηµανθεί και από τους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες της EUA, κατά
την αξιολόγηση του Α.Π.Θ. το 2001 Αν η Πολιτεία δεν επιτρέψει µεγαλύτερη ελευθερία
στρατηγικών κινήσεων στα Πανεπιστήµια, τότε η εκπόνηση του ΣΕΣΑ διατρέχει τον κίνδυνο να
αποδειχθεί τελικά άσκηση επί χάρτου µε πολύ περιορισµένα θετικά αποτελέσµατα.
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1.1

Εισαγωγή

Γενικά
Κατά το έτος 2002 εκπονήθηκε Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΣΕΣΑ) του

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2002-2010, κατόπιν σχετικής
πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και µε
χρηµατοδότηση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αυτό το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα
καλείται στη συνέχεια ΣΕΣΑ 2002-2010, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. τον Ιούνιο του 2002
(αρ. 2741/26-6-2002) και αξιοποιήθηκε εν µέρει στη χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστηµίου για
τους λόγους που επισηµαίνονται (προφητικά) στη σελίδα 140 εκείνου του ΣΕΣΑ.
Μετά παρέλευση τριών ετών από την εκπόνηση του ΣΕΣΑ 2002-2010, το Πρυτανικό
Συµβούλιο του Α.Π.Θ. έκρινε πως έχουν ωριµάσει οι συνθήκες όχι µόνο για την εκπόνηση αλλά και
για την ουσιαστική υιοθέτηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης, το οποίο θα
αναθεωρεί και επικαιροποιεί το προηγούµενο ΣΕΣΑ 2002-2010, καλύπτοντας πλέον την περίοδο
2006-2015. Συγκεκριµένα, το Πρυτανικό Συµβούλιο ανέθεσε την εκπόνηση του ΣΕΣΑ 2006-2015 σε
οµάδα έργου αποτελούµενη από τα ακόλουθα µέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., πέντε εκ των οποίων είχαν
συµµετάσχει και στην εκπόνηση του ΣΕΣΑ 2002-2010:
•

Ι. Αντωνόπουλος, Καθηγητής Φυσικής, Πρύτανης Α.Π.Θ., Επιστηµονικός Υπεύθυνος

•

Δ. Ψωινός, Οµότιµος Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών, Συντονιστής

•

Γ. Ταγαράς, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών

•

Ε. Παλούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικής

•

Ε. Πετρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονοµικών Επιστηµών

•

Δ. Βλάχος, Λέκτορας Μηχανολόγων Μηχανικών

•

Μ. Κατσικίνη, Λέκτορας Φυσικής.
Είναι αυτονόητο ότι η οµάδα έργου προσέτρεξε στη βοήθεια µεγάλου αριθµού µελών της

πανεπιστηµιακής κοινότητας, προκειµένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδοµένα και
πληροφορίες, αλλά και απόψεις που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµες κατά τη σύνταξη του
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης 2006-2015. Ο επιστηµονικώς υπεύθυνος και τα
µέλη της οµάδας έργου αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερµά όσους συνέβαλαν σ’ αυτήν
την πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο µόνος λόγος που δεν αναφέρονται όλοι ονοµαστικά στο σηµείο
αυτό είναι ότι θα υπήρχε πολύ µεγάλη πιθανότητα ορισµένοι να παραλειφθούν εκ παραδροµής.

1

1.2

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου – Δοµή του κειµένου
Ακολουθώντας τη διεθνώς καθιερωµένη επιστηµονική µεθοδολογία και πρακτική, η εκπόνηση

του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης 2006-2015 (το οποίο στη συνέχεια θα
αναφέρεται για συντοµία ως ΣΕΣΑ) υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:
 Α - Στρατηγική ανάλυση
Η πρώτη φάση περιλαµβάνει την αποτύπωση και κριτική επισκόπηση της σηµερινής
κατάστασης του Πανεπιστηµίου (εσωτερική ανάλυση) και την ανάλυση του εξωτερικού
περιβάλλοντος του Ιδρύµατος (ανάλυση περιβάλλοντος). Η εσωτερική ανάλυση καταλήγει στον
εντοπισµό των ισχυρών σηµείων και των αδυναµιών του Α.Π.Θ., ενώ η ανάλυση περιβάλλοντος
καταλήγει στην αναγνώριση των ευκαιριών και απειλών.

Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται στην

ανάλυση SWOT (Strengths and Weaknesses – Opportunities and Threats), µε την οποία
ολοκληρώνεται η στρατηγική ανάλυση. Κατά την πρώτη φάση αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα όχι µόνο το
ΣΕΣΑ 2002-2010 αλλά και η έκθεση αυτό-αξιολόγησης του Α.Π.Θ., η οποία συντάχθηκε το
Φεβρουάριο του 2001 στα πλαίσια της συµµετοχής του Πανεπιστηµίου στο Πρόγραµµα Επισκόπησης
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (Institutional Evaluation Programme) της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Πανεπιστηµίων (European University Association – EUA, πρώην CRE).
 Β - Διαµόρφωση στρατηγικής
Τα συµπεράσµατα της πρώτης φάσης συνδυάστηκαν µε την αποστολή και το όραµα του
Πανεπιστηµίου, προκειµένου να διαµορφωθούν κατά τη δεύτερη φάση οι στρατηγικοί στόχοι, οι
στρατηγικές και οι ενδεικνυόµενες πολιτικές για την περίοδο 2006-2015.

Κατά τη φάση αυτή

ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη το ΣΕΣΑ 2002-2010, οι αποφάσεις της Συγκλήτου για την επιθυµητή
ακαδηµαϊκή συγκρότηση του Α.Π.Θ., η πρόταση Διοικητικού Εκσυγχρονισµού του Α.Π.Θ., η οποία
συντάχθηκε το 2000, οι συνεντεύξεις µε στελέχη του Α.Π.Θ. και οι εκπεφρασµένες πολιτικές του
Πανεπιστηµίου για διάφορους τοµείς της δραστηριότητάς του.
 Γ - Διαµόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης
Κατά την τρίτη και τελευταία φάση διαµορφώθηκε η επιχειρησιακή συνιστώσα του
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου, η οποία στην ουσία αποτελεί τη
συστηµατοποίηση των βηµάτων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Η σχεδίαση του

επιχειρησιακού σκέλους του σχεδίου ανάπτυξης έλαβε υπόψη ορισµένα προγράµµατα, που είτε έχουν
ήδη δροµολογηθεί και εκτελούνται µε χρηµατοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ. (Β’ ΕΠΕΑΕΚ), είτε έχουν
ήδη προταθεί και αναµένεται η έγκριση της χρηµατοδότησής τους. Για το λόγο αυτό, αλλά και
δεδοµένης της αντικειµενικής αδυναµίας ασφαλών µακροπρόθεσµων προβλέψεων, το επιχειρησιακό
σχέδιο ανάπτυξης έχει σαφέστερη µορφή για το διάστηµα 2006-2010 (κυρίως σε ότι αφορά πιθανές
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πηγές χρηµατοδότησης) ενώ είναι λιγότερο λεπτοµερές κατά το µέρος του που αφορά το χρονικό
διάστηµα 2011-2015.
Αξίζει να υπογραµµιστεί στο σηµείο αυτό ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. που
εκπονήθηκε µε την παραπάνω µεθοδολογία και παρουσιάζεται στο παρόν κείµενο δεν επεκτείνεται σε
λεπτοµέρειες, προκειµένου να αποφύγει τον κίνδυνο διαµόρφωσης ενός στατικού και δύσκαµπτου
πλαισίου ανάπτυξης, το οποίο θα λειτουργούσε ανασταλτικά στην ικανότητα προσαρµογής του
Ιδρύµατος στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες. Συγκεκριµένα, το ΣΕΣΑ του Α.Π.Θ. εστιάζει
στην αναπτυξιακή δυναµική του Ιδρύµατος, η οποία εµπεριέχει τόσο τη δυναµική της ικανότητας για
αλλαγή, όσο και τη δυναµική της ποιότητας, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση.
Η δοµή του τελικού κειµένου αντικατοπτρίζει τη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου και είναι
σχεδόν ταυτόσηµη µε αυτήν του ΣΕΣΑ 2002-2010, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης που
επιθυµεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της προσπάθειας διαµόρφωσης µιας συνολικής και
τεκµηριωµένης στρατηγικής για το Α.Π.Θ. Συγκεκριµένα, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η
στρατηγική ανάλυση, στο τρίτο κεφάλαιο η διαµόρφωση της στρατηγικής και των στρατηγικών
στόχων και το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει και αναλύει την επιχειρησιακή συνιστώσα του συνολικού
σχεδίου ανάπτυξης. Το τελευταίο σύντοµο κεφάλαιο περιέχει ορισµένα γενικά σχόλια για τη
χρησιµότητα του ΣΕΣΑ και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του. Για την ευκολότερη ροή του κειµένου,
πολλά από τα δεδοµένα παρουσιάζονται υπό µορφή πινάκων και διαγραµµάτων σε παραρτήµατα.
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Στρατηγική Ανάλυση

2.1

Εσωτερική Ανάλυση
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1925 από τον τότε

Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπαναστασίου και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1926 µε τη Φιλοσοφική
Σχολή. Στα 80 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, έχει εξελιχθεί στο πιο µεγάλο πανεπιστήµιο της
χώρας, καλύπτοντας σχεδόν το πλήρες εύρος των επιστηµονικών κλάδων. Σήµερα αποτελείται από
42 Τµήµατα, που προσφέρουν προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση σε περισσότερους από
50.000 εγγεγραµµένους ενεργούς φοιτητές1. Η δοµή του Πανεπιστηµίου (το οποίο εκτείνεται
χωροταξικά σε τρεις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας), το εύρος των δραστηριοτήτων του και το µέγεθός
του το καθιστούν το πιο πολύπλοκο πανεπιστηµιακό ίδρυµα στην Ελλάδα. Η ενότητα αυτή αποτελεί
µια κατά το δυνατόν συνοπτική περιγραφή και κριτική επισκόπηση της σηµερινής κατάστασης του
Α.Π.Θ. Παρουσιάζονται κατά σειρά η ακαδηµαϊκή και διοικητική συγκρότησή του, τα οικονοµικά
και οι υποδοµές του, το ανθρώπινο δυναµικό και οι λειτουργίες του πανεπιστηµίου και τελικά
συνοψίζονται τα κύρια ισχυρά σηµεία και οι αδυναµίες του.

2.1.1

Ακαδηµαϊκή συγκρότηση
Το Α.Π.Θ. έχει 12 Σχολές εκ των οποίων οι 5 είναι µονοτµηµατικές. Ειδικότερα, οι µέχρι

πρότινος υφιστάµενες Σχολές Γεωτεχνικών Επιστηµών (Τµήµατα Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κτηνιατρικής) και Επιστηµών Υγείας (Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Φαρµακευτικής) έχουν καταργηθεί βάσει του Π.Δ. 247/30-11-2004 και τα επιµέρους Τµήµατα, εκτός
του Τµήµατος Φαρµακευτικής που αποτελεί ανεξάρτητο Τµήµα, µετατρέπονται σε µονοτµηµατικές
Σχολές σύµφωνα µε την απόφαση της Συγκλήτου 2768/23-5-2005. Πέραν των 38 Τµηµάτων που
υπάγονται σε Σχολές, υπάρχουν και 4 ανεξάρτητα Τµήµατα. Εκ των συνολικά 42 Τµηµάτων, τα 40
είναι εγκατεστηµένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα στις Σέρρες και ένα στη Βέροια. Στην πόλη
της Θεσσαλονίκης εδρεύουν οι ακόλουθες Σχολές και ανεξάρτητα Τµήµατα:
•

Θεολογική Σχολή (2 Τµήµατα)

•

Φιλοσοφική Σχολή (8 Τµήµατα)

1

Ως ενεργοί φοιτητές λογίζονται οι εγγεγραµµένοι φοιτητές µέχρι και 2 έτη επιπλέον της ελάχιστης

προβλεπόµενης διάρκειας του αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών. Λεπτοµερέστερα στοιχεία περιέχονται στην
παράγραφο 2.1.8.
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•

Σχολή Θετικών Επιστήµων (6 Τµήµατα)

•

Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστήµων (3 Τµήµατα)

•

Πολυτεχνική Σχολή (7 από τα 8 συνολικά Τµήµατα)

•

Σχολή Καλών Τεχνών (4 Τµήµατα)

•

Παιδαγωγική Σχολή (2 Τµήµατα)

•

Γεωπονική Σχολή (1 Τµήµα)

•

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Τµήµα)

•

Ιατρική Σχολή (1 Τµήµα)

•

Οδοντιατρική Σχολή (1 Τµήµα)

•

Κτηνιατρική Σχολή (1 Τµήµα)

•

Τµήµα Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

•

Τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ

•

Τµήµα Φαρµακευτικής
Η κύρια πανεπιστηµιούπολη του Α.Π.Θ. (449.000 m2, χάρτες στο Παράρτηµα 1) φιλοξενεί τα 35

από τα 40 Τµήµατα, ένας νέος πανεπιστηµιακός χώρος στο προάστιο της Θέρµης φιλοξενεί τις
εγκαταστάσεις του ανεξάρτητου Τµήµατος Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και των
Τµηµάτων Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών και Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών
Τεχνών, ενώ τα Τµήµατα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (εν µέρει), Θεάτρου,
Κινηµατογράφου και Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ είναι εγκατεστηµένα σε άλλους, ιδιόκτητους και µη,
χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τα άλλα 2 ανεξάρτητα Τµήµατα είναι εγκατεστηµένα σε
άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας ως εξής:
•

Τµήµα Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, που είναι εγκατεστηµένο στις Σέρρες.

•

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, που υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή και
είναι εγκατεστηµένο στη Βέροια. Το Τµήµα αυτό ιδρύθηκε πρόσφατα (Ν. 3255/2004).
Επιπλέον των παραπάνω, η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. αποφάσισε στην υπ’ αριθ. 2770/28-6-2005

συνεδρία της να προτείνει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την ίδρυση νέου Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων, το
οποίο θα προέλθει ουσιαστικά από τον Τοµέα

Οικονοµικής των Επιχειρήσεων του Τµήµατος

Οικονοµικών Επιστηµών και θα ανήκει στη Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών.
Στην ίδια συνεδρία η Σύγκλητος αποφάσισε την ίδρυση και εγκατάσταση στη Βέροια ενός ακόµη
νέου Τµήµατος, ο τίτλος και το αντικείµενο του οποίου είναι υπό συζήτηση.
Τα Τµήµατα χωρίζονται σε Τοµείς, στους οποίους ανήκουν µέλη Δ.Ε.Π. µε συναφείς
ερευνητικές δραστηριότητες. Ο πλήρης κατάλογος των Σχολών του Α.Π.Θ., των Τµηµάτων και των
Τοµέων τους παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 1. Σηµειώνεται ότι η πρώην Παιδαγωγική Σχολή του
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Α.Π.Θ. µε έδρα τη Φλώρινα (Τµήµα Νηπιαγωγών και Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης), καθώς και τα
πρώην ανεξάρτητα Τµήµατα του Α.Π.Θ. Βαλκανικών Σπουδών στη Φλώρινα και Μηχανικών
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στην Κοζάνη) υπάγονται από την 1/1/2004 στο νεοϊδρυθέν
Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας (απόφαση ίδρυσης Π.Δ. 92/11-4-2003).
Επιπλέον των Σχολών, Τµηµάτων και των Τοµέων, που είναι οργανωµένα σύµφωνα µε το
Νόµο – Πλαίσιο 1268/82, οι ακόλουθες ειδικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές µονάδες και ιδρύµατα
έχουν στενή σχέση και χρηµατοδοτούνται εν µέρει από το Πανεπιστήµιο:


Πειραµατικά Σχολεία τα οποία αποτελούν πρότυπες µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και προορίζονται για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.



Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών που έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και αξιοποίηση της
δηµοτικής γλώσσας - ειδικότερα µε προγραµµατισµένες εκδόσεις βιβλίων - και την εν γένει
προαγωγή της παιδείας.



Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας έργο του οποίου είναι η οργάνωση και πραγµατοποίηση
µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε αλλοδαπούς αλλά και Έλληνες οµογενείς, που
επιθυµούν να µάθουν τη νέα ελληνική γλώσσα ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους και συγχρόνως
να εξοικειωθούν µε την ελληνική ιστορία, λογοτεχνία, τέχνη και παράδοση.



Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών έργο του οποίου είναι η διδασκαλία ξένων γλωσσών στους
φοιτητές του πανεπιστηµίου.



Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών που έχει ως σκοπό την έρευνα της βυζαντινής ιστορίας, φιλολογίας,
θεολογίας, αρχαιολογίας και τέχνης καθώς και του βυζαντινού δικαίου.



Τελλόγλειο Ίδρυµα µε πλούσιες συλλογές έργων τέχνης και µε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς
στόχους στον τοµέα των εικαστικών τεχνών.



Πανεπιστηµιακό Αγρόκτηµα που καταλαµβάνει έκταση 1.900 στρεµµάτων και εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Γεωπονικής Σχολής.



Πανεπιστηµιακά Δάση που βρίσκονται στο Περτούλι (33.000 στρέµµατα) και στον Ταξιάρχη
(55.000 στρέµµατα) και αποτελούν τόπο δασικής έρευνας και άσκησης των φοιτητών της Σχολής
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.



Εγκαταστάσεις της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα µε σκοπό την
εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής.



Σεισµολογικός Σταθµός µε κύρια αποστολή την επί 24ώρου βάσεως

παρακολούθηση,

καταγραφή και ανάλυση της σεισµικής δραστηριότητας του ελλαδικού χώρου και των γειτονικών
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περιοχών, καθώς και την ενηµέρωση της πολιτείας και του κοινού, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.


Αρχαιολογικές Εγκαταστάσεις (εργαστήρια ανασκαφής) στη Βεργίνα, στο Δίον, στην Πέλλα,
στο Καραµπουρνάκι, στους Φιλίππους.



Πανεπιστηµιακές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής που στεγάζονται στα νοσοκοµεία ΑΧΕΠΑ,
Ιπποκράτειο, Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Γ. Γεννηµατά και στο Νοσοκοµείο Δερµατικών και
Αφροδισίων Νόσων.



Κλινικές του Tµήµατος Kτηνιατρικής στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης (16 στρέµµατα) µε
σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών και την περίθαλψη άρρωστων ζώων.



Σταθµός εκτροφής και περίθαλψης ζώων στο Κολχικό Λαγκαδά (2.000 στρέµµατα) µε σκοπό την
εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της Kτηνιατρικής Σχολής.



Έδρα της UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και την Ειρήνη µε
σκοπό την προώθηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας,
πληροφόρησης και τεκµηρίωσης στον Τοµέα «Ανθρώπινα Δικαιώµατα, Δηµοκρατία και Ειρήνη»
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

2.1.2

Διοικητική συγκρότηση
Η διοικητική δοµή του Πανεπιστηµίου καθορίζεται βασικά από τη νοµοθεσία που αφορά τα

δηµόσια ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι διοικητικές υπηρεσίες στην κεντρική διοίκηση του
Α.Π.Θ. διαρθρώνονται στις ακόλουθες τρεις Γενικές Διευθύνσεις:
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών µε τρεις επιµέρους διευθύνσεις.
2. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών µε δύο επιµέρους διευθύνσεις.
3. Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης µε τρεις επιµέρους διευθύνσεις.
Η ακαδηµαϊκή και διοικητική οργάνωση του πανεπιστηµίου παρουσιάζεται συνοπτικά στο
Σχήµα 1. Λεπτοµερέστερο οργανόγραµµα περιέχεται στο Παράρτηµα 1. Η οργάνωση των διοικητικών
υπηρεσιών του Α.Π.Θ. και ο τρόπος λειτουργίας τους αποτυπώνονται αναλυτικά στην «Προµελέτη
Οργανωτικο-Διοικητικού Εκσυγχρονισµού του Α.Π.Θ.» που συνέταξε το Α.Π.Θ. το 2000 και στον
«Οργανισµό Διοικητικών Υπηρεσιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης» (Π.Δ.
47/1996), που τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε πρόσφατα µε το Π.Δ. 206/2005 (ΦΕΚ
251/11.10.2005, τ. Πρώτο).
Εκτός από τις θεσµοθετηµένες διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, η διοίκηση του ιδρύµατος
υποστηρίζεται και από πλήθος συµβουλίων, επιτροπών και οµάδων εργασίας που συστήνονται µε
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αποφάσεις της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου και λειτουργούν είτε σε µόνιµη βάση, είτε
περιστασιακά. Το έργο των συµβουλευτικών ή γνωµοδοτικών αυτών οργάνων είναι ιδιαιτέρως
σηµαντικό για την άσκηση της διοίκησης του ιδρύµατος. Ως τέτοια όργανα ενδεικτικά αναφέρονται η
Νοµική Επιτροπή, το Τεχνικό Συµβούλιο, η Επιτροπή Παιδείας για θέµατα Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης σε Εθνικό Επίπεδο, η Επιτροπή Παιδείας για Θέµατα Εκσυγχρονισµού και Οργάνωσης
του Α.Π.Θ., η Επιτροπή Παιδείας για θέµατα Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, το Παρατηρητήριο Α.Π.Θ.,
κ.α.

Σχήµα 1: Συνοπτική ακαδηµαϊκή και διοικητική οργάνωση του Α.Π.Θ.

Η γενική εντύπωση που επικρατεί στο Πανεπιστήµιο είναι ότι, παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες που καταβάλλουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, η αποτελεσµατικότητα της κεντρικής
διοίκησης είναι περιορισµένη, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών.

Η έλλειψη αυτή έγινε άλλωστε

εµφανής και κατά τη σύνταξη του παρόντος ΣΕΣΑ, καθώς η οµάδα έργου αντιµετώπισε σηµαντικές
δυσκολίες στην προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων αξιόπιστων ποσοτικών στοιχείων,
ακόµη και για βασικά µεγέθη όπως ο αριθµός των φοιτητών. Μεταξύ άλλων, η ανεπαρκής ροή
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πληροφορίας εντός του Πανεπιστηµίου φαίνεται ότι αποτελεί τροχοπέδη στην έγκαιρη και πλήρη
ενηµέρωση του κοινωνικού περίγυρου για το σηµαντικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήµιο. Ο
σχεδιασµός, η εγκατάσταση και η αποτελεσµατική λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος είναι ένα
µείζον έργο, για την υλοποίηση του οποίου το Πανεπιστήµιο έχει υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις
χρηµατοδότησης, αλλά χωρίς επιτυχία µέχρι σήµερα.

2.1.3

Στρατηγικός σχεδιασµός
Δεδοµένου του ισχύοντος συγκεντρωτικού συστήµατος κεντρικού ελέγχου (από το

ΥΠ.Ε.Π.Θ.) της δηµόσιας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δεδοµένης επίσης της έντονης
οικονοµικής εξάρτησης των Α.Ε.Ι από το κράτος, τα Ελληνικά Πανεπιστήµια έχουν περιορισµένες
δυνατότητες ανάπτυξης µακροπρόθεσµων πρωτοβουλιών και χάραξης στρατηγικών. Πρακτικά αυτό
σηµαίνει ότι το Πανεπιστήµιο συχνά υποχρεώνεται να ανταποκρίνεται ad hoc είτε σε προσκλήσεις του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως η πρόσκληση του 2002 για τη διαµόρφωση του ΣΕΣΑ 2002-2010, είτε σε
προκλήσεις και ευκαιρίες όπως οι δυνατότητες χρηµατοδότησης συγκεκριµένων προγραµµάτων από
το Γ’ Κ.Π.Σ.
Οι πλέον πρόσφατες ενέργειες του Α.Π.Θ., οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη διαµόρφωση
στρατηγικής του Πανεπιστηµίου για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξή του, συνοψίζονται ως εξής:
 Το 1999 και ενόψει της έναρξης υλοποίησης του Γ’ Κ.Π.Σ., το Α.Π.Θ. συνέταξε το Στρατηγικό
Σχέδιο 2000-06 «σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Συνοπτικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης
2000-06, ώστε να εναρµονισθούν οι προοπτικές του Α.Π.Θ. µε τις πραγµατικές δυνατότητες και
διαδικασίες χρηµατοδότησης των έργων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους» (εισαγωγικό κείµενο
του Στρατηγικού Σχεδίου 2000-06).
 Το 2000 το Α.Π.Θ. µε δικούς του πόρους συνέταξε «Προµελέτη Οργανωτικο-Διοικητικού
Εκσυγχρονισµού του Α.Π.Θ.», µε βάση την οποία υπέβαλε αντίστοιχη πρόταση χρηµατοδότησης
κύριας µελέτης αρχικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
χωρίς αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε την πρόταση, ο ένας εκ των δύο κύριων στόχων του έργου αυτού
είναι «η αναζήτηση της κατάλληλης (για το µέγεθός του) ακαδηµαϊκής οργάνωσης και η χάραξη µιας
νέας στρατηγικής για το Α.Π.Θ., η οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και
ουσιαστικής συµµετοχής του στα κοινωνικά και οικονοµικά πράγµατα της ευρύτερης περιοχής,
αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες που του παρέχουν οι ανθρώπινες υποδοµές και το
δυναµικό του».

Ο δεύτερος κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του

Πανεπιστηµίου µε αξιοποίηση της διαθέσιµης σήµερα σχετικής τεχνολογίας.
 Το 2001 το Α.Π.Θ. συνέταξε µια πληρέστατη έκθεση αυτό-αξιολόγησης στα πλαίσια της
συµµετοχής του στο πρόγραµµα Επισκόπησης Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (Institutional
9

Evaluation Programme) της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (European University
Association – EUA, πρώην CRE). Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει και παρουσιάζει µε συστηµατικό
τρόπο και κριτική διάθεση τις βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση ενός
τεκµηριωµένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης.
 Το 2002 το Α.Π.Θ. συνέταξε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για την περίοδο
2002-2010 (ΣΕΣΑ 2002-2010) στα πλαίσια της πράξης 2.1.2.η του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλο
«Στρατηγικός και χωροταξικός σχεδιασµός της ανώτατης εκπαίδευσης». Το ΣΕΣΑ 2002-2010
βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην έκθεση αυτό-αξιολόγησης του 2001. Περιλαµβάνει ανάλυση της
υφισταµένης κατάστασης, διαµόρφωση στρατηγικής και διαµόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου
ανάπτυξης και όπως προαναφέρθηκε αποτελεί τη βάση και το σηµείο αναφοράς της παρούσας
µελέτης.
 Το 2004 η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συνέταξε το δικό της Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ανάπτυξης για την περίοδο 2004-2010 κατά το πρότυπο του ΣΕΣΑ 2002-2010. Το ΣΕΣΑ της
Ιατρικής Σχολής εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής το Δεκέµβριο του 2004.
Επιπλέον των παραπάνω, αποσπάσµατα στρατηγικών αποφάσεων µπορούν να αναγνωρισθούν
στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συµβουλίου, των Γενικών
Συνελεύσεων των Τµηµάτων και των συνεδριάσεων άλλων επιτροπών του Α.Π.Θ., όπως π.χ. η
Επιτροπή Παιδείας Ακόµη, οι υποψήφιοι πρυτάνεις κατά κανόνα δηµοσιοποιούν τους στόχους και τα
προγράµµατά τους πριν από τις πρυτανικές εκλογές. Κατά µια έννοια, το πρόγραµµα του εκλεγµένου
πρύτανη και των αντιπρυτάνεων µπορεί να θεωρηθεί ως σχέδιο ανάπτυξης για τα επόµενα τρία
χρόνια, του οποίου η επιτυχία κρίνεται από την ακαδηµαϊκή κοινότητα στο τέλος της τριετούς
θητείας.
Παρά την έλλειψη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης µέχρι το 2002 και
παρά την περιορισµένη αξιοποίηση του ΣΕΣΑ 2002-2010, είναι γεγονός ότι κατά την τελευταία
δεκαετία έχουν αναληφθεί αρκετές δραστηριότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σηµαντικές για τη
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου. Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων είναι η ανάπτυξη
νέων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, η σηµαντική επέκταση της πρακτικής άσκησης, η
ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης, η επέκταση και η βελτίωση του συστήµατος
βιβλιοθηκών και η βελτίωση της υποδοµής και των υπηρεσιών των Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών. Σε µεγάλο βαθµό, αυτή η ανάπτυξη κατέστη δυνατή µέσω της χρηµατοδότησης
ανταγωνιστικών προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν από το Πανεπιστήµιο, είτε κεντρικά είτε σε
επίπεδο Τµηµάτων, ως ανταπόκριση σε συγκεκριµένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
κυρίως στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και
την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) 1994-1999 και 2000-2006 αντίστοιχα. Κατά
συνέπεια, η ανάπτυξη αυτή, αν και σηµαντική, υπήρξε αποσπασµατική και έξωθεν καθοδηγούµενη.
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Δεν ήταν δηλαδή το αποτέλεσµα της εξ ολοκλήρου υλοποίησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου
βασισµένου σε στρατηγικές επιλογές του ίδιου του Πανεπιστηµίου.
Σήµερα, παρόλο που εξακολουθούν να υφίστανται οι αντικειµενικοί περιορισµοί που
δυσχεραίνουν τη διαµόρφωση και διατύπωση των στρατηγικών επιλογών του Ιδρύµατος σε ένα
πλαίσιο ευρύτερο αυτού της ευκαιριακής διεκδίκησης πόρων από συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα, η κατάσταση στο Α.Π.Θ. όσον αφορά στο στρατηγικό σχεδιασµό εµφανίζεται
βελτιωµένη. Για πρώτη ίσως φορά η ηγεσία του Πανεπιστηµίου αποδεικνύει έµπρακτα ότι
αναγνωρίζει την ανάγκη να χαράξει αναπτυξιακή πορεία µε βάση συγκεκριµένο και τεκµηριωµένο
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης που θα εκφράζει τις επιλογές του ίδιου του
Ιδρύµατος. Και πάντως οπωσδήποτε για πρώτη φορά το Πανεπιστήµιο έχει τη δυνατότητα να
εκπονήσει ένα χρήσιµο και λειτουργικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποιώντας την
εµπειρία από την εκπόνηση προηγούµενου ανάλογου σχεδίου (ΣΕΣΑ 2002-2010) αλλά και από τις
δυσκολίες υλοποίησής του.

2.1.4

Λήψη αποφάσεων
Ο Πίνακας 1 περιλαµβάνει τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων στο Πανεπιστήµιο και τις

σηµαντικότερες από τις αρµοδιότητες που τους αναθέτει ο νόµος. Ειδικότερα τα όργανα και η
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε την εκπαίδευση, την έρευνα, τα οικονοµικά και τις άλλες
λειτουργίες και δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου περιγράφονται αναλυτικότερα αµέσως παρακάτω.
Αποφάσεις σχετικά µε την εκπαίδευση και την έρευνα λαµβάνονται σε αρκετά επίπεδα:
•

Ατοµικό επίπεδο: κάθε µέλος Δ.Ε.Π. είναι υπεύθυνο και αποφασίζει για το ακριβές περιεχόµενο
και τη µέθοδο διδασκαλίας των µαθηµάτων του/της, καθώς και για τη βασική ή εφαρµοσµένη
έρευνα που διεξάγει.

•

Επίπεδο Τοµέα: αποφάσεις σχετικά µε τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
σπουδών και µε τις νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες
και προτεραιότητες του Τοµέα, που υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος.

•

Επίπεδο Τµήµατος: αποφάσεις σχετικά µε τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
σπουδών και µε τις νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες
και προτεραιότητες του Τµήµατος.

•

Επίπεδο Επιτροπής Ερευνών: χάραξη ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστηµίου (που υπόκειται
στην έγκριση της Συγκλήτου), οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων,
χρηµατοδότηση συγκεκριµένων ερευνητικών έργων από ίδιους πόρους, κτλ.
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Πίνακας 1: Όργανα λήψης αποφάσεων και σηµαντικότερες αρµοδιότητες σύµφωνα µε το νόµο
Όργανο

Σηµαντικότερες αρµοδιότητες

Σύγκλητος

•

Καθορίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική

•

Προτείνει την ίδρυση νέων σχολών ή τµηµάτων στο
Υπουργείο Παιδείας

•

Εγκρίνει τον πανεπιστηµιακό προϋπολογισµό και τη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστηµίου

•

Ορίζει επιτροπές για συγκεκριµένα θέµατα

•

Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του Α.Π.Θ. µε το
κοινωνικό περιβάλλον

•

Προεδρεύει της Συγκλήτου

•

Διευθύνει τις διοικητικές λειτουργίες

•

Εισηγείται τον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου στη
Σύγκλητο

•

Εισηγείται προκηρύξεις νέων θέσεων προσωπικού στο
Υπουργείο Παιδείας

•

Λαµβάνει αποφάσεις για τρέχοντα θέµατα διοίκησης

Κοσµητεία

•

Αποφασίζει την κατανοµή του προϋπολογισµού στα τµήµατα
της σχολής

Γενική Συνέλευση Τµήµατος

•

Καθορίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του
τµήµατος

•

Κατανέµει τον προϋπολογισµό στους τοµείς και τα
εργαστήρια

•

Προτείνει νέες θέσεις και εκλέγει µέλη Δ.Ε.Π., ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

•

Υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση των
χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων

•

Προτείνει την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστηµίου

•

Προτείνει την κατανοµή του εισοδήµατός της

•

Υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση της περιουσίας του
Πανεπιστηµίου

•

Προτείνει την κατανοµή των οικονοµικών αποτελεσµάτων
κάθε περιόδου στη Σύγκλητο

Πρύτανης
Πρυτανικό Συµβούλιο

Επιτροπή Ερευνών (µε
επικεφαλής τον Αντιπρύτανη
Επιτροπής Ερευνών και
ΕΠΕΑΕΚ)
Εταιρία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του
Πανεπιστηµίου (µε επικεφαλής
τον Πρύτανη)

Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικών µε τα οικονοµικά του
Πανεπιστηµίου ανά τύπο πηγής χρηµατοδότησης, εκτός από τα κονδύλια που καλύπτουν τους
µισθούς, για την κατανοµή των οποίων το Πανεπιστήµιο δεν έχει καµιά αρµοδιότητα.
Τακτικός Προϋπολογισµός: Μετά τον καθορισµό του µεγέθους του Τακτικού Προϋπολογισµού από
την Κυβέρνηση (Υπουργείο Παιδείας), το Πανεπιστήµιο (κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και
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έγκρισης της Συγκλήτου) αποφασίζει για την κατανοµή αυτών των κονδυλίων στις διάφορες
κατηγορίες εξόδων. Πιο συγκεκριµένα, ο Τακτικός Προϋπολογισµός χωρίζεται σε δυο κύριες
κατηγορίες: πιστώσεις για εκπαίδευση, των οποίων η διαχείριση γίνεται σε επίπεδο Σχολής και
Τµήµατος, και άλλες δαπάνες, τις οποίες διαχειρίζεται το Πανεπιστήµιο σε κεντρικό επίπεδο. Η
Σύγκλητος αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο Τακτικός Προϋπολογισµός θα διαιρεθεί µεταξύ των
δύο. Μετά από αυτήν την αρχική διαίρεση, η κατανοµή των πιστώσεων για εκπαίδευση µεταξύ των
Σχολών προκύπτει από αλγόριθµο µε διάφορα δεδοµένα εισόδου, όπως ο αριθµός των φοιτητών και
των µελών Δ.Ε.Π., οι εργαστηριακές ανάγκες κτλ. Οι Σχολές, στη συνέχεια, προχωρούν σε εσωτερική
κατανοµή µεταξύ των Τµηµάτων τους και τα Τµήµατα µε τη σειρά τους κατανέµουν τον
προϋπολογισµό τους µεταξύ των Τοµέων και Εργαστηρίων. Ο προϋπολογισµός στο κεντρικό επίπεδο
του Πανεπιστηµίου κατανέµεται από τη Σύγκλητο σε διάφορες κατηγορίες εξόδων, που
περιλαµβάνουν λειτουργικές δαπάνες (θέρµανση, ηλεκτρικό ρεύµα, κτλ.), εργολαβίες για
καθαριότητα και φύλαξη κτιρίων, εξοπλισµό και συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, έξοδα
βιβλιοθήκης, έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης, επιχορηγήσεις ινστιτούτων και ιδρυµάτων που
ανήκουν στο Α.Π.Θ. κτλ.
Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων: Αφού η Κυβέρνηση (Υπουργείο Οικονοµικών) καθορίσει
τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, το Πανεπιστήµιο αποφασίζει για την κατανοµή του, µετά
από εισήγηση του Πρυτανικού Συµβουλίου, η οποία βασίζεται σε συγκεκριµένες ανάγκες και
αιτήµατα. Στην πράξη, το µεγαλύτερο µέρος του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων καλύπτει
(µερικώς) το κόστος των στρατηγικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό του Πανεπιστηµίου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός (Τακτικός και Δηµοσίων Επενδύσεων) αναθεωρείται τρεις ή
τέσσερις φορές το χρόνο, κατά τις χρονικές στιγµές των χρηµατοδοτήσεων από τα Υπουργεία
Παιδείας και Οικονοµικών. Γίνεται τότε και µια περιορισµένη ανακατανοµή των κονδυλίων,
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά έξοδα των διαφόρων κατηγοριών µέχρι τη δεδοµένη χρονική
στιγµή του έτους.
Προϋπολογισµός Επιτροπής Ερευνών: Ο προϋπολογισµός της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος
αποτελείται από τα ποσά που παρακρατούνται από τους συνολικούς προϋπολογισµούς των
χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων, διαιρείται σε δυο µέρη: α) λειτουργικά έξοδα της Επιτροπής
Ερευνών, β) δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Καταρχήν, τα λειτουργικά έξοδα εκτιµώνται και
αφαιρούνται από το συνολικό προϋπολογισµό και στη συνέχεια η Επιτροπή Ερευνών προτείνει την
κατανοµή των λοιπών κονδυλιών µεταξύ των εξής τριών κατηγοριών δαπανών για έρευνα και
ανάπτυξη: i) ερευνητική υποδοµή σε υλικό κεφάλαιο, ii) ερευνητική υποδοµή σε ανθρώπινο
κεφάλαιο, iii) ανάπτυξη Α.Π.Θ.. Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών, όπου κάθε Τµήµα έχει ένα
αντιπρόσωπο, εγκρίνει τις εισηγήσεις του επταµελούς διοικητικού της οργάνου, του οποίου τα µέλη

13

εκλέγονται ανά τριετία από τους εκπροσώπους των Τµηµάτων (οι οποίοι επίσης ορίζονται από τις Γ.Σ.
των οικείων Τµηµάτων µε τριετή θητεία) και η τελική κατανοµή εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
Προϋπολογισµός της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.: Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.) διαχειρίζεται έναντι κρατήσεων το
µέρος της πανεπιστηµιακής περιουσίας που της αναθέτει η Σύγκλητος. Τα έσοδα της εταιρίας, τα
οποία ανήκουν στο Α.Π.Θ., δαπανώνται για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, για τη
συντήρηση και αναβάθµιση των εγκαταστάσεων και για την υποστήριξη ενός αριθµού έργων που
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πανεπιστηµιούπολη, κατόπιν σχετικών
αποφάσεων της Συγκλήτου. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, που αποτελείται από τον Πρύτανη
ως Πρόεδρο, µέλη Δ.Ε.Π. και εκπρόσωπο κοινωνικών φορέων, εισηγείται τον επιχειρησιακό
σχεδιασµό της εταιρίας στη Σύγκλητο, η οποία αποτελεί και τη Γ.Σ της εταιρίας.
Αποφάσεις που αφορούν άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου
λαµβάνονται κατά περίπτωση από το Πρυτανικό Συµβούλιο, από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες
και από πολλές επιµέρους επιτροπές ή από Ιδρυµατικούς Υπευθύνους έργων ΕΠΕΑΕΚ (π.χ. Γραφείο
Διασύνδεσης, Βιβλιοθήκη). Γενικά, η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Α.Π.Θ. είναι ιδιαίτερα
αποκεντρωµένη, όπως άλλωστε και σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας. Όµως, το ιδιαίτερα µεγάλο
µέγεθος του Α.Π.Θ. καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη συνολική εποπτεία του όλου συστήµατος, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται συχνά η αίσθηση σε πολλά µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας ότι
έχουν περιορισµένη γνώση του Πανεπιστηµίου, των λειτουργιών του και των αρµοδίων οργάνων, η
οποία µάλιστα επιτείνεται από την επικάλυψη αρµοδιοτήτων σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας
(π.χ. λειτουργίες υπηρεσιών πληροφορικής και δικτύων). Η αποτελεσµατικότητα του διοικητικού
µηχανισµού δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί γιατί η αυτογνωσία του Πανεπιστηµίου σ’ αυτόν τον
τοµέα ελάχιστα έχει ερευνηθεί.

2.1.5

Οικονοµικά
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κύρια πηγή χρηµατοδότησης του Πανεπιστηµίου είναι το κράτος, το

οποίο παρέχει κονδύλια από τρεις παράλληλες οδούς. Η πρώτη προέρχεται από το Υπουργείο
Οικονοµικών και καλύπτει απευθείας τους µισθούς του µόνιµου και µε θητεία προσωπικού, η δεύτερη
προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας προς κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (Τακτικός
Προϋπολογισµός), και η τρίτη από το Υπουργείο Οικονοµικών µέσω του ΥΠΕΠΘ για την υποστήριξη
των επενδύσεων (Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων). Τα τελευταία χρόνια ο Προϋπολογισµός
Δηµοσίων Επενδύσεων χρηµατοδοτείται κυρίως από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που χορηγούνται µέσω έργων του ΕΠΕΑΕΚ. Η πρακτική αυτή φαίνεται ότι θα
συνεχισθεί όσο χρόνο διαρκεί το ΕΠΕΑΕΚ.
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Το ποσό που καλύπτει τους µισθούς είναι ανελαστικό από την άποψη ότι ο µισθός κάθε
υπαλλήλου του Πανεπιστηµίου καθορίζεται από τη βαθµίδα, τα χρόνια υπηρεσίας και την
οικογενειακή κατάσταση, µε έναν απολύτως προσδιορισµένο τρόπο. Εποµένως, το Πανεπιστήµιο δεν
έχει καµία αυτονοµία όσον αφορά αυτό το ζήτηµα. Από την άλλη πλευρά, τα τελικά ποσά του
Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων καθορίζονται από την
Κυβέρνηση κάθε χρόνο, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε πανεπιστηµίου (π.χ. µέλη
Δ.Ε.Π., αριθµός φοιτητών, κτλ.). Στη συνέχεια, το Πανεπιστήµιο αποφασίζει την κατανοµή του
Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων µε τις δικές του
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που περιγράφηκαν στην παράγραφο 2.1.4.

Επισηµαίνεται ότι η

κρατική χρηµατοδότηση καλύπτει όχι µόνο καθαρά εκπαιδευτικές δαπάνες, αλλά και δαπάνες
κοινωνικής πρόνοιας των φοιτητών.
Άλλη µια σηµαντική πηγή εσόδων είναι τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, τα
οποία διεξάγονται από το προσωπικό του Πανεπιστηµίου. Ένα ποσοστό του συνολικού
προϋπολογισµού κάθε προγράµµατος, που δεν υπερβαίνει το 10%, παρακρατείται από την Επιτροπή
Ερευνών του Α.Π.Θ., η οποία είναι ο αρµόδιος φορέας για την οικονοµική διαχείριση αυτών των
ερευνητικών προγραµµάτων.
Δευτερεύουσες πηγές χρηµατοδότησης αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται από τις
δραστηριότητες της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. (Ε.Α.Δ.Π.Α.Π.Θ.) και τα έσοδα από τα διάφορα κληροδοτήµατα.
Τα οικονοµικά δεδοµένα του Α.Π.Θ. παρουσιάζονται στη συνέχεια αυτής της παραγράφου
ανά πηγή χρηµατοδότησης και συνολικά για τα τελευταία εννέα χρόνια.
Κρατική χρηµατοδότηση
Η συνολική εισροή µέσω του Τακτικού Προϋπολογισµού κατά το έτος 2004 ανήλθε σε περίπου
42.061.992 ευρώ Ο προϋπολογισµός αυτός χρηµατοδοτείται κυρίως από κρατικές πηγές (υπάρχουν
ορισµένα χαµηλά έσοδα από άλλες πηγές, όπως τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, έσοδα από προσφορά
υπηρεσιών τµηµάτων κ.α.). Ένα µέρος του αφορά έσοδα από κρατήσεις υγειονοµικής περίθαλψης του
προσωπικού, που όµως είναι χαµηλότερες από τις πραγµατικές ανελαστικές δαπάνες νοσηλείων, µε
αποτέλεσµα τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισµού να είναι στην πραγµατικότητα
χαµηλότερα από τα ονοµαστικά.
Ο Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων του Α.Π.Θ. για την ίδια περίοδο ήταν 12.214.000
ευρώ, εκ των οποίων τα 4.023.000 ευρώ (περίπου) ήταν το ταµειακό υπόλοιπο την 31-12-2003.
Η άµεση κρατική χρηµατοδότηση περιλαµβάνει επίσης τους µισθούς όλων των υπαλλήλων του
Πανεπιστηµίου (εκτός από το διοικητικό προσωπικό αορίστου χρόνου), το ποσό των οποίων ανήλθε
σε 126.081.716 ευρώ το 2004 και προϋπολογίστηκε σε 145.698.613,42 ευρώ για το 2005.
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Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον (τακτικό) προϋπολογισµό του 2005, ο οποίος εγκρίθηκε από τη
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. Παρότι ο προϋπολογισµός αυτός προβλέπει σύνολο εσόδων και δαπανών
70.226.341,47 ευρώ, η πραγµατική χρηµατοδότηση αναµένεται να είναι σηµαντικά χαµηλότερη της
τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τη χρονοσειρά των προϋπολογισµών και των
αντίστοιχων χρηµατοδοτήσεων του Πίνακα 2.1 στο Παράρτηµα 2. Οι ετήσιες πραγµατικές δαπάνες
που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισµό κινούνται σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά της
αντίστοιχης χρηµατοδότησης, δηλαδή στο ύψος των περίπου 40.000.000 ευρώ για το έτος 2004. Η
πρακτική των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι κατά τα έτη 2003 και 2004 οι πραγµατικές δαπάνες
µοιράστηκαν σχεδόν εξίσου µεταξύ δαπανών για εκπαίδευση (λειτουργικές δαπάνες Σχολών, δαπάνες
για βιβλία, εκτυπώσεις, υποτροφίες και άλλες γενικές δαπάνες εκπαίδευσης) και δαπανών κεντρικής
διοίκησης, ενώ προ του 2002 σηµαντικά µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών απορροφούσε η κεντρική
διοίκηση.

Πίνακας 2: Προϋπολογισµός 2005 (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ

Α’ ΕΣΟΔΑ
34.400.000,00
1.167.755,13
2.555.964,00
500.000,00
293.470,00
260.757,00
767.806,77
39.945.752,95

Ταµειακό υπόλοιπο 31-12-2004

30.280.588,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

70.226.341,47

1.- Κρατική επιχορήγηση
2.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
3.- Έσοδα από κρατήσεις υγειονοµικής περίθαλψης προσωπικού
4.- Έσοδα από τόκους
5.- Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών, διπλωµάτων κ.λ.π.
6.- Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών των Τµηµάτων
7.- Έσοδα από λοιπές πηγές

1.- Λειτουργικές δαπάνες Σχολών
2.α) Δαπάνες για προµήθεια βιβλίων, εκτυπώσεις, συγγραφικά δικαιώµατα,
Πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη.
β) Υποτροφίες αλλοδαπών φοιτητών
γ) Γενικές δαπάνες εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές εκδροµές, συµµετοχή µελών
ΔΕΠ σε συνέδρια κλπ.)
3.- Νοσήλια Προσωπικού
4.- ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ., ΕΚΟ, Δηµόσια Τέλη
5- Εργολαβίες καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων
6- Επιχορηγήσεις Παραρτηµάτων και Νοµικών Προσώπων
7.- Μισθοδοσία Προσωπικού Ι.Δ., βοηθήµατα, διπλές αποδοχές, εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων.
8.- Εξοπλισµός, συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, απόδοση κρατήσεων,
µισθώσεις κτιρίων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Β’ ΕΞΟΔΑ
17.198.853,48
4.092.530,89
636.634,70
1.342.262,75
6.205.000,00
10.698.734,09
9.907.480,26
1.583.939,00
4.089.323,53
14.472.582,77
70.226.341,47
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Ερευνητικά προγράµµατα (Επιτροπή Ερευνών)
Η κύρια πηγή της µη κρατικής χρηµατοδότησης είναι τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά
προγράµµατα. Η χρηµατοδότηση από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα µέσω της Επιτροπής
Ερευνών (ΕΕ) ανήλθε σε 50.582.000 ευρώ το 2005. Η χρηµατοδότηση από εθνικές πήγες ήταν
38.982.000 ευρώ, δηλαδή 77% του συνόλου, ενώ από διεθνείς πήγες (Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.)
11.600.000 ευρώ (23% του συνόλου). Το 31% του συνόλου της χρηµατοδότησης του 2005, δηλαδή
15.829.000 ευρώ, προήλθε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Εκπαίδευση και την Αρχική
Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το Σχήµα 2 παρουσιάζει τη συνολική εικόνα
των εισροών µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων της Επιτροπής Ερευνών κατά την προηγούµενη
δεκαετία. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες του Παραρτήµατος 2.

Σχήµα 2: Εισροές µέσω προγραµµάτων της Επιτροπής Ερευνών κατά τη δεκαετία 1995-2004

Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των µελών της οµάδας έργου συνοψίζονται παρακάτω:
 Μετά τη σηµαντική κάµψη του 2002, που οφείλεται κυρίως στις πολύ χαµηλές εισροές από το
ΕΠΕΑΕΚ εκείνο το έτος, το σύνολο των εισροών παρουσιάζει ανοδική τάση και το 2005
υπερβαίνει τα υψηλά επίπεδα των ετών 1999 και 2000. Με βάση την εµπειρία του ΕΠΕΑΕΚ Ι,
αναµένεται ακόµη σηµαντικότερη αύξηση των εισροών µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και κατ’
επέκταση των συνολικών εισροών κατά το έτος 2006. Άλλωστε οι συνολικές εισροές εκτός
ΕΠΕΑΕΚ παραµένουν σε σταθερά επίπεδα κατά την τελευταία πενταετία (32 έως 35
εκατοµµύρια ευρώ ανά έτος).
 Τα ερευνητικά κονδύλια από το εξωτερικό µειώθηκαν από τη µέγιστη τιµή των 11.803.000
ευρώ το 2000 σε 10.743.000 ευρώ το 2004 αλλά ανέκαµψαν σε 11.600.000 ευρώ το 2004.
 Ο ιδιωτικός τοµέας συµβάλλει, µόνο το 10,8% του συνολικού ερευνητικού προϋπολογισµού της
Επιτροπής Ερευνών κατά την περίοδο 1999-2004, όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.5 του
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Παραρτήµατος 2. Όµως παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση του ποσοστό από 7,4% την
τριετία 1999-2001 σε 14,6% την τριετία 2002-2004.
Τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών από τις παρακρατήσεις επί του συνολικού προϋπολογισµού
των διαφόρων ερευνητικών προγραµµάτων διατίθενται κατά αρχήν για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών της Επιτροπής Ερευνών. Τα υπόλοιπα διαθέσιµα ποσά χρηµατοδοτούν την ερευνητική
υποδοµή σε ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο και την ανάπτυξη του Α.Π.Θ. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τις
προτάσεις της Επιτροπής Ερευνών για την κατανοµή των διαθεσίµων της κατά τα έτη 2004 και 2005.
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι η µερίδα του λέοντος των διαθεσίµων (άνω του 1.000.000 ευρώ
για το 2005) προορίζεται για έργα του Α.Π.Θ. και τη λειτουργία δικτύων, τα οποία εν µέρει
τουλάχιστον θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό, αφήνοντας έτσι
µεγαλύτερα περιθώρια για την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού από τα διαθέσιµα
της Επιτροπής Ερευνών, π.χ. µε περισσότερες υποτροφίες µεταπτυχιακών ερευνητών.

Πίνακας 3: Κατανοµή διαθεσίµων Επιτροπής Ερευνών 2004 - 2005 (ευρώ)
Κατηγορία δαπάνης
Έργα Α.Π.Θ.
Λειτουργία δικτύων δεδοµένων και φωνής,
λογισµικό έρευνας

2004

2005

520.000 (35,6%)

520.000 (30,6%)

327.000 (22,4%)

540.000 (31,7%)

242.035 (16,6%)

240.000 (14,1%)

100.000 ( 6,8%)

100.000 ( 5,9%)

272.965 (18,7%)

302.000 (17,7%)

1.462.000 (100%)

1.702.000 (100%)

Υποτροφίες αριστείας µεταπτυχιακών ερευνητών
και µεταδιδακτορικών ερευνητών και βραβεία
αριστείας
Συνέδρια – Ηµερίδες
Ανάπτυξη ερευνητικών δικτύων-εργαστηρίων
ποιότητας, δράσεων καινοτοµίας και αξιοποίησης
προϊόντων και υπηρεσιών. Δοµές δια βίου
εκπαίδευσης
Σύνολο διαθεσίµων

Έσοδα Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.
Η διαχείριση της περιουσίας του Α.Π.Θ. αποτελεί µια ακόµα πηγή εσόδων για το Πανεπιστήµιο.
Για τη βελτίωση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Α.Π.Θ., ιδρύθηκε το 1997 εταιρία
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(Α.Ε.), η λειτουργία της οποίας ρυθµίζεται από σχετικό Προεδρικό Διάταγµα. Η Εταιρία Αξιοποίησης
και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. (Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.) διαχειρίζεται, µεταξύ άλλων, τα
κυλικεία, την Αίθουσα Τελετών και τον Ξενώνα του Πανεπιστηµίου.
Τα ετήσια έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. παρουσίασαν αλµατώδη αύξηση από το 1997 (202.000
ευρώ) έως το 2004 (1.936.427 ευρώ). Η ιδιαίτερα υψηλή εισροή για το 2003 (3.241.502 ευρώ),
οφείλεται σε έκτακτη εισροή 1.201.305 ευρώ από αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης της
Γεωπονικής Σχολής για τη διάνοιξη εθνικής οδού. Συνεπώς η υπόλοιπη καθαρή εισροή για το 2003
είναι 2.040.297 ευρώ.
Τα έσοδα χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και αναβάθµιση των εγκαταστάσεων που
διαχειρίζεται η εταιρία και για την υποστήριξη ενός αριθµού έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της
ποιότητας

ζωής

στον

πανεπιστηµιακό

χώρο.

Τέτοιες

αντιπροσωπευτικές

δραστηριότητες

περιλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, την επιδότηση του
Παιδικού Κέντρου, την επιδότηση έξω-πανεπιστηµιακών φοιτητικών δραστηριοτήτων (π.χ. οµάδες
θεάτρου, µουσικής, χορού, σκάκι, ποδοσφαίρου κτλ.), τη χρηµατοδότηση του Κέντρου
Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των φοιτητών και του πρόσφατα ιδρυθέντος Ταµείου
Υποστήριξης Φοιτητών.

Κληροδοτήµατα
Το Πανεπιστήµιο έχει έσοδα από διάφορα Κληροδοτήµατα, κυρίως µε τη µορφή ακινήτων. Ο
ετήσιος τόκος από τις επενδύσεις των Κληροδοτηµάτων χρηµατοδοτεί προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές υποτροφίες και δραστηριότητες εντός του πανεπιστηµιακού χώρου. Η Ειδική Επιτροπή
για τη Διαχείριση των Κληροδοτηµάτων έχει καταβάλει µεγάλη προσπάθεια για τη διαχείριση των
εσόδων από τα Κληροδοτήµατα µε έναν οικονοµικά ορθολογικό τρόπο, ιδιαίτερα µετά το 1997. Ο
απολογισµός και η εξέλιξη των εσόδων των κληροδοτηµάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 2.6 του
παραρτήµατος 2.
Από τον απολογισµό των κληροδοτηµάτων διαπιστώνεται ένα σηµαντικό ταµειακό υπόλοιπο
(περίπου 4.562.000 ευρώ) που δεν αξιοποιείται, κυρίως εξαιτίας περιοριστικών διοικητικών
διαδικασιών. Η εξέλιξη των εσόδων από τόκους και ενοίκια παρουσιάζει τάσεις µικρής αύξησης µετά
το 2001, ενώ κατά τα αµέσως προηγούµενα έτη η πορεία ήταν µάλλον πτωτική εξαιτίας της µείωσης
των επιτοκίων κατά την περίοδο εκείνη. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη αποτελεσµατικότερης
διαχείρισης των κληροδοτηµάτων και του σηµαντικού λιµνάζοντος ταµειακού υπολοίπου. Το
µεγαλύτερο µέρος του ταµειακού υπολοίπου που δεν αξιοποιείται πλήρως ίσως θα πρέπει να οδηγηθεί
σε εναλλακτικές τοποθετήσεις αντί της τοποθέτησης σε καταθέσεις όψεως (π.χ. επένδυση σε νέα
ακίνητα) ύστερα από την υπερπήδηση των νοµικών προβληµάτων, οι οποίες θα αποφέρουν υπεραξία
και εισόδηµα στο Α.Π.Θ.
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Συνολική χρηµατοδότηση και σχολιασµός
Εξαιρώντας τους µισθούς, οι συνολικοί οικονοµικοί πόροι του Α.Π.Θ. (άµεση κρατική και µη
κρατική χρηµατοδότηση) ανήλθαν σε 94.504.000 ευρώ το 2004. Η ανελαστική µισθοδοσία ανήλθε σε
126.081.000 ευρώ κατά το ίδιο έτος, ποσό που αντιστοιχεί στο 57,2% της συνολικής χρηµατοδότησης
του Α.Π.Θ. Μια σύνοψη των βασικών οικονοµικών δεδοµένων του Α.Π.Θ. για τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Λεπτοµερέστερη ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων παρουσιάζεται
στο Παράρτηµα 2.

Πίνακας 4: Χρηµατοδότηση του Α.Π.Θ. 1996-2004 ανά πηγή (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Τακτική Επιχορήγηση

26.533 29.449 32.736 36.385 36.320 38.791 34.958 34.583 42.062

Δηµόσιες Επενδύσεις

14.427 11.534 16.160 18.166 16.379 8.079

Μισθοδοσία µόνιµου προσωπικού

69.523 68.792 80.631 96.848 98.518 104.933 114.465 112.521 126.081

Επιτροπή Ερευνών

19.213 31.909 42.553 45.303 45.631 40.863 34.915 40.672 43.778

Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ
Άµεση κρατική χρηµατοδότηση (%)
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610

836

751

945

5.417 10.353 8.193

1.752

3.241

1.936

129.696 141.886 172.690 197.538 197.599 193.611 191.506 201.369 222.047
85%

78%

75%

77%

77%

79%

82%

80%

80%

Τα στοιχεία του Πίνακα 4 αποκαλύπτουν τη σταθερά µεγάλη εξάρτηση του Α.Π.Θ. από την
κρατική χρηµατοδότηση (συµπεριλαµβανοµένης της ανελαστικής µισθοδοσίας), αλλά και τη
σηµαντική αστάθεια που παρουσιάζει η χρηµατοδότηση µέσω των ελαστικότερων κρατικών πηγών,
δηλαδή της τακτικής επιχορήγησης και του προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Η συνολική
χρηµατοδότηση από τις πηγές αυτές παρουσιάζει µεν αύξηση µετά το 2002, αλλά το 2004
εξακολουθούσε να βρίσκεται σε αισθητά χαµηλότερο επίπεδο (50,26 εκατοµµύρια ευρώ) από αυτό
των ετών 1999 (54,59 εκ. ευρώ) και 2000 (52,82 εκ. ευρώ). Ανάλογες διακυµάνσεις εµφανίζουν και
τα έσοδα από τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών.
Συµπερασµατικά, το Πανεπιστήµιο είναι υποχρεωµένο να λειτουργεί και να προγραµµατίζει σε
καθεστώς µεγάλης οικονοµικής εξάρτησης και αβεβαιότητας.
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2.1.6

Υποδοµές
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται µε συντοµία οι υποδοµές του Α.Π.Θ., χωρισµένες στις

ακόλουθες κατηγορίες: κτιριακές υποδοµές, κενά οικόπεδα – αγροτεµάχια και δασικές εκτάσεις,
κληροδοτήµατα, βιβλιοθήκες, τυπογραφείο και εξοπλισµός. Ειδικά οι υποδοµές πληροφορικής και
επικοινωνιών παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.1.13.
Κτιριακές υποδοµές
Η κύρια πανεπιστηµιούπολη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και φιλοξενεί συνολικά 35
Τµήµατα. Η πανεπιστηµιούπολη έχει ήδη επεκταθεί και δοµηθεί εξαντλώντας τα όρια του διαθέσιµου
χώρου

της.

Ήδη

ένας

αριθµός

εγκαταστάσεων

βρίσκεται

περιφερειακά

της

κύριας

πανεπιστηµιούπολης, είτε σε διαφορετικά µέρη της πόλης, είτε σε ένα νέο πανεπιστηµιακό χώρο στο
προάστιο της Θέρµης.
Ειδικότερα, η κύρια πανεπιστηµιούπολη περιλαµβάνει τις κτιριακές υποδοµές των γενικών
πανεπιστηµιακών συγκροτηµάτων (αίθουσα τελετών, κτίριο διοίκησης, κεντρική βιβλιοθήκη,
πανεπιστηµιακό γυµναστήριο, φοιτητική λέσχη, Τελλόγλειο), των συγκροτηµάτων της Σχολής
Θετικών Επιστηµών, της Ιατρικής Σχολής, της Κτηνιατρικής Σχολής, της Γεωπονικής Σχολής, της
Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Νοµικών,
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, της Φιλοσοφικής Σχολής, της Θεολογικής Σχολής και της
Παιδαγωγικής Σχολής. Η συνολική επιφάνεια των παραπάνω συγκροτηµάτων ανέρχεται σε 350.794
m2 στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα υπό κατασκευή κτίρια. Η σχετική ανάλυση παρουσιάζεται στον
πίνακα 3.1.1 του Παραρτήµατος 3.
Η περιφερειακή πανεπιστηµιούπολη περιλαµβάνει τις ιδιόκτητες κτιριακές υποδοµές του
Πειραµατικού Σχολείου, ορισµένων συγκροτηµάτων της Γεωπονικής Σχολής, της Κτηνιατρικής
Σχολής και της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των συγκροτηµάτων της Σχολής
Καλών Τεχνών (Τµήµα Μουσικών Σπουδών στη Θέρµη, Τµήµα Θεάτρου στις εγκαταστάσεις του
πρώην κινηµατογράφου Κλειώ, Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών στη Σταυρούπολη και
στη Θέρµη), των συγκροτηµάτων ΤΕΦΑΑ στη Θέρµη και των Τµηµάτων Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ
και Πολιτικών Επιστηµών (Εγνατίας 46). Επίσης περιλαµβάνει οικόπεδο 1063 τ.µ. στο Αγγελοχώρι
Μηχανιώνας µε ηµιτελές κτίσµα 900 περίπου τ.µ. που θα χρησιµοποιηθεί µετά την ολοκλήρωσή του
ως Κέντρο Υδροβιολογικών Μελετών του Τµήµατος Βιολογίας και εγκαταστάσεις πρακτικής
άσκησης φοιτητών επίσης του Τµήµατος Βιολογίας σε οικόπεδο 8000 περίπου τ.µ. στον Σταυρό.
Υπάρχουν επίσης κτιριακές υποδοµές των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί όπως π.χ. το κτίριο 9800
m2 του Τµήµατος Κινηµατογράφου στη Σταυρούπολη. Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές και ερευνητικές
µονάδες βρίσκονται στους ακόλουθους δορυφορικούς πανεπιστηµιακούς χώρους:
•

Στις Σέρρες: Τµήµα Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
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Στην Βέροια: Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

•

Η σχετική ανάλυση παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1.2 του Παραρτήµατος 3.
Ο πίνακας 3.1.3 του Παραρτήµατος 3 παρουσιάζει την κτιριακή υποδοµή ανά Σχολή σε τ.µ.
ωφέλιµης επιφάνειας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε πρόσφατα µε
χρηµατοδότηση του Α.Π.Θ. Η συνολική ωφέλιµη επιφάνεια ανέρχεται σε περίπου 448.300 m2.
Αν και ορισµένα από τα στοιχεία των πινάκων 3.1.1 και 3.1.2 δε συµφωνούν µε τα αντίστοιχα
στοιχεία του πίνακα 3.1.3, στον Πίνακα 5 επιχειρείται µια σύνθεση και συγκεντρωτική παρουσίαση
των κτιριακών υποδοµών του Πανεπιστηµίου, µε επιφύλαξη όσον αφορά την ακρίβεια των αριθµών.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι σαφές ότι οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν
πλέον πλήρως τις ανάγκες και το Πανεπιστήµιο είναι υποχρεωµένο να δαπανά για ενοίκια σηµαντικά
ποσά, που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ µηνιαίως.
Πίνακας 5: Κτιριακές υποδοµές του Α.Π.Θ.
Α/Α

Επιφάνεια (m2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κύρια πανεπιστηµιούπολη

350.794

2

Πειραµατικό σχολείο Θεσσαλονίκης

3.887

3

Συγκροτήµατα Παιδαγωγικής Σχολής στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου

4.836

4

Συγκρότηµα Τµήµατος Δηµοσιογραφίας στο Μανδαλίδειο

1.584

5

Συγκροτήµατα Τµήµατος Θεάτρου στον πρώην κινηµατογράφο Κλειώ

1.770

6

Συγκροτήµατα Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών στο Φοίνικα, Σέδες,
Λαγκαδά και Σ. Βουτηρά

66.000

7

Συγκροτήµατα Τµήµατος Μουσικών
Εφαρµοσµένων Τεχνών στη Θέρµη

13.000

8

Συγκροτήµατα ΤΕΦΑΑ στη Θέρµη

3.325

9

Συγκροτήµατα Τµήµατος Βιολογίας σε Σταυρό και Αγγελοχώρι

1.900

10

Συγκροτήµατα ΤΕΦΑΑ στις Σέρρες

3.514

11

Συγκρότηµα Βέροιας

Σπουδών,

Εικαστικών

και

380
ΣΥΝΟΛΟ

450.990

Κλινικές
Οι κλινικές του Τµήµατος Ιατρικής είναι διεσπαρµένες και «φιλοξενούνται» σε διάφορα
Νοσοκοµεία της πόλης (14 κλινικές στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, 15 κλινικές στο Νοσοκοµείο
Ιπποκράτειο, 5 κλινικές στο Νοσοκοµείο Παπανικολάου, µία κλινική στο Δηµόσιο Ψυχιατρείο, µία
κλινική στο Νοσοκοµείο Δερµατικών και Αφροδισίων Νόσων, 12 στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και
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3 Στο Νοσοκοµείο Γεννηµατά). Η διασπορά αυτή αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα: (α) κατά την
εκπαίδευση των φοιτητών λόγω των αναγκαίων µετακινήσεών τους σε καθηµερινή βάση µεταξύ
Νοσοκοµείων για την παρακολούθηση των µαθηµάτων και της κλινικής άσκησης και (β) στην
πληρέστερη παροχή νοσηλείας µια και κανένα Νοσοκοµείο δεν έχει όλες τις κλινικές ειδικότητες.
Αγροτεµάχια και δασικές εκτάσεις
Η συνολική επιφάνεια των αγροτεµαχίων ανέρχεται σε 3.207.558 τ.µ. Αυτά είναι: το οικόπεδο
της Βεργίνας (της Φιλοσοφικής Σχολής) και αγροτεµάχια στο Πανόραµα, τα Βασιλικά, το Ποσείδι
Καλλάνδρας, το Κολχικό, τη Σίνδο, το Στίβο Λαγκαδά και τη Βόλβη. Ο πίνακας 3.1.4 παρουσιάζει
αναλυτικότερα τα αγροτεµάχια ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ.
Δύο είναι οι δασικές εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί για χρήση στο ΑΠΘ και στη συνέχεια
στο Ταµείο Διοίκησης και Διαχείρισης των Πανεπιστηµιακών Δασών του Α.Π.Θ. Η πρώτη βρίσκεται
στο Περτούλι Τρικάλων και η δεύτερη στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Η δασική έκταση στο Περτούλι
καλύπτει έκταση 33.000 στρεµµάτων. Στην έκταση αυτή έχουν δηµιουργηθεί κτιριακές υποδοµές
4.500 m2. Η έκταση στον Ταξιάρχη ανέρχεται σε 55.000 στρέµµατα και οι κτιριακές υποδοµές που
έχουν δηµιουργηθεί καλύπτουν συνολική επιφάνεια 3.000 m2.
Κληροδοτήµατα
Συνολικά δεκαεννέα κτίρια, τρία οικόπεδα και ένα αγροτεµάχιο έχουν περιέλθει στην
ιδιοκτησία του Πανεπιστηµίου από κληροδοτήµατα. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων ανέρχεται σε
17.975 m2. Η σχετική ανάλυση παρουσιάζεται στον πίνακα 3.2 του Παραρτήµατος 3.
Βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. είναι µέλος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και
µια από τις µεγαλύτερες βιβλιοθήκες στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Σύστηµα Βιβλιοθηκών του
Α.Π.Θ. αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και 41 (εκ των οποίων 8 σε ανάπτυξη)
Περιφερειακές Βιβλιοθήκες. Ως Περιφερειακές Βιβλιοθήκες ορίζονται οι Βιβλιοθήκες Σχολών,
Τµηµάτων ή οµάδων συγγενών Τµηµάτων του Α.Π.Θ., που στεγάζονται σε χώρους των αντίστοιχων
Σχολών και Τµηµάτων. Σε ορισµένα Τµήµατα τα βιβλία και περιοδικά εξακολουθούν να
κατανέµονται ανά Εργαστήριο ή Κλινική, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα προβλήµατα στη
διαχείριση και στο δανεισµό. Το σύστηµα βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. αριθµεί σήµερα περίπου 800.000
τόµους βιβλίων. Στη συλλογή των βιβλίων προστίθενται περισσότεροι από 20.000 νέοι τίτλοι κάθε
χρόνο, ενώ η βιβλιοθήκη έχει συνδροµές σε περισσότερους από 3.500 επιστηµονικούς τίτλους
περιοδικών. Η υλοποίηση των έργων ΕΠΕΑΕΚ συνέβαλε και συνεχίζει να συµβάλλει αποφασιστικά
στην ουσιαστική βελτίωση της οργάνωσης του Συστήµατος Βιβλιοθηκών. Η εικόνα που
παρουσιάζουν πλέον τόσο η Κεντρική όσο και οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες έχει µεταβληθεί ριζικά
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και ο αριθµός των χρηστών των βιβλιοθηκών (Δ.Ε.Π., προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, κτλ)
έχει πολλαπλασιασθεί. Συγκεκριµένα, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τα ακόλουθα:
α. Δηµιουργία Κεντρικής Μονάδας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Βιβλιοθηκών (ΚΜΗΔΒ), η οποία
οργάνωσε και διαχειρίζεται όλα τα κεντρικά συστήµατα ηλεκτρονικής πληροφόρησης των
βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και συγκεκριµένα:
i) To σύστηµα ηλεκτρονικού καταλόγου βιβλίων και περιοδικών, µε δυνατότητες αναζήτησης,
παραγγελιών, δανεισµού, στατιστικών κτλ. (HORIZON).
ii) Το σύστηµα διαδικτύωσης βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων σε cd-roms µε έναν αριθµό περίπου
30 βάσεων (ULTRA*NET).
iii) Τον κόµβο του Συστήµατος Βιβλιοθηκών στο Internet, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Μέσα
από τον κόµβο επιτυγχάνεται η πρόσβαση στα προηγούµενα ηλεκτρονικά συστήµατα, παρέχονται
πληροφορίες για την αναζήτηση σ' αυτά, γενικές πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.,
στοιχεία της τοπικής Ιστορίας της Μακεδονίας κτλ.
β. Καταλογογράφηση 800.000 τόµων βιβλίων που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 85% του συνόλου
των βιβλίων του Α.Π.Θ. Έτσι, δηµιουργήθηκε η µεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση στην Ελλάδα.
Επίσης, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις (εµπειρία, εξοπλισµός κτλ.) για τη συνέχισή της µε την
πρωτότυπη καταλογογράφηση και των υπόλοιπων, ελληνικών κυρίως, βιβλίων.
γ. Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας (κτιριακές υποδοµές, εξοπλισµός, στελέχωση) τόσο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης, όσο και των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών. Συγκεκριµένα, τα αναγνωστήρια
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης µπορούν να φιλοξενήσουν 1.400 φοιτητές και λειτουργούν 12 ώρες
ηµερησίως, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Πολλές, όµως, Περιφερειακές Βιβλιοθήκες και τα αντίστοιχα
αναγνωστήρια λειτουργούν λιγότερες ώρες ηµερησίως και κατά κανόνα 5 ηµέρες την εβδοµάδα, λόγω
έλλειψης προσωπικού.
Παρόλο που η συλλογή βιβλίων και περιοδικών είναι διαθέσιµη και για τους προπτυχιακούς
και για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, κυρίως οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι αυτοί που
χρησιµοποιούν περισσότερο τη Βιβλιοθήκη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι για τα µαθήµατα των
προπτυχιακών προγραµµάτων, ο διδάσκων προτείνει ένα συγκεκριµένο βιβλίο ή σηµειώσεις, που
διανέµονται στους φοιτητές δωρεάν.
Τυπογραφείο
Το Πανεπιστηµιακό τυπογραφείο στεγάζεται σε χώρους που βρίσκονται στο υπόγειο του
κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Έχει ως κύρια δραστηριότητα την εκτύπωση σηµειώσεων µελών
Δ.Ε.Π. που διανέµονται δωρεάν στους φοιτητές για την υποστήριξη πανεπιστηµιακών παραδόσεων.
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Εξοπλισµός
Ο εξοπλισµός του Α.Π.Θ. που υποστηρίζει τη λειτουργία των εργαστηρίων και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα είναι πολύ σηµαντικός. Ο εξοπλισµός αυτός έχει αποκτηθεί
αρχικά µέσω του τακτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια κυρίως από πιστώσεις δηµοσίων
επενδύσεων και από χρηµατοδότηση εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων. Στοιχεία
για τον εξοπλισµό υπάρχουν στο Τµήµα Περιουσίας του Πανεπιστηµίου και στην Επιτροπή Ερευνών,
δεν υπάρχει όµως ενιαία βάση δεδοµένων στην οποία να καταγράφεται συστηµατικά το σύνολο του
υπάρχοντος εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου.

2.1.7

Ανθρώπινο δυναµικό
Το µόνιµο προσωπικό του Πανεπιστηµίου αποτελείται από:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό), δηλ. Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές,
Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος.

Το 35,2% των Επίκουρων Καθηγητών και το 65,6% των Λεκτόρων

υπηρετούν επί θητεία (δεδοµένα 1/9/2005).
β) Βοηθοί και Επιστηµονικοί Συνεργάτες σε προσωποπαγείς θέσεις που στη συντριπτική τους
πλειοψηφία δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα και έχουν ως αντικείµενο την υποστήριξη του
εκπαιδευτικού έργου.
γ) Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), κυρίως χωρίς διδακτορικό δίπλωµα, µε
αντικείµενο τη διδασκαλία ειδικών µαθηµάτων (π.χ. ξένες γλώσσες, µουσική, τέχνες, φυσική αγωγή
κτλ.).
δ) Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), µε αντικείµενο την παροχή εξειδικευµένων
τεχνικών και εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού
και εφαρµοσµένου έργου των Τµηµάτων.
ε) Διοικητικό προσωπικό, µε αντικείµενο την υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του
Πανεπιστηµίου, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Σχολής και Τµήµατος.
Επιπλέον του µόνιµου ακαδηµαϊκού προσωπικού, στο Πανεπιστήµιο απασχολούνται µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, οι οποίοι αναλαµβάνουν διδακτικό
έργο σε Τµήµατα όπου τα µέλη Δ.Ε.Π. είτε δεν είναι επαρκή σε αριθµό, είτε δεν καλύπτουν ορισµένα
αναγκαία γνωστικά αντικείµενα.
Το προσωπικό του Πανεπιστηµίου αριθµεί σήµερα 2.284 µέλη Δ.Ε.Π., 106 Βοηθούς και
Επιστηµονικούς Συνεργάτες, 313 µέλη ΕΕΔΙΠ και 443 µέλη ΕΤΕΠ. Επιπλέον, το ακαδηµαϊκό έτος
2004-2005 απασχολήθηκαν 330 διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, δηλαδή συνολικά 3.476 άτοµα µε
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κύριο αντικείµενο τη διδασκαλία και έρευνα. Η κατανοµή του προσωπικού αυτού στα Τµήµατα
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 4. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από 802 µόνιµους
υπάλληλους (ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου) και 556 µε εργολαβική σύµβαση, συνολικά
1.358. Η κατανοµή του διοικητικού προσωπικού στις διάφορες διοικητικές µονάδες παρουσιάζεται
στο Παράρτηµα 4.
Η µεταβολή του αριθµού των κύριων κατηγοριών του µόνιµου προσωπικού του
Πανεπιστηµίου κατά τα τελευταία εννέα χρόνια παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 (στα µέλη Δ.Ε.Π.
συνυπολογίζονται και οι επί θητεία υπηρετούντες). Σηµειώνεται ότι η προσάρτηση των πρώην
Τµηµάτων του Α.Π.Θ. της Φλώρινας και της Κοζάνης στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας και η
πρόσφατη ίδρυση δύο νέων Τµηµάτων στο Α.Π.Θ. (Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης και
Κινηµατογράφου) δεν επέφεραν αξιοσηµείωτες µεταβολές στον αριθµούς του επιστηµονικού και
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου.
Πίνακας 6: Αριθµητική εξέλιξη του µόνιµου προσωπικού όλων των κατηγοριών
Έτος

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μέλη Δ.Ε.Π.

1.976

2.011

2.067

2.096

2.118

2.151

2.271

2.261

2.284

Βοηθοί & Επιστηµονικοί
συνεργάτες

214

197

171

165

149

146

118

109

106

Ε.Ε.ΔΙ.Π.

182

171

159

145

206

205

293

337

313

Ε.Τ.Ε.Π.

728

718

678

660

647

647

563

466

443

Διοικητικό προσωπικό

740

731

711

716

634

798

810

817

802

3.840

3.828

3.786

3.782

3.754

3.947

4.055

3.990

3.948

Σύνολο

Στο διάστηµα 1997-2005 παρατηρήθηκε αύξηση των µελών Δ.Ε.Π. κατά 15,6% ενώ
ταυτόχρονα το µόνιµο µη διοικητικό προσωπικό που επικουρεί τα µέλη Δ.Ε.Π. στη διδασκαλία και
την έρευνα (Βοηθοί, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) µειώθηκε κατά 23,3%. Η αναλογία της συγκεκριµένης
κατηγορίας προσωπικού ως προς τα µέλη Δ.Ε.Π. ήταν 1:1,76 το έτος 1997 ενώ σήµερα είναι 1:2,65. Η
παρατηρούµενη αύξηση του αριθµού των µελών Δ.Ε.Π. είναι σηµαντικά µικρότερη από την
αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των φοιτητών (ενεργών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) στο ίδιο
διάστηµα (η αύξηση αυτή κατά το διάστηµα 1999-2005 ήταν 25%, βλ. επόµενη παράγραφο), γεγονός
που σε συνδυασµό µε τη µείωση του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, θα έχει προφανείς
αρνητικές συνέπειες για τη δυνατότητα ανταπόκρισης των µελών Δ.Ε.Π. στα διδακτικά και
ερευνητικά τους καθήκοντα. Σε ότι αφορά το διοικητικό προσωπικό, αυτό αυξήθηκε στο διάστηµα
1997-2005 κατά 8,4% παρόλο που µέχρι το 2001 παρουσίαζε µείωση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη
µονιµοποίηση υπαλλήλων βάσει του Ν. 2839/00, οι οποίοι κατανεµήθηκαν κυρίως για τη
γραµµατειακή υποστήριξη τµηµάτων, τοµέων και άλλων µονάδων εκτός κεντρικής διοίκησης. Θα
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πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν ήδη εγκριθεί από το ΑΣΕΠ 398 αιτήσεις για «µονιµοποίηση»
(µετατροπή συµβάσεων σε αορίστου χρόνου) στο Α.Π.Θ. σύµφωνα µε το Π.Δ.164/2004. Αρκετοί από
τους υπαλλήλους αυτούς που θα µονιµοποιηθούν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και θα
µπορούσαν ίσως αργότερα να αξιοποιηθούν σε θέσεις ΕΕΔΙΠ, όπου οι ανάγκες είναι µεγαλύτερες από
τις ανάγκες για διοικητικό προσωπικό.
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανοµή των µελών Δ.Ε.Π. ανά βαθµίδα και Σχολή, όπως
αυτή είχε αποτυπωθεί τον Σεπτέµβριο του 2005 (σε παρένθεση αναγράφεται η µέση ηλικία των µελών
Δ.Ε.Π. κάθε κατηγορίας). Στο Σχήµα 3 φαίνεται η αντίστοιχη ηλικιακή κατανοµή των µελών Δ.Ε.Π.
ανά βαθµίδα και συνολικά.

Πίνακας 7: Αριθµός και µέση ηλικία σε έτη των µελών Δ.Ε.Π. ανά βαθµίδα και Σχολή. Η µέση
ηλικία αναγράφεται στην παρένθεση (Σεπτέµβριος 2005).
Σχολή

Καθηγητές Αναπλ. Καθ.

Επικ. Καθ.

Λέκτορες

Δ.Ε.Π.

Ιατρική

79

(62,6)

255

(57,8)

77

(50,3)

79

(43,7)

490 (55,1)

Θετικών Επιστηµών

108 (56,4)

117

(54,2)

94

(49,4)

61

(44,4)

380 (52,1)

Πολυτεχνική

137 (56,4)

68

(53,3)

86

(52,2)

61

(47,9)

352 (53,3)

Φιλοσοφική

76

(58,0)

54

(55,2)

59

(50,0)

82

(46,9)

271 (52,3)

Νοµικών, Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών

51

(57,0)

22

(50,7)

30

(49,5)

41

(46,4)

144 (51,4)

Ανεξάρτητα Τµήµατα

16

(58,4)

22

(51,5)

22

(45,3)

54

(46,5)

114 (48,9)

Γεωπονική

71

(58,0)

9

(55,2)

11

(49,5)

16

(43,1)

107 (54,7)

Κτηνιατρική

27

(58,6)

20

(54,4)

20

(45,9)

30

(41,3)

97

(49,8)

Οδοντιατρική

9

(56,2)

28

(54,1)

44

(54,4)

16

(44,9)

97

(52,9)

Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος

19

(59,6)

13

(54,6)

15

(52,1)

17

(42,5)

64

(52,3)

Θεολογική

24

(60,6)

6

(48,8)

10

(45,5)

23

(46,0)

63

(51,8)

Παιδαγωγική

11

(57,9)

15

(53,5)

16

(48,7)

13

(45,8)

55

(51,2)

Καλών Τεχνών

9

(60,4)

6

(49,7)

16

(49,0)

19

(43,0)

50

(48,9)

(55,3) 500 (50,2)

512

(45,3) 2284 (52,7)

Σύνολο

637 (58, 1)

635

Ο υψηλός µέσος όρος ηλικίας των µελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου σε όλο του το εύρος
αποτελεί ασφαλώς σηµείο έντονου προβληµατισµού. Επίσης, παρόλο που η µέση ηλικία των µελών
Δ.Ε.Π. είναι 52,7 η συνολική ηλικιακή κατανοµή (βλ. Σχήµα 3) είναι ασύµµετρη παρουσιάζοντας
µέγιστο στα 57 έτη περίπου. Ένα ποσοστό 7,7% των µελών Δ.Ε.Π. (177 άτοµα) έχει ηλικία 64-66 έτη
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και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί την επόµενη τριετία, γεγονός που σηµαίνει ότι θα πρέπει να
δροµολογηθεί η άµεση αντικατάστασή του (η καθαρή αύξηση του αριθµού των µελών Δ.Ε.Π. την
τελευταία τριετία ήταν κατά 133 άτοµα). Η κατάσταση θα επιδεινωθεί µετά το 2011, αν δεν αυξηθεί
δραµατικά ο αριθµός των νέων θέσεων, καθώς ο αριθµός των αποχωρούντων µελών Δ.Ε.Π. λόγω
συνταξιοδότησης θα υπερβαίνει τα 100 άτοµα ανά έτος τουλάχιστον µέχρι και το 2018.

Σχήµα 3: Ηλικιακή κατανοµή των µελών Δ.Ε.Π. (Σεπτέµβριος 2005).

2.1.8

Φοιτητές
Οι τάσεις του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού του Α.Π.Θ. κατά τα τελευταία έξι χρόνια

συνοψίζονται στον Πίνακα 8. Η πρώτη σειρά παρουσιάζει τον αριθµό των εισαχθέντων προπτυχιακών
φοιτητών µέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων για το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Η δεύτερη σειρά
παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των εισαχθέντων προπτυχιακών φοιτητών για το συγκεκριµένο
ακαδηµαϊκό έτος και περιλαµβάνει τους φοιτητές των Σ.Σ.Α.Σ. καθώς και όλους τους φοιτητές που
έγιναν δεκτοί µέσω µετεγγραφών ή από τις διάφορες ειδικές οµάδες, οι οποίες παρατίθενται στον
Πίνακα 5.1 του Παραρτήµατος 5 (από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-05 καταργήθηκαν οι µετεγγραφές
εξωτερικού, οι οποίες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 ανήλθαν στο 1,9% του συνολικού αριθµού
των εισαχθέντων). Η µεταβολή του αριθµού των εγγραφέντων φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος
2003-04 στο 2004-05 παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.1 του Παραρτήµατος 5. Επισηµαίνεται ότι το
Α.Π.Θ. είναι το µόνο Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα που εκπαιδεύει φοιτητές των Στρατιωτικών Σχολών
Ανωτάτων Σπουδών (Σ.Σ.Α.Σ.) στα Τµήµατα Νοµικής, Οικονοµικών Επιστηµών, Οδοντιατρικής,
Φαρµακευτικής, Ιατρικής, Κτηνιατρικής. Η τρίτη σειρά αναφέρει τον αριθµό των προπτυχιακών
φοιτητών που είναι «ενεργοί», υπό την έννοια ότι είναι εγγεγραµµένοι για χρονική περίοδο µέχρι και
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2 έτη επιπλέον της αντίστοιχης ελάχιστης προβλεπόµενης διάρκειας του προγράµµατος σπουδών
(περιλαµβάνει π.χ. τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι για 5ο ή και 6ο έτος στο Τµήµα Χηµείας).
Στην τέταρτη σειρά αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών σε προπτυχιακό
επίπεδο. Στην πέµπτη σειρά αναγράφεται ο αριθµός των εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών, ο
οποίος περιλαµβάνει τους φοιτητές προγραµµάτων Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης και τους
υποψήφιους διδάκτορες. Η έκτη σειρά αναφέρει τον αριθµό των φοιτητών που αποφοίτησαν από
προπτυχιακά προγράµµατα. Η τελευταία σειρά περιέχει το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων
φοιτητών στο Α.Π.Θ. Η κατανοµή των φοιτητών στα Τµήµατα του Α.Π.Θ., για τα ακαδηµαϊκά έτη
1999-2000 έως 2004-05 παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 5.2 του Παραρτήµατος 5.

Πίνακας 8: Μεταβολές του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού του Α.Π.Θ.
Φοιτητές

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

Προπτυχιακοί (εισαχθέντες µε
Πανελλήνιες Εξετάσεις)

7.128

8.189

7.626

7.302

7.224

6.473

Προπτυχιακοί (εισαχθέντες
όλων των κατηγοριών)

10.159

11.151

10.454

10.176

10.395

9.036

Προπτυχιακοί (ενεργοί)

38.597

39.955

41.415

43.102

43.413

47.342

Προπτυχιακοί (εγγεγραµµένοι)

75.019

77.544

81.008

79.672

87.886

87.643

Μεταπτυχιακοί

6.339

7.111

6.747

7.970

8.460

8.847

Απόφοιτοι

4.865

5.025

5.361

5.032

7.275

Σύνολο εγγεγραµµένων

81.358

84.655

87.755

87.642

93.346

96.490

Από τον Πίνακα 8 εξάγονται ορισµένα ενδιαφέροντα γενικά συµπεράσµατα:
α) Ο αριθµός των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών έχει αυξηθεί κατά περίπου 23% τα τελευταία έξι
χρόνια. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 ο αριθµός των προπτυχιακών
φοιτητών που φοιτούσαν στα Τµήµατα που προσαρτήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας
αποτελούσε το 3,7% του συνόλου των ενεργών φοιτητών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών
που φοιτούν στα δύο νέα Τµήµατα του Α.Π.Θ. το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 είναι 0,27%. Αντίθετη
τάση εµφανίζει ο αριθµός των εισαχθέντων προπτυχιακών φοιτητών µέσω Πανελληνίων Εξετάσεων,
ο οποίος παρουσιάζει συνεχή µείωση από το ακαδηµαϊκό έτος 2001-02 (περίπου -15% έως το
ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005). Κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 ο αριθµός των εισακτέων
στο Α.Π.Θ. µέσω Πανελληνίων Εξετάσεων ήταν 6.575, δηλαδή αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος.
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β) Το Α.Π.Θ. δέχεται κάθε χρόνο µεγάλο αριθµό νέων προπτυχιακών φοιτητών επιπλέον των
εισαγοµένων µέσω των Πανελληνίων εξετάσεων, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.1 του
Παραρτήµατος 5. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, ο αριθµός των φοιτητών που έγιναν δεκτοί
µέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων ήταν 6.473, ενώ 2.564 εισήχθησαν µέσω άλλων οδών. Αυτό
τεκµηριώνεται στο Σχήµα 5.2. του Παραρτήµατος 5, όπου παρουσιάζεται το ποσοστό των
εισαχθέντων µε Πανελλήνιες εξετάσεις ως προς το συνολικό αριθµό εγγραφέντων ανά τµήµα, το
οποίο για τα Τµήµατα της Ιατρικής και το Παιδαγωγικό Δηµοτικής Εκπαίδευσης είναι περίπου 60%.
Στον Πίνακα 5.2 του Παραρτήµατος 5 παρατίθενται οι κατηγορίες εισαχθέντων για τα ακαδηµαϊκά
έτη 2003-2004 και 2004-2005 σε τµήµατα στα οποία υπερβαίνουν το 20% των εγγραφέντων µετά από
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι οι µετεγγραφές εσωτερικού αποτελούν
σηµαντικό ποσοστό των εγγραφέντων φοιτητών σε πολλά τµήµατα, µε το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών
να παρατηρείται στην Παιδαγωγική Σχολή.
γ) Παρατηρείται πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ ενεργών και εγγεγραµµένων φοιτητών, καθώς οι
ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν περίπου το 54% του συνόλου. Ειδικότερα κατά τα
τελευταία έξι ακαδηµαϊκά έτη (1999-2000 ως 2004-2005) η αναλογία µη ενεργών προς ενεργούς
φοιτητές κυµάνθηκε από 0,85 έως 1,02 χωρίς όµως να παρατηρείται σταθερή τάση αύξησης ή
µείωσης. Ο απόλυτος αριθµός των λιµναζόντων / ανενεργών φοιτητών κυµαίνεται σήµερα στο
επίπεδο των 40.000. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του Παρατηρητηρίου του Α.Π.Θ., που εκτιµά τον
αριθµό των «αιώνιων φοιτητών» του Πανεπιστηµίου σε 35.000, το 50% των φοιτητών αυτών είτε
έχουν εισαχθεί µέσω ειδικών ρυθµίσεων (οµογενείς, Κύπριοι, αθλητές, λόγοι υγείας) είτε έχουν
µετεγγραφεί από το εξωτερικό. Η µεγάλη πλειοψηφία των λιµναζόντων αιωνίων φοιτητών έχουν στην
πραγµατικότητα εγκαταλείψει τις σπουδές τους, αλλά δεν υπάρχει µηχανισµός για τη διαγραφή τους
από τα µητρώα του Πανεπιστηµίου. Πάντως σε πολλά Τµήµατα σηµαντικός είναι και ο αριθµός των
φοιτητών που εξακολουθούν να σπουδάζουν ή έστω να συµµετέχουν στις εξετάσεις 2 και
περισσότερα έτη µετά τη συµπλήρωση του ελάχιστου χρόνου σπουδών. Ο απόλυτος αριθµός των
ενεργών και ανενεργών φοιτητών καθώς και το ποσοστό των ενεργών έναντι των εγγεγραµµένων
φοιτητών για όλα τα Τµήµατα παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.3 του Παραρτήµατος 5 για την περίοδο
από το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000 έως το 2004-05, ενώ τα µεγέθη για το ακαδηµαϊκό έτος 20042005 παρατίθενται στα Σχήµατα 5.3 και 5.4 του Παραρτήµατος 5. Στο Σχήµα 5.5 του ίδιου
παραρτήµατος σηµειώνονται τα τµήµατα µε τους µεγαλύτερους πληθυσµούς µη ενεργών φοιτητών.
Στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκονται το Τµήµα Νοµικής και το Τµήµα Οικονοµικών Σπουδών µε 39%
και 12% αντίστοιχα του συνόλου των µη ενεργών φοιτητών.
δ) Ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών εµφανίζει αυξητική τάση (κατά 40% στη διάρκεια της
τελευταίας εξαετίας), η οποία εξηγείται από το γεγονός ότι πολλά µεταπτυχιακά προγράµµατα
ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων.

Ωστόσο, το ποσοστό των µεταπτυχιακών

φοιτητών (Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.) ως προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών κυµαίνεται από 16,2% έως
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19,5% χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένη τάση αύξησης ή µείωσης. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο
αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών που παρατίθεται στον Πίνακα 8, περιλαµβάνει και άγνωστο
αριθµό ανενεργών υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίοι πρακτικά έχουν εγκαταλείψει την εκπόνηση της
διατριβής τους αλλά, παρά το ότι ο νόµος προβλέπει ετήσια αναφορά προόδου, δεν έχουν διαγραφεί.
Ο Πίνακας 5.4 του Παραρτήµατος 5 παρουσιάζει την τρέχουσα κατανοµή των µεταπτυχιακών
φοιτητών στα Τµήµατα του Α.Π.Θ., κάνοντας διάκριση ανάµεσα σε φοιτητές που παρακολουθούν
πρόγραµµα που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και σε υποψήφιους
διδάκτορες (Δ.Δ.). Η αυξητική τάση του αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.) για
τις Σχολές του ΑΠΘ φαίνεται και στα σχήµατα 5.6 και 5.7 του Παραρτήµατος 5. Η εξέλιξη του
συνολικού αριθµού φοιτητών Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. για όλο το Α.Π.Θ. κατά την τελευταία πενταετία
φαίνεται στο Σχήµα 4. Η αναλογία των φοιτητών Δ.Δ. ως προς τους Μ.Δ.Ε. αυξάνονταν συνεχώς
από το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001 (1:1,6) έως το 2003-2004 (1:0,7) και αρχίζει να παρουσιάζει ξανά
µείωση το έτος 2004-2005 (1:0,86).

Σχήµα 4: Εξέλιξη του αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.) κατά την
τελευταία πενταετία.
Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει, για κάθε Τµήµα του Α.Π.Θ., τις αναλογίες των ενεργών
προπτυχιακών φοιτητών προς τα µέλη Δ.Ε.Π. και προς το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του
αντίστοιχου Τµήµατος (Δ.Ε.Π., Βοηθοί και Επιστηµονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, Διδάσκοντες
Π.Δ.407/80). Στις παρενθέσεις αναγράφονται οι αντίστοιχες αναλογίες αλλά για τους φοιτητές που
βρίσκονται στα προβλεπόµενα εξάµηνα σπουδών. Είναι αρνητικό το γεγονός ότι σε 28 από τα 42
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Πίνακας 9: Αναλογίες ενεργών προπτυχιακών φοιτητών προς διδακτικό προσωπικό
Τµήµα
Κινηµατογράφου *
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Βέροια) *
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Χηµείας
Οδοντιατρικής
Γεωλογίας
Βιολογίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Φυσικής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γεωπονίας
Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕΦΑΑ (Σέρρες)
Χηµικών Μηχανικών
Θεάτρου
Φιλολογίας
Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πληροφορικής
Μουσικών Σπουδών
Μαθηµατικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Φαρµακευτικής
Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
Νοµικής
Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών H/Υ
ΤΕΦΑΑ
Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Παιδαγωγικό Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Πολιτικών Επιστηµών
Θεολογίας
Οικονοµικών Επιστηµών

Αναλογία ως προς
µέλη Δ.Ε.Π.
6,0
7,9
10,4
11,3
12,1
13,0
13,9
14,0
17,8
18,0
18,2
18,8
20,4
20,8
23,5
23,6
25,1
25,6
25,7
27,5
28,8
30,0
30,4
31,0
32,3
32,4
32,4
33,4
40,0
41,0
42,6
44,3
46,7
46,9
48,9
49,1
58,4
64,3
77,5

(5,4)
(6,3)
(7,3)
(7,4)
(9,5)
(10,4)
(10,2)
(10,3)
(13,7)
(12,6)
(15,9)
(15,2)
(16,6)
(16,5)
(19,2)
(22,1)
(20,9)
(20,5)
(24,5)
(22,4)
(25,7)
(22,5)
(23,2)
(24,4)
(30,4)
(27,8)
(15,1)
(25,8)
(36,6)
(35,9)
(34,7)
(32,0)
(34,0)
(42,4)
(35,6)
(39,4)
(51,7)
(41,8)
(64,4)

Αναλογία ως προς το
σύνολο του διδακτικού
προσωπικού
3,5
(3,5)**
4,4
(4,4)
4,5
(4,1)
5,8
(4,6)
7,9
(5,6)
8,1
(5,3)
8,4
(6,6)
9,6
(7,7)
9,6
(7,0)
10,7
(7,9)
12,3
(9,45)
16,1
(11,3)
11,5
(10,0)
12,5
(10,1)
8,6
(7,0)
9,3
(7,4)
7,5
(6,1)
20,3
(19,3)
16,7
(14,0)
17,9
(14,3)
10,9
(10,4)
20,9
(17,0)
14,7
(13,1)
9,5
(7,1)
21,2
(16,2)
12,3
(9,7)
23,3
(21,9)
20,4
(17,5)
21,3
(9,9)
25,3
(19,6)
27,7
(25,3)
21,8
(19,1)
22,7
(18,5)
44,3
(32,0)
31,1
(22,7)
21,9
(29,8)
27,9
(20,3)
38,9
(31,2)
33,0
(29,2)
41,4
(26,9)
49,7
(41,3)

* νέο Τµήµα
** στις παρενθέσεις αναγράφονται οι αναλογίες για τους φοιτητές που βρίσκονται στα προβλεπόµενα
εξάµηνα σπουδών
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Τµήµατα αντιστοιχούν περισσότεροι από 20 φοιτητές ανά µέλος Δ.Ε.Π. (στα 2 νέα τµήµατα δεν
υπηρετούν ακόµη µέλη Δ.Ε.Π.). Σε 18 Τµήµατα µάλιστα η αναλογία φοιτητών προς το σύνολο του
διδακτικού προσωπικού είναι µεγαλύτερη του 20:1, ενώ ο µέσος όρος των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. για το
2003 είναι 14,9. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά ακόµη και αν ληφθούν υπόψη µόνο οι φοιτητές που
βρίσκονται στα προβλεπόµενα εξάµηνα φοίτησης, οπότε οι αντίστοιχες αναλογίες είναι µεγαλύτερες
του 20:1 σε 23 Τµήµατα (εκτός των 2 νέων) ως προς τα µέλη Δ.Ε.Π. και σε 10 Τµήµατα ως προς το
σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Ακόµη, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η µεγάλη µεταβλητότητα
που εµφανίζεται ανάµεσα στα διάφορα Τµήµατα ακόµα και της ίδιας Σχολής. Οι διαφορές αυτές είναι
λογικό και σκόπιµο να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία προσδιορισµού των αναγκών
κάθε Τµήµατος σε διδακτικό προσωπικό.

2.1.9

Προπτυχιακές – Μεταπτυχιακές σπουδές – Διδασκαλία
Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει την τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι προπτυχιακοί και

µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (πτυχίο, µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωµα)
απονέµονται από τα Τµήµατα. Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου
κυµαίνεται µεταξύ 8 και 12 εξαµήνων, ανάλογα µε τη Σχολή, ενώ σε πολλά Τµήµατα παρατηρούνται
σηµαντικές καθυστερήσεις στην αποφοίτηση (στοιχεία για τον πληθυσµό των ανενεργών φοιτητών
και αυτών που καθυστερούν να αποφοιτήσουν παρατίθενται στο Παράρτηµα 5). Αυτή την περίοδο
είναι υπό συζήτηση οι προϋποθέσεις αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών που απονέµονται µετά από
πενταετή φοίτηση µε µεταπτυχιακού επιπέδου Δίπλωµα Προχωρηµένων Σπουδών (Δ.Π.Σ.).

Η

διάρκεια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό
Δίπλωµα Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) κυµαίνεται από 1 έως 2 χρόνια (2 έως 4 εξάµηνα), ενώ οι υποψήφιοι
διδάκτορες πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι για 6 εξάµηνα κατ' ελάχιστο.
Προγράµµατα σπουδών και εξειδικεύσεις
Κάθε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό πρόγραµµα γενικά περιλαµβάνει έναν αριθµό βασικών
(υποχρεωτικών) µαθηµάτων και έναν αριθµό µαθηµάτων επιλογής, τα οποία δίνουν την ευκαιρία στο
φοιτητή να επικεντρωθεί σε συγκεκριµένους επιστηµονικούς τοµείς εντός του προγράµµατος
σπουδών. Για την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος, ο φοιτητής πρέπει να συµπληρώσει έναν
προκαθορισµένο αριθµό διδακτικών µονάδων. Η διαδικασία εξειδίκευσης στα προπτυχιακά
προγράµµατα δεν είναι οµοιόµορφη σε όλα τα Τµήµατα. Σε µερικές περιπτώσεις η δοµή είναι χαλαρή,
µε την έννοια ότι ένας φοιτητής απλά επιλέγει ένα αριθµό µαθηµάτων επιλογής από ένα κατάλογο
κατ' επιλογήν µαθηµάτων. Σε άλλες περιπτώσεις η δοµή είναι πιο άκαµπτη, δηλαδή µετά την
ολοκλήρωση ενός κορµού κοινών µαθηµάτων, ο φοιτητής εξειδικεύεται επιλέγοντας µαθήµατα από
έναν µικρό αριθµό κατευθύνσεων (µικρότερη ελευθερία στην επιλογή των µαθηµάτων ειδικότητας).
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Μεταξύ των Τµηµάτων του Α.Π.Θ., πολλά έχουν ήδη υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS) για τη διευκόλυνση των φοιτητικών ανταλλαγών στο
πλαίσιο του προγράµµατος SOCRATES/ERASMUS σε προπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (ερωτηµατολόγιο σχετικά
µε την εφαρµογή του συστήµατος ECTS), 21 Τµήµατα επιβεβαίωσαν ότι εφαρµόζουν το σύστηµα
ECTS σε εξερχόµενους και 32 σε εισερχόµενους προπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης 11 προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών έχουν υιοθετήσει το σύστηµα ECTS.
Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ χρηµατοδοτήθηκαν οι δράσεις «Αναµόρφωση προπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών», «Πρακτική άσκηση» και εισαγωγή του µαθήµατος «Επιχειρηµατικότητα και
καινοτοµία». Ειδικότερα στη δράση «Αναµόρφωση προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών»
εντάχθηκαν 29 Τµήµατα (Πίνακας 10), στη δράση «Πρακτική άσκηση» εντάχθηκαν 18 Τµήµατα
(Πίνακας 11) ενώ χρηµατοδοτήθηκε η ένταξη του µαθήµατος της επιχειρηµατικότητας στα εξής 7
Τµήµατα/Σχολές κατά τα έτη 2002-2004: Οικονοµικών Επιστηµών (Τµήµα που συντονίζει),
Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων Μηχανικών, Φυσικής, Χηµείας
και Ιατρικής. Ήδη, χρηµατοδοτήθηκε η δεύτερη φάση του προγράµµατος διδασκαλίας µαθήµατος
επιχειρηµατικότητας σε 14 πλέον Τµήµατα, δηλαδή τα 7 που συµµετείχαν στην πρώτη φάση και 7
ακόµη νέα Τµήµατα, για τα έτη 2005-2006.

Πίνακας 10: Τµήµατα του ΑΠΘ που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ II για την
αναµόρφωση του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών.
Τµήµα/Σχολή

Τµήµα/Σχολή

Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Φιλολογίας

Ψυχολογίας

Μουσικών Σπουδών

Φυσικής

Μαθηµατικών

Χηµείας

Γεωπονίας

Φαρµακευτικής

Πολιτικών Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού

ΤΕΦΑΑ

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ

Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

Βιολογίας

Γεωλογίας

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Πληροφορικής

Οδοντιατρικής

Κτηνιατρικής

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Εικαστικών

Θεάτρου
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Πίνακας 11: Τµήµατα/Σχολές που συµµετέχουν στη δράση «Πρακτική άσκηση».
Τµήµα/Σχολή

Τµήµα/Σχολή

Βιολογίας

Αγρονόµων Τοπογράφων

Φυσικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Χηµείας

Χηµικών Μηχανικών

Γεωλογίας

Μηχανολόγων Μηχανικών

Φαρµακευτικής

Νοµικής

Πολιτικών Μηχανικών

Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Γεωπονίας

Ψυχολογίας

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής

Προσχολικής αγωγής & εκπαίδευσης

Ιστορίας Αρχαιoλογίας

Παιδαγωγικό δηµοτικής εκπαίδευσης

Εκκρεµεί η πράξη ένταξης για τα Τµήµατα /Σχολές: Οικονοµικών Επιστηµών, Πολιτικών Επιστηµών,
Θεολογική και Ιατρική.

Οι µεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και σε
Διδακτορικό Δίπλωµα (Δ.Δ.). Όλα τα Τµήµατα του Α.Π.Θ. απονέµουν Διδακτορικά Διπλώµατα, αλλά
δεν ισχύει το ίδιο για τα Μ.Δ.Ε., τα οποία απονέµονται µόνο στα πλαίσια θεσµοθετηµένων Π.Μ.Σ.
Τα 42 Τµήµατα του ΑΠΘ υποστηρίζουν 65 θεσµοθετηµένα Π.Μ.Σ, µεταξύ των οποίων τα 37 είναι
µονοτµηµατικά, τα 19 διατµηµατικά και τα 9 διαπανεπιστηµιακά. Οι τίτλοι που απονέµουν τα
ανωτέρω Π.Μ.Σ. ανέρχονται στους 190. Τα θεσµοθετηµένα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών
που λειτουργούν σήµερα στο Α.Π.Θ. παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.1 έως 6.3 του Παραρτήµατος
6.
Η χρηµατοδότηση των Π.Μ.Σ. από το ΕΠΕΑΕΚ Ι έδωσε καινούρια διάσταση στις
µεταπτυχιακές σπουδές, αφού κατέστησε δυνατή µία σειρά από νέες δραστηριότητες που
περιλαµβάνουν υποτροφίες µεταπτυχιακών φοιτητών, δυνατότητα εκπόνησης διπλωµατικών
εργασιών σε άλλα Ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δυνατότητα πρόσκλησης διακεκριµένων
διδασκόντων από το εξωτερικό, χρηµατοδότηση σεµιναρίων, υποστήριξη από διοικητικό προσωπικό
και µερική χρηµατοδότηση για την αναβάθµιση του εργαστηριακού εξοπλισµού και των εποπτικών
µέσων διδασκαλίας. Όλες οι παραπάνω καινούριες δράσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθµιση
των Π.Μ.Σ. προσδίδοντας σε αυτά διεπιστηµονικό χαρακτήρα µε διεθνή διάσταση.

Πρέπει να

τονιστεί ότι η λειτουργία των Π.Μ.Σ. µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προϋποθέτει τη γενναία
χρηµατοδότηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ή άλλους φορείς).

Κατόπιν αυτού, ιδιαίτερο σηµείο

προβληµατισµού αποτελεί ο σχετικά µικρός αριθµός Π.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. που εγκρίθηκε να
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χρηµατοδοτηθούν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (µόνον 14 από τα 26 που υπέβαλαν προτάσεις2), αλλά και οι
σηµαντικότατες περικοπές στον προϋπολογισµό όσων εγκρίθηκαν.

Με τα σηµερινά οικονοµικά

δεδοµένα, η ανταγωνιστική λειτουργία των υψηλής ποιότητας Π.Μ.Σ. του Α.Π.Θ., ιδιαίτερα µάλιστα
εκείνων που δεν εντάχθηκαν στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, εµφανίζεται δυσχερέστατη. Πιθανή πηγή πόρων για τα
ΠΜΣ θα ήταν η καταβολή διδάκτρων. Όµως δεν υπάρχει κοινή πολιτική στο Α.Π.Θ. σε ότι αφορά το
θέµα αυτό. Ενώ σε ορισµένα Π.Μ.Σ. τα δίδακτρα προβλέπονται από το ιδρυτικό ΦΕΚ, η Σύγκλητος
δεν ενέκρινε την τροποποίηση των ΦΕΚ και την επιβολή διδάκτρων σε άλλα Π.Μ.Σ. των οποίων η
χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ τελείωσε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα

του προβλήµατος που

δηµιουργείται από την έλλειψη πόρων είναι η απόφαση του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας &
Φιλολογίας να αναστείλει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. που υποστηρίζει για το ακαδηµαϊκό έτος 20052006. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συντονισµός των µεταπτυχιακών που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σε επίπεδο Ιδρύµατος χαρακτηρίζεται από αυξηµένη πολυπλοκότητα και ασάφεια
στην επικοινωνία µε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και από καθυστερήσεις στη ροή πληροφορίας.
Έµµεση χρηµατοδότηση των µεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώµατος
έγινε µέσα από το πρόγραµµα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για το διάστηµα 2002-2006. Το
πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτεί υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, έξοδα δηµοσιοποίησης των
αποτελεσµάτων της έρευνας και την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίµων. Και σε
αυτή την περίπτωση η διαχείριση σε επίπεδο ιδρύµατος χαρακτηρίζεται από µεγάλες καθυστερήσεις
τόσο στους διαγωνισµούς για την αγορά εξοπλισµού όσο και στις τροποποιήσεις των προγραµµάτων.
Τέλος για πρώτη φορά χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ η εκπαίδευση (σε µεταπτυχιακό επίπεδο)
σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων.

Μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης
Παρόλο που οι απαιτήσεις των προγραµµάτων σπουδών ποικίλουν µεταξύ των διαφορετικών
Τµηµάτων, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα εργαστηριακά µαθήµατα και τις
κλινικές και προαιρετικά τις παραδόσεις των µαθηµάτων και τα φροντιστήρια. Η διπλωµατική
εργασία δεν είναι υποχρεωτική σε όλα τα Τµήµατα και τόσο η διάρκεια εκπόνησής της όσο και η
βαρύτητά της στη συνολική βαθµολογία των προπτυχιακών φοιτητών ποικίλει. Η πρακτική άσκηση

2

Εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση 2 παλαιών ΠΜΣ και η ίδρυση 14 νέων ΠΜΣ ως εξής: Τµήµα Φυσικής (2), Τµήµα

Πληροφορικής (2), Τµήµα Αρχιτεκτόνων (2), Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών (1), Τµήµα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (1), Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών (1), Τµήµα
Φαρµακευτικής (1), Τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας (1), Τµήµα Οδοντιατρικής (1), Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1)
και ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σε θέµατα φύλου και ισότητας.
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είναι υποχρεωτική σε περιορισµένο αριθµό Τµηµάτων, όπως π.χ. στην Ιατρική Σχολή και στα
Τµήµατα της Παιδαγωγικής Σχολής, ενώ δεν είναι υποχρεωτική σε άλλες Σχολές που τροφοδοτούν µε
εκπαιδευτικό προσωπικό Γυµνάσια και Λύκεια (π.χ. απόφοιτοι της Σχολής Θετικών Επιστηµών). Η
σηµασία της πρακτικής άσκησης στην εκπαιδευτική διαδικασία αναδείχθηκε µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
που χρηµατοδότησε την εφαρµογή της, σε προαιρετικό πάντα επίπεδο, σε 18 Τµήµατα /Σχολές του
ΑΠΘ (Πίνακας 11). Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την πλήρη ευθύνη,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, για τις διδακτικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται µέσα στο πλαίσιο του
προγράµµατος που ισχύει σε κάθε Τµήµα.
Η χρήση οπτικοακουστικών µέσων και η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι σχετικά διαδεδοµένη. Τα περισσότερα Τµήµατα διαθέτουν νησίδες
Η/Υ, στα οποία οι φοιτητές έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών. Παρόλα αυτά,
η υπάρχουσα υποδοµή ποικίλει µεταξύ των Τµηµάτων και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται
σηµαντική αναβάθµιση.

Μέρος του διδακτικού προσωπικού εµµένει στη χρήση παραδοσιακών

µεθόδων διδασκαλίας, πιθανότατα λόγω των µεγάλων ακροατηρίων, της επιπρόσθετης προσπάθειας
που χρειάζεται για την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και της
ελλιπούς εγκατεστηµένης υποδοµής στα αµφιθέατρα.

Κρίνεται ότι παράλληλα µε τη γενναία

χρηµατοδότηση για τη βελτίωση της υποδοµής στις αίθουσες διδασκαλίας, η θέσπιση κινήτρων θα
συµβάλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από
το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ χρηµατοδοτήθηκε η βελτίωση της πρόσβασης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες καθώς και
η αναµόρφωση 17 αµφιθεάτρων του Α.Π.Θ. Επίσης, εγκρίθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν οι προτάσεις
29 Τµηµάτων από τα 36 που υπέβαλλαν προτάσεις για την αναβάθµιση της υποδοµής και τη
διευρυµένη εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πίνακας 10).
Ο αποφασιστικός παράγοντας καθορισµού της βαθµολογίας του φοιτητή στα προπτυχιακά
µαθήµατα είναι κατά κανόνα η επίδοσή του στην τελική εξέταση. Εντούτοις, αρκετά µέλη Δ.Ε.Π.
προσµετρούν στην αξιολόγηση των φοιτητών την επίδοσή τους σε ενδιάµεσες εξετάσεις (προόδους),
ασκήσεις, βιβλιογραφικές εργασίες, εργαστηριακά µαθήµατα και εκθέσεις.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές που αποτυγχάνουν σε κάποιο µάθηµα πρέπει να δηλώσουν το
µάθηµα µέχρι να εξεταστούν επιτυχώς, διατηρώντας αυτό το δικαίωµα για πρακτικά απεριόριστο
αριθµό εξάµηνων. Η απουσία ειδικού θεσµικού πλαισίου για τους φοιτητές που επανειληµµένα
αποτυγχάνουν στις εξετάσεις έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση φοιτητών που δεν συµµετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία παρά µόνον στις εξετάσεις. Ένα σηµαντικό σηµείο προβληµατισµού
πρέπει να αποτελέσει το γεγονός ότι ο µέσος χρόνος ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών
παρουσιάζει διακυµάνσεις, αλλά στα περισσότερα Τµήµατα υπερβαίνει αισθητά την ελάχιστη
διάρκεια σπουδών (στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτηµα 5).
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Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι περισσότερο αυστηρά στη βαθµολόγηση και τον έλεγχο
της προόδου των φοιτητών. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και στην τελική βαθµολογία
λαµβάνεται συχνά υπόψη και η συµµετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι κανόνες
δεν είναι οµοιόµορφοι, αλλά γενικά οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους και αποτυγχάνουν σε ένα ή περισσότερα από τα µαθήµατά τους διαγράφονται από
το µεταπτυχιακό πρόγραµµα.
Εκπαιδευτική πολιτική του Α.Π.Θ.
Η πολιτική του Πανεπιστηµίου σχετικά µε την ισορροπία µεταξύ προπτυχιακής,
µεταπτυχιακής και συνεχιζόµενης / δια βίου εκπαίδευσης περιορίζεται από την έλλειψη αυτονοµίας
στον καθορισµό των αριθµών των εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών και των νέων θέσεων µελών
Δ.Ε.Π., καθώς και από την περιορισµένη διαθεσιµότητα των κονδυλίων. Τα τελευταία χρόνια, το
Πανεπιστήµιο ενθάρρυνε τα Τµήµατά του να σχεδιάσουν νέα προγράµµατα σπουδών για 19
προπτυχιακά και 16 µεταπτυχιακά προγράµµατα, µε οικονοµική βοήθεια από το ΕΠΕΑΕΚ Ι. Η ίδια
πολιτική συνεχίστηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αλλά όπως προαναφέρθηκε, δεν εγκρίθηκε η
χρηµατοδότηση πολλών προταθέντων Π.Μ.Σ., ενώ εγκρίθηκε πολύ περιορισµένη χρηµατοδότηση για
τα υπόλοιπα, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η ποιότητα αλλά και η βιωσιµότητα των προγραµµάτων
αυτών.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν µαθήµατα (µε ελάχιστες
εξαιρέσεις) και κατά κανόνα δεν αµείβονται, εκτός αν συµµετέχουν σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά
προγράµµατα ή είναι ενταγµένοι σε οργανωµένα Π.Μ.Σ. και παρέχουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο.
Πάντως, προς την κατεύθυνση της οικονοµικής στήριξης των υποψηφίων διδακτόρων, προκηρύχθηκε
το 2002 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το πρόγραµµα «Ηράκλειτος». Εγκρίθηκαν για το ΑΠΘ 114
προτάσεις µε συνολικό προϋπολογισµό 3.806.621€. Επίσης το Πανεπιστήµιο προσπαθεί να προάγει
και να διευκολύνει τους υποψήφιους διδάκτορες χορηγώντας υποτροφίες µέσω της Επιτροπής
Ερευνών. Όµως οι υποτροφίες της ΕΕ είναι εξαιρετικά περιορισµένες, τόσο από πλευράς συνολικού
αριθµού (µία ανά Τµήµα), όσο και από πλευράς ύψους (300 ευρώ ανά µήνα) και χρονικής διάρκειας
(µέχρι 10 µήνες ανά υποψήφιο διδάκτορα). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή των υποψηφίων
διδακτόρων σε ερευνητικά προγράµµατα που δεν σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο της διατριβής
και η εξωπανεπιστηµιακή τους απασχόληση για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων,
τους αποσπά από το ερευνητικό τους έργο και καθυστερεί την αποφοίτησή τους.
Το Α.Π.Θ. πέρα από τους έλληνες φοιτητές µεριµνά ιδιαίτερα και για τους αλλοδαπούς
φοιτητές που φοιτούν στα τµήµατα του. Ειδικότερα, παρέχει την δυνατότητα εκµάθησης ή βελτίωσης
της χρήσης της ελληνικής γλώσσας µέσω του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
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2.1.10 Δια βίου Εκπαίδευση
Ο σχετικός νόµος 3369/2005 ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή και δίνει τη δυνατότητα
στα Α.Ε.Ι. να οργανώνουν ποικίλους τύπους συνεχιζόµενης δια βίου εκπαίδευσης που θα εκτείνονται
από εξειδικευµένα ολιγόωρα σεµινάρια µέχρι εναλλακτικές σπουδές, οι οποίες θα χρησιµοποιούν σε
σηµαντικό ποσοστό εξ αποστάσεως δοµές.
Στην 47η

Σύνοδο των

Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστηµίων

(Σεπτέµβριος 2004) όπου συζητήθηκε το θέµα της Δια βίου Εκπαίδευσης ελήφθη οµόφωνη απόφαση
όπου αναφέρεται ότι η Δια βίου Εκπαίδευση είναι απαραίτητος θεσµός και εποµένως η Σύνοδος
συµφωνεί µε τη θεσµοθέτηση σχετικών µονάδων, οι οποίες όµως θα λειτουργούν µόνο στα
πανεπιστήµια και όχι από ιδιωτικούς φορείς, µε τις εξής προϋποθέσεις:
•

Η λειτουργία και η διοίκησή τους θα γίνεται µε ευθύνη της Συγκλήτου

•

Θα απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 25 χρόνων, εκτός αν πρόκειται για
επιµόρφωση/µετεκπαίδευση ειδικών οµάδων

•

Η επιτυχής παρακολούθηση θα αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό. Αποκλείεται η
χορήγηση οποιουδήποτε τύπου πανεπιστηµιακού πτυχίου, όσο και η κατοχύρωση
επαγγελµατικών δικαιωµάτων.

•

Πρέπει να είναι οικονοµικά βιώσιµοι, µε πόρους όχι εις βάρος του τακτικού προϋπολογισµού.
Η συµµετοχή του Α.Π.Θ. στη συνεχιζόµενη δια βίου εκπαίδευση εκφράζεται σήµερα µέσω

του υφιστάµενου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και είναι θα επεκταθεί µελλοντικά µέσω του
προβλεπόµενου από το Ν. 3369/2005 Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο έχει
δροµολογηθεί. Επισηµαίνεται ότι το Α.Π.Θ., µε απόφαση της Συγκλήτου του, ουδέποτε έλαβε µέρος
σε διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.).
Κ.Ε.Κ. – Α.Π.Θ.
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του
1996 και δραστηριοποιείται ως Κ.Ε.Κ. περιφερειακής εµβέλειας σε 8 θεµατικές περιοχές:
Περιβάλλον, Υγεία και Πρόνοια, Πολιτισµός και Αθλητισµός, Παιδαγωγική, Οικονοµία και Διοίκηση,
Πληροφορική, Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά και Μεταφορών. Έχει
πιστοποιηθεί µέχρι και το τέλος του 2006 από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Συνεχιζόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ). Οι
δραστηριότητες που αναπτύσσει το Κ.Ε.Κ. αφορούν κύρια το σχεδιασµό και την

υλοποίηση

προγραµµάτων κατάρτισης, αλλά και συναφείς δραστηριότητες, όπως έρευνες, µελέτες, ηµερίδες,
συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήµατα, συµµετοχές σε ολοκληρωµένα προγράµµατα, κοινοτικές
πρωτοβουλίες και Ευρωπαϊκά δίκτυα. Το Κ.Ε.Κ. συνεργάζεται µε τις τοπικές επιχειρήσεις και µε
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συνδέσµους βιοµηχανιών µε σκοπό τον προσδιορισµό των πραγµατικών αναγκών συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης και το σχεδιασµό και πραγµατοποίηση σεµιναρίων µικρής έως µεσαίας διάρκειας που
ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Πάντως, το µέχρι σήµερα έργο του Κ.Ε.Κ.- Α.Π.Θ. είναι
περιορισµένο σε σχέση µε τις δυνατότητες του Ιδρύµατος.

2.1.11 Φοιτητική µέριµνα
Το Α.Π.Θ. δίνει συνεχώς περισσότερη έµφαση στην πολιτική του για την κοινωνική πρόνοια
των φοιτητών του και της ακαδηµαϊκής κοινότητας γενικά. Έχει αναλάβει συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: Παιδικό
Κέντρο, Φοιτητική Λέσχη, Κατασκηνώσεις Καλάνδρας, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Κέντρο
Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, Ταµείο Υποστήριξης των Φοιτητών, Γραφείο
Διασύνδεσης, Φοιτητική Εβδοµάδα, Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο, Πανεπιστηµιακός Ξενώνας και
Κατάστηµα ειδών Α.Π.Θ. «Λογότυπος». Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται µία συνοπτική
παρουσίαση των παραπάνω δράσεων.
Παιδικό Κέντρο
Το Παιδικό Κέντρο του Α.Π.Θ. λειτουργεί από την 13-5-2002 σε νεόδµητες εγκαταστάσεις
υψηλής ποιότητας κατασκευής και παρέχει προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας 2,5
µέχρι 5,5 ετών των οποίων οι γονείς ανήκουν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα
τελευταία χρόνια όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδοµή του Παιδικού Κέντρου, υπάρχουν
σηµαντικότατα περιθώρια βελτίωσης και εµπλουτισµού του .
Φοιτητική Λέσχη
Οι στόχοι της λειτουργίας της Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης είναι η βελτίωση των
βιοτικών συνθηκών των φοιτητών, η ψυχαγωγία και η προαγωγή της κοινωνικής και πνευµατικής
τους µόρφωσης. Στην

Πανεπιστηµιακή φοιτητική λέσχη στεγάζονται εστιατόρια τόσο για τους

φοιτητές/τριες όσο και για τα µέλη Δ.Ε.Π., κυλικείο, µουσικό και φωτογραφικό τµήµα, ιατρός και
συµβουλευτικός /ψυχιατρικός σταθµός, που εξασφαλίζουν αρκετά καλές συνθήκες λειτουργίας για
τη σίτιση και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους.
Ειδικότερα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Λέσχης καλύπτουν έκταση περίπου 6600 m2 σε
οικόπεδο έκτασης περίπου 13.000 m2 . Το προσωπικό της είναι συνολικά περίπου 200 άτοµα. Από
αυτούς οι 80 είναι µόνιµοι υπάλληλοι, οι 29 µε σύµβαση αορίστου χρόνου, οι 65 µε σχέση εργολαβίας
και οι υπόλοιποι µε αποσπάσεις από το Α.Π.Θ. και µε συµβάσεις περιορισµένου χρόνου. Σήµερα στη
Λέσχη σιτίζονται περίπου 12.000 φοιτητές του Α.Π.Θ.
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Για την αναβάθµιση του ρόλου και της συµµετοχής της Λέσχης στη φοιτητική µέριµνα αλλά
και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, έχουν επεκταθεί οι χώροι
παρασκευής φοιτητικού συσσιτίου, έχουν ανακαινιστεί οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και άρχισε
σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης επικινδυνότητας στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP)
υπό την επίβλεψη του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).
Κατασκηνώσεις Καλάνδρας
Οι φοιτητικές κατασκηνώσεις της Καλάνδρας άρχισαν για πρώτη φορά να λειτουργούν το
έτος 1960. Η περίοδος λειτουργίας τους είναι από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο κάθε έτους. Τα
τελευταία χρόνια έγιναν σηµαντικά έργα υποδοµής, όπως: επισκευή της περίφραξης ώστε να
απαγορεύεται η πρόσβαση σε µη δικαιούµενους, λειτουργία δεύτερης εισόδου, κατασκευή εξόδων
κινδύνου, κατασκευή µονίµων εγκαταστάσεων για το φοιτητικό κυλικείο, επέκταση των µαγειρείων
και ανανέωση του εξοπλισµού τους, ενίσχυση της κατανοµής του ηλεκτρικού φορτίου ώστε να
περιορισθούν οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος, εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης µε θαλασσινό
νερό, αναβάθµιση των ηλιόθερµων της ΒΔ περιοχής, και περάτωση του Ιερού Ναού. Επίσης έγινε µια
πρώτη αποτύπωση των ηλεκτρικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ ξεκίνησε και µία
προσπάθεια οικολογικής ανάπλασης του χώρου µε τη φύτευση 1.000 δενδρυλλίων, που
παραχωρήθηκαν από το τοπικό Δασαρχείο.
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
Το Πρυτανικό Συµβούλιο το Σεπτέµβριο του 1997 µε απόφασή του σύστησε την Επιτροπή
Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) µε σκοπό την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές
του Πανεπιστηµίου, ώστε να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους και να πετύχουν τους
ακαδηµαϊκούς και προσωπικούς στόχους τους, την ενδυνάµωση της εσωτερικής ζωής του
Πανεπιστηµίου και τη σύνδεσή του µε την ευρύτερη κοινωνία της πόλης µας. Ειδικότερα, ορισµένες
δραστηριότητες της ΕΚΠ είναι οι εξής:
•

Οικονοµική ενίσχυση του πολιτιστικού έργου φοιτητικών οµάδων, ιδιαίτερα µέσω της Φοιτητικής
Εβδοµάδας.

•

Αντιµετώπιση των προβληµάτων των φοιτητών µε ειδικές ανάγκες, όπως καταγραφή των
κτιριακών ρυθµίσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της κίνησης στα πανεπιστηµιακά
κτίρια των ατόµων µε κινητική αναπηρία, κατασκευή ειδικών ραµπών, προµήθεια συσκευών που
διευκολύνουν τις σπουδές αυτών των φοιτητών, όπως ο φωνητικός αναγνώστης για τυφλούς
φοιτητές, συνεργασία µε το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. σε θέµατα των επαγγελµατικών
τους προοπτικών και µε µέλη Δ.Ε.Π. των διαφόρων τµηµάτων για θέµατα σπουδών.

•

Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων µε τους αλλοδαπούς φοιτητές για τον εντοπισµό και επίλυση,
στο µέτρο του δυνατού, των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, ειδικών και γενικών.
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•

Ενηµέρωση σε θέµατα πρόληψης και φροντίδας υγείας και προβληµατισµό σε θέµατα σύγχρονης
κοινωνίας και ζωής

•

Καλλιέργεια των σχέσεων του Α.Π.Θ. µε την ευρύτερη κοινωνία

Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Το Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) για τους φοιτητές
του Α.Π.Θ., δηµιουργήθηκε µε εισήγηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής το έτος 1999.
Στεγάζεται στη Φοιτητική Λέσχη. Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να
συζητήσουν και να λύσουν προσωπικά προβλήµατα αλλά και προβλήµατα οργάνωσης του χρόνου
των σπουδών τους. Επίσης, στους σκοπούς του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ εντάσσεται η έρευνα και η άσκηση /
εκπαίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Ψυχολογίας. Στις δραστηριότητες του
ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. περιλαµβάνεται η διοργάνωση σεµιναρίων, η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων για όλους
του φοιτητές του Α.Π.Θ. και η ατοµική και οµαδική συµβουλευτική. Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. πραγµατοποιεί
τις δράσεις του σε συνεργασία µε την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και επιδιώκει να ανταποκριθεί
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του φοιτητικού πληθυσµού, αλλά και της ευρύτερης
πανεπιστηµιακής κοινότητας του Α.Π.Θ. και να αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα του
Πανεπιστηµίου. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. προσφέρονται δωρεάν.
Ταµείο Υποστήριξης Φοιτητών
Συστήθηκε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης
της Περιουσίας του ΑΠΘ (11/29.8.2004) και έχει ως αντικείµενο την παροχή οικονοµικών
βοηθηµάτων και λοιπών διευκολύνσεων προς φοιτητές για αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας,
οικονοµικών πληγµάτων κ.α. εξαιτίας των οποίων κινδυνεύει η συνέχιση των σπουδών τους. Πόροι
του Ταµείου είναι οι επιχορηγήσεις από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας
του Α.Π.Θ., δωρεές και κληροδοτήµατα προς το Α.Π.Θ. και έσοδα από ειδικές κοινωνικές και
πολιτιστικές-ακαδηµαϊκές εκδηλώσεις του Α.Π.Θ.
Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. παρέχει πλήθος πληροφοριών για σπουδές, µεταπτυχιακά
προγράµµατα, συνεργασία µε άλλους φορείς και προοπτικές εργασίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης
άρχισε να λειτουργεί το 1997 µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου
Παιδείας στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ. Ι. Ο βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και
Σταδιοδροµίας υλοποιείται µέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει και οι οποίες έχουν ταξινοµηθεί σε
τέσσερις κατηγορίες, έχοντας πάντα ως άξονα τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων:
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•

Υπηρεσίες που στοχεύουν στην άµεση πληροφόρηση των φοιτητών και αφορούν θέµατα
σπουδών, ενώ παράλληλα τους βοηθούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για µεταπτυχιακές
σπουδές.

•

Υπηρεσίες που φιλοδοξούν να φέρουν σε επαφή όσους αναζητούν θέσεις εργασίας µε
εργοδοτικούς φορείς και να ενηµερώνουν όλους τους ενδιαφερόµενους για τις υπάρχουσες θέσεις
εργασίας. Επίσης, βοηθούν τους υποψηφίους στη σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών και
τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας.

•

Υπηρεσίες που παρέχονται σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακούς φορείς και αφορούν έρευνες
σχετικά µε τη σταδιοδροµία των αποφοίτων του Α.Π.Θ. (προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών,
υποτροφίες),

εκδόσεις,

διοργάνωση

εκδηλώσεων

και

προβολή

των

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων των Τµηµάτων.
•

Με ειδικούς συµβούλους, οι οποίοι είναι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, παρέχονται εξειδικευµένες
πληροφορίες στους φοιτητές κάθε Τµήµατος σχετικά µε µεταπτυχιακές σπουδές και τις
επαγγελµατικές προοπτικές σε κάθε κλάδο. Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης, ενηµερώνει τους
εργοδοτικούς φορείς για τα προσόντα και τις δεξιότητες των φοιτητών και αποφοίτων του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.

Φοιτητική Εβδοµάδα
Το έτος 1999 αναβίωσε ο θεσµός της Φοιτητικής Εβδοµάδας στο Α.Π.Θ. Η αναβίωση αυτή
προέκυψε από την ανάγκη της αξιοποίησης και της προβολής της αστείρευτης δύναµης που υπάρχει
στο δυναµικό του Α.Π.Θ. για την ουσιαστική σύνδεση και επικοινωνία των µελών της
πανεπιστηµιακής κοινότητας, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην
πρόσκληση για συµµετοχή στη Φοιτητική Εβδοµάδα ανταποκρίνονται

πάρα πολλές από τις

φοιτητικές πολιτιστικές οµάδες του Α.Π.Θ.( συνολικά 60 φοιτητικές οµάδες), αλλά και η Ορχήστρα
και οι χορωδίες του Α.Π.Θ. Το πρόγραµµα εκδηλώσεων περιλαµβάνει µουσικές συναυλίες, ποίηση,
χορό, θεατρικές παραστάσεις, συζητήσεις κοινωνικού και πολιτικού προβληµατισµού, εκθέσεις και
αθλητικές εκδηλώσεις.
Πανεπιστηµιακός Ξενώνας
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης προκειµένου να εξυπηρετήσει τα µέλη ΔΕΠ και
τους επισκέπτες που συµµετέχουν στις ακαδηµαϊκές δραστηριότητές του (συνέδρια, ερευνητικά
προγράµµατα κτλ.), λειτουργεί πανεπιστηµιακό ξενώνα µε 15 δωµάτια, 6 δίκλινα και 9 µονόκλινα, τα
οποία ανακαινίστηκαν πρόσφατα.
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Κατάστηµα ειδών Α.Π.Θ. «Λογότυπος»
Στόχος του καταστήµατος ειδών ΑΠΘ «Λογότυπος» είναι η προβολή του Α.Π.Θ. στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα καλύπτεται η υπαρκτή ανάγκη των µελών της
πανεπιστηµιακής κοινότητας αλλά και των φοιτητών και αποφοίτων για ενθύµια και αναµνηστικά από
το Α.Π.Θ.
Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο
Ιδρύθηκε ταυτόχρονα µε το Α.Π.Θ, το 1925, και από το 1978 στεγάζεται σε κτίριο στον
ανατολικό τοµέα της πανεπιστηµιούπολης σε

έκταση 22 στρεµµάτων. Οι εγκαταστάσεις του

περιλαµβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου, αίθουσα αθλοπαιδιών, αίθουσες γυµναστικής και χορού κ.ά.
Κατά τη ακαδηµαϊκή χρονιά 2004-2005 στα προγράµµατα του γυµναστηρίου συµµετείχαν περίπου
1150 φοιτητές και 450 φοιτήτριες και 52 µέλη από το προσωπικό του Α.Π.Θ. (15 γυναίκες).

2.1.12 Έρευνα
Είναι διεθνώς παραδεκτό ότι η έρευνα αποτελεί τον κορµό της επιστηµονικής δραστηριότητας
σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα των αναπτυγµένων χωρών, τη βάση της
εξέλιξης των επιστηµών και καθοριστικό κριτήριο, ισότιµο µε αυτό της διδασκαλίας, στην
αξιολόγηση και διεθνή καταξίωση των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. Με βάση αυτήν την παραδοχή, η
καταγραφή, οι διαπιστώσεις και η κριτική που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη βασική έρευνα και
γίνονται αποκλειστικά µε γνώµονα τη σύγκλιση προς τα διεθνώς καταξιωµένα ερευνητικά
Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα, χωρίς να παραγνωρίζονται οι σηµαντικές προσπάθειες και η βελτίωση που
παρουσίασε η έρευνα στο Α.Π.Θ. κατά το διάστηµα των δύο τελευταίων δεκαετιών.

Μορφές έρευνας και ερευνητικών προγραµµάτων
Το Α.Π.Θ. έχει περισσότερα από 300 Εργαστήρια, Κλινικές και Ερευνητικές Μονάδες, που
κατανέµονται στα Τµήµατά του. Τα Εργαστήρια ανήκουν σε δυο διαφορετικές κατηγορίες σύµφωνα
µε τη νοµική τους υπόσταση: αυτά τα οποία έχουν ιδρυθεί µε Προεδρικό Διάταγµα και αυτά τα οποία
έχουν ανεπίσηµα ιδρυθεί µε σκοπό να ικανοποιήσουν την ανάγκη για οργανωµένη έρευνα (εφεξής
ονοµαζόµενα θεσµοθετηµένα και ανεπίσηµα, αντίστοιχα). Αρκετά από τα Εργαστήρια έχουν πολύ
καλή υποδοµή (εξοπλισµό, λογισµικό κτλ.), εξειδικευµένο προσωπικό και διασυνδέσεις µε άλλα
ιδρύµατα, αλλά δεν έχουν δικές τους θέσεις προσωπικού (ερευνητικού, διοικητικού). Ορισµένα από
τα Εργαστήρια αυτά παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινό και ένα µέρος από τα έσοδα
αυτοχρηµατοδοτεί, δια µέσου της Επιτροπής Ερευνών, την έρευνά τους.
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Τα θεσµοθετηµένα Εργαστήρια διευθύνονται από ένα Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται από το
ακαδηµαϊκό προσωπικό του αντιστοίχου Τοµέα του Τµήµατος για µια τριετία. Αυτά τα Εργαστήρια
διαθέτουν ερευνητικούς πόρους και χρηµατοδότηση από τα Τµήµατα στα οποία ανήκουν. Εποµένως,
απολαµβάνουν περιορισµένη αυτονοµία, εκτός και εάν κατορθώσουν να προσελκύσουν εξωτερική
χρηµατοδότηση. Η διεύθυνση των ανεπίσηµων Εργαστηρίων είναι παρόµοια. Συνήθως, έχουν ως
επικεφαλής ένα µέλος Δ.Ε.Π., το οποίο είναι άτυπα εκλεγµένο από τα µέλη της ερευνητικής οµάδας ή
ακόµη και αυτο-διοριζόµενο. Η δηµιουργία και η κατάργηση των ανεπίσηµων Εργαστηρίων είναι µια
δυναµική διαδικασία που διέπεται από τις συνθήκες χρηµατοδότησης. Πάντως, πολλά από αυτά τα
εργαστήρια διεκδικούν τη θεσµοθέτησή τους µέσω αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
αντίστοιχων Τµηµάτων, αλλά το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να αντιδρά µε δισταγµό και µεγάλες
καθυστερήσεις στα αιτήµατα αυτά.
Τα Εργαστήρια έχουν πλήρη αυτονοµία στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνουν και διεξάγουν
την έρευνα. Υπόκεινται µόνο στους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας Ερευνών, που έχει υιοθετήσει
το Α.Π.Θ. και είναι σε συµφωνία µε τα συνήθη διεθνή πρότυπα και πρακτικές.
Τα ερευνητικά προγράµµατα, ατοµικά και οµαδικά, µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής
κατηγορίες:
•

Προγράµµατα που υποστηρίζονται µόνο έµµεσα από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις δηµόσιες
επενδύσεις: αυτά είναι κατά κανόνα προγράµµατα βασικής ή κλινικής έρευνας, που στοχεύουν
κυρίως στη δηµιουργία νέας γνώσης, στη δηµοσίευση επιστηµονικών άρθρων και στην ανάπτυξη
και αναγνώριση των ερευνητών.

•

Χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα: αυτά είναι κυρίως εφαρµοσµένα ερευνητικά
προγράµµατα και σε µικρότερο βαθµό προγράµµατα βασικής και κλινικής έρευνας, στα οποία
απασχολούνται οµάδες ερευνητών µε επικεφαλής έναν Επιστηµονικώς Υπεύθυνο, που έχει την
ευθύνη για το ερευνητικό αποτέλεσµα και για τη συµµόρφωση προς τις συµβατικές υποχρεώσεις.
Η οικονοµική διαχείριση αυτών των προγραµµάτων είναι ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών, κάτι
που παρέχει έναν ορισµένο βαθµό ευελιξίας. Αυτή η ευελιξία, ωστόσο, συχνά υποσκάπτεται από
αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

•

Χρηµατοδοτούµενα από τη φαρµακοβιοµηχανία προγράµµατα κλινικής έρευνας για φάση ΙΙΙ/IV
κλινικής αξιολόγησης των φαρµάκων που ανατίθενται σε συγκεκριµένη Κλινική, στα οποία
απασχολούνται οµάδες ιατρών µε επικεφαλής έναν Επιστηµονικώς Υπεύθυνο, που έχει και την
ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης. Τα προγράµµατα αυτά εγκρίνονται από τις Επιτροπές
Δεοντολογίας των Νοσοκοµείων όπου εκτελούνται και υπάρχει σηµαντικό οικονοµικό όφελος
των Νοσοκοµείων υποδοχής.
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Η πρωτοβουλία για όλους τους τύπους των ερευνητικών έργων ανήκει στο ακαδηµαϊκό
προσωπικό του Πανεπιστηµίου. Στο παρελθόν, η συνέργια και η διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ
των Εργαστηρίων και των Ερευνητικών Μονάδων ήταν πολύ περιορισµένη, µε συνέπεια η
αναποτελεσµατική χρήση των ανθρώπινων και υλικών πόρων να αποτελεί συχνό φαινόµενο. Ευτυχώς,
οι ερευνητικές συνεργασίες καθιερώνονται όλο και περισσότερο, χάρη στις εξωτερικές πρωτοβουλίες
και τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς στο πλαίσιο συγκεκριµένων
ερευνητικών προγραµµάτων. Σηµαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η
χρηµατοδότηση, από Προϋπολογισµό Διαθεσίµων της Επιτροπής Ερευνών, των θεµατικών δικτύων
έρευνας του ΑΠΘ. Κατάλογος αυτών παρατίθεται στο Παράρτηµα 7 (Παράγραφος 7.4). Ένα θετικό
επακόλουθο της συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών οµάδων είναι η ίδρυση διατµηµατικών
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.

Αποτίµηση ερευνητικών δραστηριοτήτων
Η αποτίµηση της ποσότητας και ποιότητας της διεξαγόµενης έρευνας στο Α.Π.Θ. δεν έχει
αντιµετωπιστεί συστηµατικά και συνολικά µέχρι σήµερα. Το µόνο διαθέσιµο συνολικό µέτρο είναι το
ύψος της χρηµατοδότησης των έργων που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών. Όµως, πολλά από τα
έργα αυτά δεν είναι στην πραγµατικότητα ερευνητικά προγράµµατα, υπό την έννοια ότι δεν
δηµιουργούν νέα επιστηµονική γνώση, καθώς εκτός από ερευνητικά – τεχνολογικά µπορεί να είναι
εκπαιδευτικά (έργα ΕΠΕΑΕΚ), κατάρτισης ή µελέτες – έργα παροχής υπηρεσιών.
Ακόµα όµως και αν θεωρηθεί ότι µε την κατάλληλη επεξεργασία (π.χ. αφαιρώντας τα έργα
ΕΠΕΑΕΚ) το ύψος της χρηµατοδότησης αποτελεί ένα µέτρο της εφαρµοσµένης κυρίως έρευνας στο
Α.Π.Θ., δεν µπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο µέτρο της συνολικά διεξαγόµενης επιστηµονικής
έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης. Βέβαια, η αποτίµηση της ακαδηµαϊκής έρευνας είναι ένα πολύ
δύσκολο πρόβληµα.

Τα πλέον αποδεκτά διεθνώς αντικειµενικά κριτήρια για την ποιοτική και

ποσοτική αξιολόγηση της έρευνας στα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ινστιτούτα είναι: (α) οι
δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά και (β) ο αριθµός των αναφορών (citations) της κάθε
δηµοσίευσης. Ο πλέον χρησιµοποιούµενος δείκτης εγκυρότητας των επιστηµονικών περιοδικών είναι
ο δείκτης εµβέλειας (impact factor, I.F.), ο οποίος καθορίζεται από τον ετήσιο αριθµό αναφορών
(citations) σε σχέση µε τον αριθµό άρθρων, σελίδων και τευχών για κάθε επιστηµονικό περιοδικό. Ο
δείκτης εµβέλειας στο σύστηµα του Journal Citation Reports (JCR) του Institute for Scientific
Information (ISI) κυµαίνεται από 0 έως περίπου 50 και εξαρτάται πολύ από το γνωστικό αντικείµενο.
Ενώ π.χ. στις Επιστήµες Υγείας υπάρχουν πολλά περιοδικά µε Ι.F. άνω του 20, στις Επιστήµες
Διοίκησης πολύ λίγα επιστηµονικά περιοδικά έχουν I.F. µεγαλύτερο του 1. Γενικά, η «δυσκολία»
δηµοσίευσης σε επιστηµονικά περιοδικά δεν είναι αναλογική ως προς τον I.F., αλλά αυξάνει κατά
εκθετικό τρόπο.
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Αν και ο εν λόγω τρόπος αξιολόγησης της έρευνας είναι σήµερα ο περισσότερο αποδεκτός και
αντικειµενικός, παρουσιάζει και αρκετά µειονεκτήµατα. Ειδικότερα στην περίπτωση του Α.Π.Θ. και
των άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι., µε τον παραπάνω τρόπο αξιολόγησης δεν µπορεί να εκτιµηθεί η
ενδεχόµενα πολύ σηµαντική και υψηλής ποιότητας έρευνα που σχετίζεται µε χρηµατοδοτούµενα
εφαρµοσµένα ερευνητικά προγράµµατα για την παραγωγή τελικού προϊόντος ή αποτελέσµατος
εµπορικής και κοινωνικο-οικονοµικής σηµασίας, χωρίς απαραίτητα να διέρχεται δια µέσου της
διαδικασίας δηµοσιεύσεων, σε συµµόρφωση προς τις συµβατικές υποχρεώσεις του έργου. Επίσης, το
παραπάνω σύστηµα αξιολόγησης δεν περιλαµβάνει την έρευνα που αποτυπώνεται σε επιστηµονικά
βιβλία, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, επειδή δεν έχουν περιοδικότητα έκδοσης, και παρά το γεγονός ότι
µπορεί να τύχουν εκτενούς αναφοράς. Ακόµη, κανένα περιοδικό που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα
δεν περιλαµβάνεται στο εν λόγω σύστηµα αξιολόγησης, ενώ ορισµένα ελληνικά περιοδικά που
εκδίδονται στην αγγλική γλώσσα µνηµονεύονται από ορισµένες βάσεις δεδοµένων και αξιολογούνται
από το παραπάνω σύστηµα.
Παρά τις αδυναµίες του παραπάνω συστήµατος, επιχειρείται στη συνέχεια µια αρχική
καταγραφή και αξιολόγηση της έρευνας που διεξάγεται στο Α.Π.Θ. µε βάση κυρίως:
Α.

Τον αριθµό δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά και τον δείκτη εµβέλειας (I.F.) των

περιοδικών που προέκυψαν µε τη χρήση βάσεων δεδοµένων που επελέγησαν για να περιγράψουν ένα
αντιπροσωπευτικό δείγµα των δηµοσιεύσεων του Α.Π.Θ. σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, λόγω της
µακροβιότητάς τους, της σχετικά ευκολότερης πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδοµένων τους,
καθώς επίσης και διότι καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των γνωστικών αντικειµένων
του Α.Π.Θ. Το γεγονός αυτό δεν παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα άλλων βάσεων δεδοµένων που
καλύπτουν ορισµένα άλλα γνωστικά αντικείµενα. Δεν ελήφθη υπόψη ο αριθµός αναφορών (citations),
λόγω της εξαιρετικής δυσκολίας που παρουσιάζει η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων από βάσεις
δεδοµένων. Οι βάσεις δεδοµένων που εξετάσθηκαν είναι οι ακόλουθες:
•

Science Citation Index Expanded του ISI Web of Knowledge: Η συγκεκριµένη βάση
δεδοµένων περιέχει δηµοσιεύσεις σε 5.900 περιοδικά 150 διαφορετικών επιστηµονικών
πεδίων καθώς και τις αναφορές (citations) των περιεχόµενων άρθρων. Καλύπτει επιστηµονικά
πεδία όπως: Αστρονοµία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Βιοχηµεία, Γεωπονία, Επιστήµες φυτών,
Επιστήµη Υλικών, Επιστήµη Υπολογιστών, Ζωολογία, Κτηνιατρική, Μαθηµατικά,
Νευροεπιστήµες, Ογκολογία,

Παιδιατρική,

Φαρµακολογία,

Φυσική,

Χειρουργική,

Χηµεία, Ψυχιατρική. Τα µέλη του Α.Π.Θ. έχουν πρόσβαση στη συγκεκριµένη βάση
δεδοµένων απ’ ευθείας στην ιστοσελίδα του ISI για τα έτη 2000 έως σήµερα ενώ µέσω του
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) από το 1970.
•

Current Contents του ISI Web of Knowledge: Η συγκεκριµένη βάση παρέχει λεπτοµερείς
πίνακες περιεχοµένων περισσοτέρων των 8.000 διεθνών περιοδικών και περισσοτέρων από
2.000 βιβλίων µε κάλυψη από το 1998 έως σήµερα. Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων
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οργανώνεται σε µικρότερες βάσεις δεδοµένων επτά κατηγοριών. Ωστόσο, το Α.Π.Θ. είναι
συνδροµητής στις παρακάτω τέσσερις:
 ABES : Agriculture, Biology & Environmental Sciences (Γεωπονία, Βιολογικές και
Περιβαλλοντικές Επιστήµες). Περιλαµβάνει περίπου 1040 περιοδικά και βιβλία που είναι
ταξινοµηµένα σε επιστηµονικά πεδία όπως: Θαλάσσιες επιστήµες, Βιοτεχνολογία και
Εφαρµοσµένη Μικροβιολογία, Εντοµολογία κλπ.
 LS: Life Sciences (Επιστήµες Υγείας). Περιλαµβάνει περίπου 1370 περιοδικά και βιβλία
που είναι ταξινοµηµένα σε επιστηµονικά πεδία όπως: Ζωολογία & Φυτολογία, Βιολογία
του κυττάρου και της ανάπτυξης, Φυσιολογία κλπ.
 PCES: Physical, Chemical & Earth Sciences (Φυσικής και Χηµικές Επιστήµες, Επιστήµες
της Γης ). Περιλαµβάνει περίπου 1050 περιοδικά και βιβλία που είναι ταξινοµηµένα σε
επιστηµονικά πεδία όπως: Εφαρµοσµένη Φυσική / Συµπυκνωµένη ύλη / Επιστήµη Υλικών,
Μαθηµατικά, Ανόργανη και Πυρηνική Χηµεία κλπ.
 ECT: Engineering, Computing and Technology (Μηχανική, Υπολογιστές και Τεχνολογία).
Περιλαµβάνει περίπου 1100 περιοδικά και βιβλία που είναι ταξινοµηµένα σε επιστηµονικά
πεδία όπως: Μηχανική του διαστήµατος, Επιστήµη και Μηχανική υπολογιστών, Οπτική
και Ακουστική κλπ.
•

Pub Med του National Center for Biotechnology Information, National Library for Medicine
και National Institutes of Health των Η.Π.Α..: Περιέχει περισσότερες από 13 εκατοµµύρια
βιβλιογραφικές αναφορές και περιλήψεις σε τοµείς της ιατρικής, νοσηλευτικής,
οδοντιατρικής, κτηνιατρικής, συστηµάτων υγείας και προκλινικών επιστηµών. Εκτός από τα
περιοδικά που είναι σχετικά µε τις επιστήµες υγείας περιλαµβάνει και µερικά γενικότερα
περιοδικά (π.χ. γενικής χηµείας).

Β. Στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας µέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.,
όπως αποτυπώνονται στους απολογισµούς της Επιτροπής Ερευνών (βλέπε Σχήµα 2 και πίνακες του
Παραρτήµατος 2).
Γ. Στοιχεία σχετικά µε τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Α.Π.Θ.. Για την αναζήτηση
των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στο Α.Π.Θ. χρησιµοποιήθηκαν δύο βάσεις δεδοµένων:
(α) η βάση διδακτορικών διατριβών του Α.Π.Θ. και (β) η βάση δεδοµένων «Εθνικό Αρχείο των
Διδακτορικών Διατριβών» του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ). Σύµφωνα µε την απόφαση του
Πρυτανικού Συµβουλίου (αρ. 965/6-9-2001) η κατάθεση, στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., των
διδακτορικών διατριβών σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή είναι απαραίτητη για την απονοµή του
διδακτορικού τίτλου. H βάση δεδοµένων του ΕΚΤ, περιλαµβάνει στοιχεία για περίπου 11500
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διατριβές (80% της συνολικής παραγωγής διδακτορικών διατριβών) που εκπονήθηκαν στα ελληνικά
ΑΕΙ από το 1985 και ένα µικρό αριθµό διατριβών που εκπονήθηκαν πριν από το 1985. Η κατάθεση
των διδακτορικών διατριβών από τη γραµµατεία κάθε Τµήµατος ΑΕΙ στο ΕΚΤ είναι υποχρεωτική
βάσει του Ν. 1566/1985. Ωστόσο, επειδή η αποστολή των διδακτορικών από κάθε ΑΕΙ είναι µαζική
είναι δύσκολη η άµεση καταχώρησή τους στη βάση δεδοµένων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη
συγκεκριµένη βάση δεδοµένων δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει του έτους κατάθεσης της
διδακτορικής διατριβής.
Δ. Τις εµπειρίες και διαπιστώσεις των µελών της οµάδας έργου από τις ερευνητικές δραστηριότητες
των Τµηµάτων στα οποία ανήκουν ή µε τα οποία συνεργάζονται στενά.
Το Σχήµα 5 παρουσιάζει τον αριθµό των δηµοσιεύσεων που προέρχονται µέλη του Α.Π.Θ. σε
περιοδικά των βάσεων δεδοµένων Science Citation Index (SCI), Current Contents (CC) και PubMed,
από το 2000 έως το 2004. Στις Παραγράφους 7.1 έως 7.3 του Παραρτήµατος 7 υπάρχουν περισσότερα
στοιχεία για δηµοσιεύσεις παλαιοτέρων ετών αλλά και στις επιµέρους βάσεις δεδοµένων των Current
Contents. Από το Σχήµα 5 φαίνεται χαρακτηριστικά η αύξηση του αριθµού των δηµοσιεύσεων τα
τελευταία 5 χρόνια. Ο µέσος ρυθµός αύξησης είναι 124 (17%), 76 (12%) και 59 (32%) δηµοσιεύσεις
ανά έτος για τις βάσεις δεδοµένων SCI, CC και PubMed, αντίστοιχα.

Σχήµα 5: Εξέλιξη των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων στο Α.Π.Θ για τα έτη 2000-2004 (Βάσεις
δεδοµένων Science Citation Index, Current Contents και PubMed).
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Από το Σχήµα 2 (που αφορά στη χρηµατοδότηση της έρευνας µέσω της Επιτροπής Ερευνών)
και το Σχήµα 5, σε συνδυασµό µε την αναλυτικότερη εξέταση συγκεκριµένων ποσοτικών δεδοµένων
και µε τις εµπειρίες των µελών της οµάδας έργου, προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1. Η εφαρµοσµένη έρευνα στο Α.Π.Θ. έχει παρουσιάσει αλµατώδη εξέλιξη τα τελευταία 20 χρόνια.
Ειδικότερα, η χρηµατοδότηση της έρευνας µέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. από
εθνικούς και διεθνείς φορείς σε απόλυτους αριθµούς έχει εµφανίσει µια εκθετική πορεία από το
έτος σύστασής της, το 1982, µέχρι το 1998. Ωστόσο, την τελευταία πενταετία είναι σχεδόν
σταθερή αν αγνοήσουµε την χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ που διαµορφώνει κατά κύριο λόγο
την διακύµανση των εσόδων του Σχήµατος 2.
2. Η βασική έρευνα στο Α.Π.Θ. έχει επίσης σηµειώσει βελτίωση την τελευταία δεκαετία. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι σε διάστηµα 10 ετών ο αριθµός των δηµοσιεύσεων µελών του
ΑΠΘ ανά έτος στη βάση δεδοµένων Science Citation Index (Παράρτηµα 7.1) αυξήθηκε κατά
156% και στη βάση PubMed κατά 330% (Παράρτηµα 7.3).
3. Ο µέσος όρος δηµοσιεύσεων ανά µέλος Δ.Ε.Π. το έτος 2004 ήταν ίσος µε 0,53 για τις
δηµοσιεύσεις που περιέχονται στη βάση δεδοµένων SCI. Βέβαια, αν στον παραπάνω υπολογισµό
ληφθούν υπόψη µόνο τα µέλη Δ.Ε.Π των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικής, Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Γεωπονικής, Κτηνιατρικής, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και του
Τµήµατος Φαρµακευτικής, δηλαδή Σχολών και Τµηµάτων µε συναφή γνωστικά αντικείµενα µε
αυτά που καλύπτει η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων, τότε ο αντίστοιχος λόγος ισούται µε 0,74.
Προκειµένου να γίνει ακριβέστερος υπολογισµός έτσι ώστε να είναι δυνατό να γίνουν συγκρίσεις
µε άλλα ιδρύµατα θα πρέπει να είναι γνωστός ο αριθµός δηµοσιεύσεων του κάθε µέλους Δ.Ε.Π.
του ΑΠΘ.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε αρκετές δηµοσιεύσεις συµµετέχουν

περισσότερα από ένα µέλη Δ.Ε.Π. και ότι ο ρυθµός δηµοσίευσης εξαρτάται και από το γνωστικό
πεδίο. Έτσι για παράδειγµα για το έτος 2004 ο µέσος αριθµός δηµοσιεύσεων ανά µέλος Δ.Ε.Π.
του Τµήµατος Φυσικής ήταν 1,64 (καταµετρήθηκαν όλες οι δηµοσιεύσεις του κάθε µέλους Δ.Ε.Π.
για το συγκεκριµένο έτος και βρέθηκε ο µέσος όρος). Ο αντίστοιχος µέσος όρος αναφορών
(citations) ήταν ίσος µε 13,46 συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοαναφορών.
4. Στο Σχήµα 7.1 του Παραρτήµατος 7.2 φαίνεται η ποσοστιαία κατανοµή των Ι.F. για τις
δηµοσιεύσεις µελών του ΑΠΘ το έτος 2004 που βρέθηκαν στις βάσεις δεδοµένων ECT, LS,
PCES και ABES των Current Contents. Ο επιµέρους µέσος I.F. για κάθε µια από τις βάσεις
δεδοµένων είναι 1,93 (ECT), 3.99 (LS), 3.81 (PCES) και 2.25 (ABES) δίνοντας ένα συνολικό
µέσο I.F. ίσο µε 3,05.
5. Στον Πίνακα 7.5 και το Σχήµα 7.2 του Παραρτήµατος 7 υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τις
Διδακτορικές Διατριβές και στο Σχήµα 7.3 για τους υποψήφιους διδάκτορες που ορκίστηκαν την
τελευταία πενταετία ανά Τµήµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν παρατηρείται συγκεκριµένη
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τάση αύξησης ή ελάττωσης του αριθµού των διδακτόρων που ορκίζονται κάθε έτος. Ο συνολικός
αριθµός των διδακτορικών διατριβών που κατατέθηκαν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ από
το 2003 έως σήµερα είναι 468 και ο συνολικός αριθµός διδακτόρων που ορκίστηκαν από το 2000
έως σήµερα είναι 1197.
6. Το αντικείµενο της έρευνας των ερευνητικών οµάδων είναι συχνά περιστασιακό και
αποσπασµατικό, έχει σποραδικό χαρακτήρα και στερείται µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού
και στόχων. Η έρευνα επιτελείται από µικρές σχετικά ερευνητικές οµάδες, η σύνθεση των οποίων
είτε αλλάζει µε γρήγορους ρυθµούς, αντικατοπτρίζοντας τον περιστασιακό χαρακτήρα και τη
σποραδικότητα των ερευνητικών στόχων, είτε παρουσιάζει αδυναµία ανανέωσης και στελέχωσης
µε το ενδεδειγµένο επιστηµονικό δυναµικό εκτός της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χρηµατοδοτούµενη εφαρµοσµένη έρευνα στο Α.Π.Θ.
κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ η βασική έρευνα εµφανίζει σχετική υστέρηση, τα αίτια της
οποίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) Χρηµατοδότηση
Η χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι πενιχρή, όπως άλλωστε χαµηλά είναι και τα
κονδύλια που παρέχει το YΠ.Ε.Π.Θ. στα A.E.I. (βλ. παράγραφο 2.2), µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις σε βασική υποδοµή ερευνητικού εξοπλισµού. Το ποσοστό του ερευνητικού
προϋπολογισµού στο συνολικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου είναι επίσης χαµηλό. Εξαιρώντας
τους µισθούς, οι συνολικοί οικονοµικοί πόροι του Α.Π.Θ. (άµεση κρατική και µη κρατική
χρηµατοδότηση) ανήλθαν σε 94,5 εκατοµµύρια ευρώ το 2004. Ο προϋπολογισµός για την έρευνα
µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από µέρος του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων
(υποδοµές και εξοπλισµός) και τον προϋπολογισµό για τα ερευνητικά έργα, τα οποία διαχειρίζεται η
Επιτροπή Ερευνών. Για το έτος 2004, το σύνολο ανήλθε σε 50,5 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 53% του
συνολικού προϋπολογισµού. Δεδοµένου του µεγέθους του Α.Π.Θ. και του αριθµού των ερευνητών
(2.284 µέλη Δ.Ε.Π. και 3.227 υποψήφιοι διδάκτορες κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-05), η αναλογία
ετήσιας χρηµατοδότησης είναι περίπου 9.160 ευρώ ανά ερευνητή. Προφανώς δεν υπάρχει
ισοκατανοµή των πόρων αυτών στους ερευνητές και η πραγµατική ετήσια χρηµατοδότηση για την
πλειοψηφία των ερευνητών είναι πολύ χαµηλότερη. Επισηµαίνεται ακόµη ότι ο ιδιωτικός τοµέας
συµβάλλει, κατά µέσο όρο, λιγότερο από το 15% του συνολικού ερευνητικού προϋπολογισµού της
Επιτροπής Ερευνών.
(β) Θεσµικό πλαίσιο εξελίξεων µελών Δ.Ε.Π.
Το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των µελών Δ.Ε.Π., ενώ
αποτέλεσε το βασικό αίτιο για την αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας στα Ελληνικά Α.Ε.Ι.,
µακροχρόνια είχε αρνητική επίδραση στην ποιότητα της έρευνας. Η εξελικτική διαδικασία αποτελεί
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σηµαντικό στοιχείο της ακαδηµαϊκής υπόστασης των µελών Δ.Ε.Π. (ηθική ικανοποίηση, ακαδηµαϊκή
και κοινωνική καταξίωση, βελτίωση οικονοµικών αποδοχών, συµµετοχή σε όργανα διοίκησης). Στην
πλειονότητα των Τµηµάτων, καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη είναι ο αριθµός των
δηµοσιεύσεων. Η ποσότητα αποκτά πρωταρχικό ρόλο, σε βάρος της ποιότητας για πολλούς λόγους.
Π.χ., η έρευνα και µάλιστα η έρευνα υψηλής ποιότητας είναι µια εξαιρετικά κοπιώδης, χρονοβόρα,
κακώς αµειβόµενη, µη – ανταποδοτική διαδικασία. Τα µέλη Δ.Ε.Π. λόγω αυξηµένων διδακτικών
υποχρεώσεων, δεν έχουν επαρκή χρόνο για έρευνα. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τα µέλη
Δ.Ε.Π. ορισµένων Σχολών, όπως π.χ. της Πολυτεχνικής, των Ιατρικής, των Νοµικών, Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών, µε αυξηµένες επαγγελµατικές (και ανταποδοτικές) δυνατότητες και
υποχρεώσεις. Συνεπώς, η ποιότητα της έρευνας συµπιέζεται προκειµένου να επιτευχθεί ικανός
αριθµός δηµοσιεύσεων που θα εξασφαλίσει ένα «αξιοπρεπές» βιογραφικό προς εξέλιξη. Η έρευνα
γίνεται στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά για τη δηµοσίευση και όχι για να εκπληρώσει το βασικό
σκοπό της, δηλαδή την εξέλιξη των επιστηµών.
(γ) Διδακτορικές διατριβές
Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ερευνητική
δραστηριότητα, σε πολλά Τµήµατα αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα εξαιτίας της απουσίας
οργανωµένων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου και της ελλιπούς πρόνοιας
για οικονοµική στήριξη των υποψηφίων διδακτόρων. Επιπλέον, σε ορισµένα Τµήµατα η
γραφειοκρατική διαδικασία για την έναρξη της εκπόνησης της διατριβής είναι εξαιρετικά χρονοβόρα
(6-12 µήνες), ενώ επίσης µερικές φορές δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια επιλογής των υποψηφίων
διδακτόρων και η επιλογή έγκειται αποκλειστικά στον εκάστοτε Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου.
Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω παραγόντων καθιστά πιθανόν µη ελκυστική την προσέλκυση των
ικανοτέρων ενδιαφεροµένων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υψηλού επιπέδου, µε δυσµενείς
συνέπειες για την ποιότητα της διεξαγόµενης έρευνας.
(δ) Διοικητική υποστήριξη
Παρατηρείται αδυναµία των δηµοσίων υπηρεσιών να συµβάλουν δυναµικά στην ανάπτυξη της
έρευνας (π.χ. καθυστέρηση σε παραγγελίες υλικών και εξοπλισµού, λόγω γραφειοκρατίας).
(ε) Έλλειψη προγραµµατισµού
Ο προγραµµατισµός της έρευνας κατά κανόνα δεν εντάσσεται σε προγράµµατα ανάπτυξης σε
επίπεδο Α.Π.Θ., Σχολής, Τµήµατος ή ακόµη και σε επίπεδο Εργαστηρίου ή Κλινικής. Μόλις στα τέλη
του 2000 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Ερευνών και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο
µια ερευνητική πολιτική του Α.Π.Θ., η οποία αναθεωρήθηκε το 2005. Εκτενέστερη αναφορά στην
ερευνητική πολιτική γίνεται αµέσως παρακάτω.
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Ερευνητική πολιτική
Σύµφωνα µε την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., οι πιο σηµαντικοί στόχοι της ερευνητικής
πολιτικής, όπως αυτή αναθεωρήθηκε το 2005, είναι οι ακόλουθοι:
1. Δράσεις για την ανάδειξη της αριστείας στην ερευνητική δραστηριότητα του ΑΠΘ µέσω
α.

Ανάπτυξης θεµατικών δικτύων έρευνας. 50 θεµατικά δίκτυα έρευνας έχουν δηµιουργηθεί στο
Α.Π.Θ. µε την οικονοµική υποστήριξη του προϋπολογισµού διαθεσίµων 2003, 2004, 2005 της
Επιτροπής Ερευνών. Τα δίκτυα αυτά απεικονίζουν τον ερευνητικό χάρτη του Πανεπιστηµίου από
πλευράς επιστηµονικών αντικειµένων, εξασφαλίζουν διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ
διαφορετικών αντικειµένων µε στόχο τη διεξαγωγή ολοκληρωµένης έρευνας σε θέµατα αιχµής,
δηµιουργούν κρίσιµη µάζα για την εντονότερη ερευνητική παρουσία του Πανεπιστηµίου σε
ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράµµατα του προγράµµατος – πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και αναπτύσσουν χαρακτηριστικά αριστείας, ώστε να αποτελέσουν µελλοντικά «κέντρα
αριστείας» του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, µε βάση τη διάκριση στην εκτέλεση έρευνας σε
κεντρικά ερευνητικά θέµατα, π.χ. περιβάλλον, καινοτοµία κ.α.

β.

Ανάπτυξης άριστου ερευνητικού δυναµικού. Για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης άριστου
ερευνητικού δυναµικού η Επιτροπή Ερευνών χορηγεί ετησίως 50 υποτροφίες αριστείας σε
µεταπτυχιακούς και µεταδιδακτορικούς ερευνητές των Τµηµάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. που
διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, προωθεί δράσεις για την ενεργή επικοινωνία µε τους νέους
ερευνητές µε τη δηµιουργία κατάλληλων θεσµών, όπως η λειτουργία του Γραφείου
Κινητικότητας Ερευνητών, η Λέσχη Ερευνητών, το Ηλεκτρονικό Προφίλ του Ερευνητή και
τέλος αναπτύσσει δραστηριότητες επιµόρφωσης και πληροφόρησης για τους νέους ερευνητές και
µέλη Δ.Ε.Π. µε περιεχόµενο θέµατα διοίκησης και διαχείρισης της ερευνητικής δραστηριότητας.

γ. Μεταφοράς τεχνολογίας για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων έρευνας. Η Επιτροπή Ερευνών
σχεδιάζει και οργανώνει το αναγκαίο περιβάλλον για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
έρευνας µέσω της υποστήριξης δηµιουργίας Τεχνοβλαστών (εταιρείες spin-off), της υπογραφής
συµφωνιών εκχώρησης προϊόντων έρευνας σε εταιρείες, της δηµοσίευσης και διάδοσης των
κανόνων µεταφοράς τεχνολογίας στο Α.Π.Θ. (Οδηγός µεταφοράς τεχνολογίας), της
εγκατάστασης και λειτουργίας µόνιµων υπηρεσιών µεταφοράς τεχνολογίας µέσω του Γραφείου
Διαµεσολάβησης (διάγνωση τεχνολογίας και καινοτοµίας των αποτελεσµάτων, εκπόνηση
σχεδίου εκµετάλλευσης, υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότησή τους, σύνταξη εκθέσεων
επιχειρηµατικής απόδοσης).
2.

Δράσεις για την ενσωµάτωση µιας πολιτική ποιότητας στις δοµές έρευνας του Α.Π.Θ. Η Επιτροπή
Ερευνών έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το Νοέµβριο του 2002 Σύστηµα Διαχείρισης
Ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO9001/2000. Επίσης, µε χρηµατοδότηση της Επιτροπής
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Ερευνών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO9001/2000 16 εργαστήρια και
ερευνητικές µονάδες του Α.Π.Θ. Στόχος είναι το Α.Π.Θ. να εξελιχθεί σε φορέα που εφαρµόζει
Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας στην έρευνα.
Η σκιαγράφηση της παραπάνω ερευνητικής πολιτικής συνοδεύεται από συγκεκριµένες
προτάσεις για την εφαρµογή της. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι, όπως είναι λογικά αναµενόµενο,
η Επιτροπή Ερευνών αντιλαµβάνεται και χαράσσει την ερευνητική πολιτική κυρίως υπό το δικό της
πρίσµα, δηλαδή αυτό της έρευνας µε τη µορφή χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων. Αν
και η επίτευξη των στόχων της πολιτικής αυτής θα συµβάλει στη θεραπεία ορισµένων προβληµάτων
και αιτιών σχετικών µε την υστέρηση της βασικής έρευνας, όπως αυτό της αποσπασµατικότητας, θα
πρέπει ίσως να αποδοθεί άµεσα µεγαλύτερη βαρύτητα στη σηµασία και ανάγκη ενίσχυσης της
βασικής επιστηµονικής έρευνας.

2.1.13 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Το επίπεδο των διαθέσιµων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδίως µετά την
υλοποίηση του Β’ Κ.Π.Σ., κρίνεται ως ικανοποιητικό. Οι σχετικές τεχνολογίες προωθούνται είτε
κεντρικά µέσω του κέντρου λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου, του κέντρου τηλεπικοινωνιακού
δικτύου ISDN και του κέντρου υποστήριξης τεχνολογιών πληροφορικής, είτε σε επίπεδο
εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων µε την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τον
εξοπλισµό των γραφείων, εργαστηρίων και κλινικών και τη δηµιουργία εκπαιδευτικών νησίδων.
Κέντρο λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου
Το δίκτυο δεδοµένων ξεκίνησε να λειτουργεί το 1993 και καλύπτει σήµερα 26 κτίρια της
Πανεπιστηµιούπολης, µέσω δύο παράλληλων FDDI δακτυλίων και των αναγκαίων ενεργών και
παθητικών εξαρτηµάτων. Στο δίκτυο αυτό υπάρχουν σήµερα (Ιούνιος 2005) 9406 πρίζες δικτύου
(αύξηση 45,8% στην τριετία 2002-2005) και συνδέονται 8977 Η/Υ (αύξηση 29,1% στην τριετία 20022005) κατανεµηµένων σε 65 ζώνες και 113 λογικά υποδίκτυα. Η δικτυακή διεύθυνσή του είναι Class
B. Το δίκτυο υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η σύνδεση µε το διαδίκτυο παρέχεται
µέσω δύο παροχέων ISPs. Το GRnet (Greek Research and Technology Network) παρέχει 1Gbps
(έναντι 29,6 Mbps το 2002) και µιας σύνδεσης backup 4Mbps. Εκτός από τα 26 κτίρια που βρίσκονται
εντός της Πανεπιστηµιούπολης, συνδέονται στο δίκτυο του Α.Π.Θ. και τα κτίρια των εξής Τµηµάτων
και Σχολών, τα οποία κτίρια βρίσκονται εκτός της Πανεπιστηµιούπολης: Εικαστικών και
Εφαρµοσµένων Τεχνών, ΤΕΦΑΑ (κτ. Τζιµουρώτα), ΤΕΦΑΑ & Μουσικών Σπουδών (εγκαταστάσεις
Θέρµης), ΤΕΦΑΑ Σερρών, Θεάτρου, Παιδαγωγικό Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Δηµοσιογραφίας και
Μ.Μ.Ε. & Πολιτικών Επιστηµών (Εγνατία), Πληροφορικής (Βαρδάρης), Πληροφορικής, εργαστήριο
AIIA, Δασολογίας (εγκαταστάσεις Φοίνικα), Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών &,
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Δηµοσιογραφίας (εγκαταστάσεις ΔΕΘ),

Αγρόκτηµα Γεωπονίας, Κλινικές Τµ. Κτηνιατρικής,

Πειραµατικό Σχολείο, Εργαστήριο Σεισµολογίας Τµήµα Γεωλογίας, Τελλόγλειο Ίδρυµα, Κέντρο
Βυζαντινών Ερευνών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων
Κοζάνης, Επιτροπή Ερευνών (κτ. Κων. Καραµανλή 40), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών,
Στρατιωτική Σχολή Αξ/κων Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέµου (ΑΔΙΣΠΟ). Τα
παραπάνω κτίρια συνδέονται µε το Δίκτυο Δεδοµένων µε ταχύτητες 128 kbps - 100 Mbps. Επίσης το
δίκτυο παρέχει δωρεάν πρόσβαση (5 dial-up servers µε 240 γραµµές) «από το σπίτι» στο προσωπικό
του Πανεπιστηµίου µέσω modem.
Το Α.Π.Θ. συµµετέχει σε δίκτυα υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας, (όπως π.χ. το δίκτυο των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων GU-NET, το οποίο συνδέει όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
εξοπλισµό πολυµέσων και άµεση διεθνή σύνδεση µε το διαδίκτυο.
Το εσωτερικό δίκτυο δεδοµένων υποστηρίζει µεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), κεντρικό ιστοχώρο του Α.Π.Θ., FTP, φιλοξενία προσωπικών
σελίδων (home page hosting), DNS, Roaming service, Proxy caching, Newsgroups, Web site
mirroring, µηχανές αναζήτησης (search engines), υπηρεσίες World Wide Web, mailing lists.
Σηµαντική είναι η συµβολή του δικτύου δεδοµένων στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης µε τη
δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας µέσω διαδικτύου.
Η λειτουργία του δικτύου δεδοµένων καθορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας του (εκδ. 2.4)
που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο (απ. Συγκλήτου 2718/20-3-2002).
Παρά την ικανοποιητική σηµερινή κατάσταση η διατήρηση και η βελτίωση του επιπέδου
δικτυακών υποδοµών στο µέλλον απαιτεί συνεχή προσπάθεια, λόγω της έκρηξης στην τεχνολογία της
πληροφορικής και των υπολογιστών.
Κέντρο τηλεπικοινωνιακού δικτύου ISDN
Το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του Α.Π.Θ. ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 µε στόχο
να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλα τα Τµήµατα (εντός και εκτός Πανεπιστηµιούπολης)
και στα Νοσοκοµεία µε πανεπιστηµιακές κλινικές. Το κέντρο έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί
µέχρι 25.000 εσωτερικούς συνδροµητές και 4.000 γραµµές κέντρου πόλεως, µε δυνατότητα
διαχείρισης 100.000 ταυτόχρονων κλήσεων. Καλύπτει έτσι όλες τις πιθανές µελλοντικές ανάγκες
επέκτασης του Α.Π.Θ. Σε επιλεγµένα σηµεία µέσα στην Πανεπιστηµιούπολη έχουν εγκατασταθεί
τοπικά κέντρα EPNs (Expansion Port Networks) που συνδέονται µε τον κεντρικό κόµβο PPN
(Processor Port Network) µε οπτική ίνα και εξυπηρετούν το καθένα µία τοπική ζώνη συνδροµητών.
Το δίκτυο είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο δεδοµένων για την κάλυψη αποµακρυσµένων
σηµείων. Συγκεκριµένα, τα κτίρια εκτός της Πανεπιστηµιούπολης και τα Νοσοκοµεία συνδέονται µε
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το κέντρο µε γραµµές ISDN 2Μbps ή Frame Relay, λαµβάνοντας το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών µε τους
χρήστες της Πανεπιστηµιούπολης.
Προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες των σύγχρονων ψηφιακών κέντρων και επιπλέον, από το
1997, παρέχονται, επίσης, υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µέσω του συστήµατος οµαδικής
τηλεσυνδιάσκεψης, που παρέχει αµφίδροµη επικοινωνία ήχου και εικόνας µε αποµακρυσµένες θέσεις.
Το σύστηµα αυτό µπορεί να συµβάλει στη συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Οργανισµών
και στην παροχή εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας.
Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής
Το Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ), που ιδρύθηκε το 1998,
συνιστά ένα µηχανισµό για το συστηµατικό και κεντρικό έλεγχο εφαρµογής των τεχνολογιών
πληροφορικής. Το ΚΥΤΠ καταγράφει κεντρικά το διαθέσιµο εξοπλισµό, παρέχει υποστήριξη στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα για θέµατα σχετικά µε το hardware και το λογισµικό των υπολογιστών,
αγοράζει άδειες χρήσης λογισµικού, υποστηρίζει τη δηµιουργία και λειτουργία των υπολογιστικών
νησίδων και των εργαστηρίων πληροφορικής και οργανώνει σεµινάρια για την εκµάθηση ευρέως
χρησιµοποιούµενων πακέτων λογισµικού.
Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών
Η προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών για το διδακτικό – ερευνητικό
προσωπικό και τις υπηρεσίες διοίκησης χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων
επενδύσεων, αλλά κυρίως από ερευνητικά προγράµµατα. Η προµήθεια γίνεται κατά κύριο λόγο σε
επίπεδο Εργαστηρίων ή και ατοµικά σε επίπεδο µελών Δ.Ε.Π., χωρίς να υπάρχει κάποιος συνολικός
προγραµµατισµός που θα εξασφάλιζε οικονοµίες κλίµακας.
Εκπαιδευτικές νησίδες
Με βασική πηγή χρηµατοδότησης το ΕΠΕΑΕΚ έχουν τα τελευταία χρόνια δηµιουργηθεί στο
Α.Π.Θ. 41 εκπαιδευτικές νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες χρησιµοποιούνται στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (µαθήµατα, εργαστήρια, εκπόνηση εργασιών), αλλά και για τη
γενικότερη εξοικείωση των φοιτητών µε τις τεχνολογίες πληροφορικής. Γενικά, αν και οι πρόσφατες
σχετικές επενδύσεις ήταν ευµεγέθεις, δεν γίνεται πλήρης εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων σε
πολλές περιπτώσεις λόγω έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού υποστήριξης της λειτουργίας των
νησίδων.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι µάλλον πιο ουσιαστικό το Α.Π.Θ. να επικεντρωθεί όχι
τόσο στην αύξηση των διαθέσιµων υποδοµών, όσο στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής
στην εκπαίδευση, την έρευνα και κυρίως στην οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του, όπου
υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης.

56

2.1.14 Διεθνής προσανατολισµός
Η πολιτική προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και της έρευνας
υποστηρίζεται ενεργά από το Α.Π.Θ. Υπεύθυνο για την ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών
σχέσεων του Πανεπιστήµιου µε τη Διεθνή Πανεπιστηµιακή Κοινότητα καθώς και για την προβολή
του Ιδρύµατος στο εξωτερικό, είναι το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
του Α.Π.Θ. Ο διεθνής προσανατολισµός του Πανεπιστηµίου εκφράζεται και υλοποιείται µέσω των
εξής τεσσάρων οµάδων δραστηριοτήτων:
1. Το Α.Π.Θ. έχει συνάψει πολλές διµερείς συµφωνίες επιστηµονικής συνεργασίας
(Παράρτηµα 8) µε πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα στην Ευρώπη, στις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Οι συµφωνίες αυτές
απευθύνονται σε συγκεκριµένα Τµήµατα, αφορούν ευρύ φάσµα επιστηµονικών κατευθύνσεων και
προβλέπουν ανταλλαγές µελών Δ.Ε.Π. και φοιτητών, για µικρά ή µεγάλα χρονικά διαστήµατα και για
εξειδικευµένα ή γενικότερα προγράµµατα. Οι συµφωνίες έγιναν σε ad-hoc βάση, αλλά πρόσφατα
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο «Κανονισµός για την Σύναψη Συµφωνιών Επιστηµονικής Συνεργασίας».
2. Το Α.Π.Θ. συντονίζει ή συµµετέχει σε µεγάλο αριθµό ερευνητικών συνεργασιών και δικτύων
στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων, που καλύπτουν διάφορους τοµείς της
επιστηµονικής δραστηριότητας (φυσικές επιστήµες, γεωπονία, βιολογία, µηχανική, πληροφορική,
γλωσσολογία, κοινωνικές επιστήµες, ιατρική, κτλ).
δραστηριοτήτων

παρουσιάζονται σε

διάφορα

Τα ερευνητικά αποτελέσµατα αυτών των

διεθνή

συνέδρια, συµπόσια, σεµινάρια

και

επιστηµονικές συναντήσεις. Επιπλέον, πολλά από τα µέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. προσκαλούνται από
διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συµµετέχουν ως ειδικοί στις
Ευρωπαϊκές επιστηµονικές δράσεις.
3. Το Α.Π.Θ. συµµετέχει σε όλα τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση µε ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού (π.χ. Erasmus, Comett, Lingua, Tempus, MedCampus, Socrates – βλέπε Παράρτηµα 8).

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών

Προγραµµάτων του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Α.Π.Θ., έχει
συσταθεί για την πρόταση µέτρων και δράσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή και
παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί
φοιτητές ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών και η
συµµετοχή του Α.Π.Θ. στην κινητικότητα των φοιτητών πλησιάζει το 50% της ελληνικής συµµετοχής
στις παραπάνω ευρωπαϊκές ενέργειες. Όπως φαίνεται στα Σχήµατα 6 και 7, τόσο ο αριθµός των
εισερχοµένων όσο και των εξερχοµένων φοιτητών καθώς και ο αριθµός των συνεργαζόµενων, στα
πλαίσια του ERASMUS/SOCRATES, Πανεπιστηµίων παρουσιάζει συνεχή αύξηση.
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Σχήµα 6: Εξέλιξη του αριθµού εισερχοµένων και εξερχοµένων φοιτητών την περίοδο 1997-2004.

Σχήµα 7: Εξέλιξη του αριθµού των συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων την περίοδο 1997-2004.

Ωστόσο, η αναλογία εξερχοµένων προς εισερχόµενους φοιτητές ανά έτος παραµένει
µεγαλύτερη της µονάδας, αν και βελτιώνεται συνεχώς από τιµές γύρω στο 2 στο τέλος της δεκαετίας
του 1990 σε 1,4 για το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04. Σηµαντικό εµπόδιο στην αύξηση της εισροής
Ευρωπαίων φοιτητών στα Ελληνικά πανεπιστήµια, αποτελεί η αποκλειστική χρήση της Ελληνικής
γλώσσας στους χώρους διδασκαλίας. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί, ότι εκ µέρους του Α.Π.Θ. γίνεται
µια συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών παραµονής και διαβίωσης των εισερχόµενων,
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µέσω των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, διδασκόντων και φοιτητών. Επίσης, έχουν ληφθεί µέτρα για
τη ξενόγλωσση κατάρτιση των διοικητικών υπαλλήλων.
Επιπρόσθετα, το Α.Π.Θ. παρέχει υλική υποστήριξη για την προαγωγή και την πιο εκτεταµένη
εφαρµογή του ΕCTS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθηµάτων), που εφαρµόζεται
σε 21 Τµήµατα για τους εξερχόµενους (φοιτητές του Α.Π.Θ.) και σε 32 Τµήµατα για τους
εισερχόµενους (αλλοδαπούς) φοιτητές. Τέλος, σηµαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των φοιτητών που
επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους στο εξωτερικό παίζει το Γραφείο Διασύνδεσης, που
παρέχει βοήθεια στην ανεύρεση πληροφοριακού υλικού για Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και
συνδιοργανώνει ηµερίδες µε σκοπό την ενηµέρωση των αποφοίτων για µεταπτυχιακές σπουδές στο
εξωτερικό.
4. Το Α.Π.Θ. είναι µέλος των παρακάτω διεθνών οργανισµών: International Association of
Universities, European University Association, Coimbra Group, Community of Mediterranean
Universities, AIMOS Network, European Association for International Education, European Center
for Strategic Management of Universities, European Universities Information & Relations Office,
Utrecht Network, European Language Council, European Access Network, World Association for the
History of Veterinary Medicine, Top Industrial Managers

Europe, Technology Innovation

Information, European Network of Mobility Centers, Quality Net Foundation, Association for Dental
Education in Europe, International Committee on Monument Documentation, Network on European
Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying, Conference of European Schools fr
Advance Engineering Education and Research, Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs,
HumanitarianNet και των ακόλουθων ενώσεων φοιτητών: Association International des Etudiants des
Sciences Economiques et Commercielles, International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience, Board of European Students of Technology.
Tο 1997 ιδρύθηκε η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. µε γνωστικό αντικείµενο την «εκπαίδευση
για την ειρήνη και τα δικαιώµατα του ανθρώπου», η οποία είναι η µόνη σχετική "Έδρα" σε ελληνικό
πανεπιστήµιο και µία εκ των τριών στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Η Έδρα UNESCO οργανώνει ένα
διατµηµατικό διεπιστηµονικό πρόγραµµα εκπαίδευσης µε τίτλο «Σύγχρονα παγκόσµια προβλήµατα
και η ευθύνη του επιστήµονα: διεπιστηµονικές προσεγγίσεις» στο οποίο διδάσκοντες και φοιτητές
προέρχονται από όλα σχεδόν τα Τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Επίσης συµµετέχει στο
Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και τον
Εκδηµοκρατισµό, το οποίο συνδιοργανώνουν 29 Πανεπιστήµια από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. εκπροσωπεί την Ελλάδα σε αυτό το Πρόγραµµα, στο πλαίσιο
του οποίου γίνεται ευρεία ανταλλαγή µεταπτυχιακών φοιτητών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρά τις παραπάνω προσπάθειες και δράσεις, η εξωστρέφεια του Πανεπιστηµίου είναι
µάλλον περιορισµένη συγκριτικά µε αυτήν των περισσοτέρων Α.Ε.Ι. της Δυτικής Ευρώπης και
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χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, εφόσον το Α.Π.Θ. επιθυµεί να συµµετάσχει ενεργά στον ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ρόλος της
Θεσσαλονίκης στη διεθνοποιηµένη εκπαίδευση θα ενισχυθεί µε την ίδρυση του Διεθνούς
Πανεπιστήµιου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε) που θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε θα µπορούν να
φοιτήσουν νέοι και νέες από τις Βαλκανικές χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον υπόλοιπο
κόσµο, καθώς τα µαθήµατα θα γίνονται στα αγγλικά. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο θα χορηγεί τίτλους
ισότιµους µε εκείνους των άλλων ελληνικών Πανεπιστηµίων.

2.1.15 Διασφάλιση ποιότητας
Η βελτίωση και η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών
ενός πανεπιστηµίου είναι σίγουρα ύψιστης σηµασίας. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι
συγκεκριµένες διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της ποιότητας της
εκπαίδευσης, της έρευνας και των άλλων λειτουργιών και υπηρεσιών στο Α.Π.Θ.
Εκπαίδευση
Οι υπάρχοντες µηχανισµοί, οι οποίοι παρέχουν πληροφόρηση για την ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο κατηγορίες, δηλ. “εσωτερικοί” (µέσα στο
πανεπιστήµιο) και “εξωτερικοί” (διαδικασίες που αφορούν πτυχιούχους και εργαζοµένους).
Οι πιο σηµαντικές εσωτερικές διαδικασίες είναι οι ακόλουθες:
α) Οι αποφάσεις εκλογής και εξέλιξης των µελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού
βασίζονται εν µέρει σε εκτίµηση της διδακτικής εµπειρίας και απόδοσης των υποψηφίων. Το
εκλεκτορικό σώµα λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των µαθηµάτων που ο υποψήφιος έχει διδάξει στο
Α.Π.Θ. ή σε άλλα πανεπιστήµια, καθώς και το εύρος των επιστηµονικών τοµέων που καλύπτουν αυτά
τα µαθήµατα. Επιπρόσθετα στα περισσότερα Τµήµατα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών συµµετέχουν
στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης µέσω του σχολιασµού της διδακτικής ικανότητας του
υποψηφίου. Στην περίπτωση εξωτερικών υποψηφίων, η διδακτική αξιολόγηση γίνεται συχνά µε βάση
την απόδοσή τους σε µια διάλεξη ή ερευνητικό σεµινάριο πριν από τη διαδικασία εκλογής.
β) Οι φοιτητές εµπλέκονται επίσης στην καθηµερινή παρακολούθηση της ποιότητας διδασκαλίας
µέσω των εκπροσώπων τους, στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Εάν προκύψουν προβλήµατα, είτε
αναφορικά µε την εκπαιδευτική υποδοµή (π.χ. επάρκεια αιθουσών), είτε σχετικά µε την απόδοση του
διδάσκοντα (π.χ. αδιαφορία, απουσία), οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να εκφράσουν τον
προβληµατισµό τους και να διεκδικήσουν διορθωτικές ενέργειες. Η παρακολούθηση της ποιότητας
διδασκαλίας από τους φοιτητές µπορεί επίσης να ακολουθήσει ένα άτυπο δρόµο, όπως η συζήτηση µε
τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Διευθυντή του µεταπτυχιακού προγράµµατος.
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γ) Περαιτέρω, οι φοιτητές πολλών Τµηµάτων εµπλέκονται ενεργά στην αξιολόγηση της ποιότητας
διδασκαλίας συµπληρώνοντας ανώνυµα ερωτηµατολόγια στο τέλος του εξαµήνου. Η µορφή των
ερωτηµατολογίων διαφέρει αρκετά ανάµεσα στα Τµήµατα, καθώς κάθε Τµήµα συντάσσει το δικό του
ερωτηµατολόγιο.

Αλλά

και

η

διαδικασία

χειρισµού

και

χρήσης

των

συµπληρωµένων

ερωτηµατολογίων για την παρακολούθηση της ποιότητας δεν είναι προτυποποιηµένη. Σε µερικά
Τµήµατα και µεταπτυχιακά προγράµµατα, είναι υποχρεωτική η διανοµή και συλλογή των
ερωτηµατολογίων για κάθε µάθηµα. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια σφραγίζονται και
αποστέλλονται σε µια επιτροπή ή στον Διευθυντή του µεταπτυχιακού προγράµµατος, που
επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα και τα κοινοποιεί στους διδάσκοντες. Τα επεξεργασµένα
αποτελέσµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της διδακτικής απόδοσης των µελών
Δ.Ε.Π. που ζητούν εξέλιξη. Τυπικό παράδειγµα είναι αυτό του Τµήµατος Φυσικής, όπου η
αξιολόγηση των προπτυχιακών µαθηµάτων από τους φοιτητές λαµβάνει χώρα κατά τα τελευταία 10
χρόνια, ενώ πρόσφατα έχει αρχίσει αξιολόγηση στα περισσότερα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Όµως,
σε πολλά Τµήµατα η διανοµή των ερωτηµατολογίων για την παρακολούθηση της ποιότητας των
προπτυχιακών µαθηµάτων γίνεται σε εθελοντική βάση και τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια
ελέγχονται µόνο από τους διδάσκοντες, οι οποίοι φυλάσσουν τα αποτελέσµατα για προσωπική χρήση.
δ) Διαδικασίες αξιολόγησης εφαρµόζονται σε ορισµένα Τµήµατα στο περιεχόµενο των µαθηµάτων,
τις µεθόδους διδασκαλίας και τα προτεινόµενα διδακτικά βοηθήµατα στα προπτυχιακά και
µεταπτυχιακά προγράµµατα, µε σκοπό να διασφαλίσουν ότι το πρόγραµµα σπουδών επιτυγχάνει τους
στόχους του. Τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως έµµεσες διαδικασίες ελέγχου
ποιότητας, αρχίζουν από το επίπεδο του Τοµέα και ολοκληρώνονται στις Γενικές Συνελεύσεις των
Τµηµάτων πριν από την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους.
Οι εξωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης της ποιότητας της εκπαίδευσης περιλαµβάνουν
τους πτυχιούχους (απόφοιτους) και τους εργοδότες τους. Τέτοιες διαδικασίες άρχισαν µε αφορµή τα
έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ. Πιο συγκεκριµένα, ένα τυπικό χαρακτηριστικό
των περισσοτέρων έργων αναµόρφωσης προγραµµάτων σπουδών, ανάπτυξης νέων µεταπτυχιακών
προγραµµάτων και αποτίµησης του εκπαιδευτικού προϊόντος των Τµηµάτων, ήταν η προσπάθεια για
την απόκτηση πληροφόρησης (µε τη βοήθεια ταχυδροµηµένων ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων)
από πρόσφατα αποφοιτήσαντες και εργοδότες σχετικά µε την καταλληλότητα των προγραµµάτων
σπουδών και το βαθµό στον οποίο οι απόφοιτοι είναι προετοιµασµένοι για επιτυχή είσοδο στην
επαγγελµατική σταδιοδροµία. Αυτές οι δραστηριότητες δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ακόµη ως
τακτικές διαδικασίες, αν και η πρόθεση των περισσοτέρων Τµηµάτων είναι να συνεχίσουν αυτή την
προσπάθεια και να διεξάγουν παρόµοιες έρευνες σε τακτική βάση στο µέλλον.
Μια αρκετά πιο τακτική διαδικασία σχετική µε την πληροφόρηση για την ποιότητα και τις
ανάγκες της εκπαίδευσης υλοποιείται µέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου. Το
γραφείο αυτό συµµετέχει ενεργά σε µια συστηµατική προσπάθεια καταγραφής της επαγγελµατικής
61

κατάστασης των αποφοίτων και παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς σε συγκεκριµένα
επαγγέλµατα, ειδικότητες και δεξιότητες. Αν και ο κύριος στόχος είναι να έρθει πιο κοντά το
Πανεπιστήµιο (ιδιαίτερα οι φοιτητές και οι απόφοιτοι) στο εξωτερικό του περιβάλλον, ένα
προσδοκώµενο παράλληλο όφελος είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών και γνώσης σχετικά µε την
ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων από την άποψη της αποτελεσµατικότητάς τους στην
προετοιµασία των φοιτητών για τις απαιτήσεις της αγοράς. Η πιο πρόσφατη σχετική έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης περιέλαβε συνολικά 3.091 αποφοίτους των ετών
1998, 1999 και 2000 από 38 Τµήµατα του Α.Π.Θ. Σήµερα, το 84% των αποφοίτων αυτών είναι
απασχολούµενοι, το 9,1% είναι άνεργοι και το 6,6% µη ενεργοί. Το 56,3% δηλώνει «ευχαριστηµένο
έως πολύ ευχαριστηµένο» από τις προπτυχιακές του σπουδές. Το 37% είτε παρακολουθεί, είτε έχει
ήδη ολοκληρώσει µεταπτυχιακές σπουδές.
Τέλος, πληροφόρηση για την ποιότητα της εκπαίδευσης παρέχει και το Παρατηρητήριο του
Α.Π.Θ., το οποίο εκπονεί µελέτες, δειγµατοληπτικές έρευνες και στατιστικές αναλύσεις στοιχείων
σχετικών µε τις σπουδαστικές επιδόσεις και τις γενικότερες συνήθειες των φοιτητών του Α.Π.Θ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πορίσµατα πρόσφατης έρευνας του Παρατηρητηρίου αφορούν µεταξύ
άλλων τον πραγµατικό χρόνο σπουδών των φοιτητών του Α.Π.Θ. και τους µέσους βαθµούς πτυχίου,
που είναι 7,3 για τις φοιτήτριες και 7,1 για τους φοιτητές.
Έρευνα
Οι υφιστάµενες διαδικασίες που παρέχουν πληροφόρηση αναφορικά µε την ποιότητα της
έρευνας είναι οι ακόλουθες:
(α) Οι αποφάσεις εκλογής και εξέλιξης των µελών Δ.Ε.Π. εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την
αξιολόγηση της συµβολής των υποψηφίων στην έρευνα και των σχετικών δυνατοτήτων. Παράγοντας
που επηρεάζει σηµαντικά την έκβαση αυτών των διαδικασιών είναι ο αριθµός των δηµοσιεύσεων σε
έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, σε συνδυασµό µε την ποιότητα των περιοδικών και των ίδιων των
άρθρων. Το εκλεκτορικό σώµα λαµβάνει επίσης υπόψη πρόσθετους παράγοντες που σχετίζονται µε
την έρευνα, όπως είναι οι παρουσιάσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, η επίβλεψη διδακτορικών
διατριβών, θέσεις σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών, συµµετοχή σε ερευνητικά
προγράµµατα, κτλ.
(β) Μερικές Σχολές εκδίδουν κατά καιρούς έναν τόµο µε τις ερευνητικές δηµοσιεύσεις όλου του
ακαδηµαϊκού προσωπικού των αντίστοιχων Τµηµάτων τους. Για παράδειγµα, ο τελευταίος τέτοιος
τόµος της Πολυτεχνικής Σχολής εκδόθηκε το Μάιο του 2000 και περιέχει, σε 260 σελίδες, όλες τις
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων από το 1996.
(γ) Πέρα από τις ερευνητικές δηµοσιεύσεις, ένα άλλο σηµαντικό µέρος της ερευνητικής
δραστηριότητας του Πανεπιστήµιου παίρνει τη µορφή των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών
προγραµµάτων. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. παρακολουθεί την εξέλιξη των χρηµατοδοτούµενων
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ερευνητικών προγραµµάτων σε συνολικό επίπεδο. Η τελευταία έκθεση, που εκδόθηκε το έτος 2005,
αφορά τα έτη 2001, 2002 και 2003 και περιέχει άµεσα µέτρα του µεγέθους της χρηµατοδοτούµενης
έρευνας, τα οποία µπορεί επίσης να ερµηνευτούν ως έµµεσα µέτρα της ποιότητας αυτής της έρευνας,
λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρηµατοδότηση παρέχεται µε βάση ανταγωνιστικές ερευνητικές προτάσεις.
(δ) Τέλος, ο Κώδικας Δεοντολογίας Ερευνών που το Α.Π.Θ. έχει υιοθετήσει είναι ακόµη ένα εργαλείο
διασφάλισης της ποιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήµιο.
Επιπλέον των παραπάνω διαδικασιών, αξίζει να δοθεί έµφαση στην αξιολόγηση ορισµένων
Τµηµάτων του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ. Πιο συγκεκριµένα, εννέα Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου προέβησαν σε µια συστηµατική διαδικασία για την αποτίµηση των εκπαιδευτικών
τους έργων και υπηρεσιών. Ήταν ουσιαστικά µια διαδικασία αυτο-αξιολόγησης, µε περισσότερη
έµφαση στην αποτίµηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και έρευνας και σε µικρότερο βαθµό της
ποιότητας της διοίκησης και των υπηρεσιών υποστήριξης. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για
αυτές τις αποτιµήσεις δεν ήταν η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά γενικά η τελική έκθεση
περιελάµβανε τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Παρουσίαση της οργάνωσης των Τµηµάτων και των προγραµµάτων σπουδών.

•

Περιγραφή και αξιολόγηση των διδακτικών µεθόδων και της απόδοσης των φοιτητών:
αποτελέσµατα ερωτηµατολογίων των φοιτητών, κατανοµή των φοιτητών σε µαθήµατα επιλογής,
απόδοση των φοιτητών (µέση βαθµολογία ανά µάθηµα, αριθµός εξεταστικών περιόδων µέχρι την
επιτυχή ολοκλήρωση ενός µαθήµατος), αριθµός ετών για την ολοκλήρωση του προπτυχιακού
προγράµµατος και του διδακτορικού.

•

Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έρευνας: κατάλογος δηµοσιεύσεων (µε τους
δείκτες εµβέλειας σε µερικές περιπτώσεις), αριθµός, πηγή και συνολικό ύψος χρηµατοδότησης
ερευνητικών προγραµµάτων, προσκλήσεις σε συνέδρια, βραβεία και άλλες διακρίσεις, συνέδρια
που οργανώθηκαν, κλπ.

•

Κατάλογοι των µελών Δ.Ε.Π. και του άλλου ακαδηµαϊκού προσωπικού και µόνιµου προσωπικού,
µε πληροφορίες σχετικά µε τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

•

Ανάδραση από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

•

Συµπεράσµατα και προτάσεις για βελτίωση.
Αν και η παραπάνω διαδικασία εφαρµόστηκε µόνο σε µερικά Τµήµατα, προετοίµασε το έδαφος

για ανάλογες προσπάθειες στο µέλλον.
Αρκετά διαφορετική ως προς τη διαδικασία και κυρίως ως προς το σκοπό ήταν η αξιολόγηση του
Κτηνιατρικής Σχολής προ πενταετίας περίπου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ιδρυµάτων Κτηνιατρικής
Εκπαίδευσης (European Association of Establishments for Veterinary Education). Συγκεκριµένα, σκοπός
της αξιολόγησης ήταν η πιστοποίηση του ακαδηµαϊκού επιπέδου της Σχολής και η συνακόλουθη
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διασφάλιση του κύρους των πτυχίων των αποφοίτων και των δυνατοτήτων τους να εργαστούν και εκτός
Ελλάδας. Βάση της αξιολόγησης υπήρξε και στην περίπτωση αυτή η έκθεση αυτό-αξιολόγησης που
συνέταξε η Κτηνιατρική Σχολή, µε συγκεκριµένα όµως περιεχόµενα και αναλυτικά στοιχεία τα οποία
υπέδειξε ο οργανισµός – αξιολογητής. Οι εµπειρογνώµονες ορίστηκαν, επίσης, από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Ιδρυµάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης. Η όλη διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος
και η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγους µήνες µε θετική έκβαση. Ο συγκεκριµένος τύπος
αξιολόγησης δεν ανήκει στην κατηγορία των «φιλικών» αξιολογήσεων, δεδοµένου ότι η τελική κρίση δεν
είναι πάντοτε θετική για την αξιολογούµενη Σχολή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνο 40 από τις 98
Κτηνιατρικές Σχολές Πανεπιστηµίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιτύχει να αξιολογηθούν θετικά και
να πιστοποιηθούν από τον παραπάνω οργανισµό όταν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Κτηνιατρικής του
Α.Π.Θ.
Άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες
Σε κεντρικό επίπεδο, το Α.Π.Θ. αποφάσισε οικειοθελώς να συµµετάσχει στο πρόγραµµα
αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA, πρώην CRE). Η διαδικασία
αξιολόγησης κάλυψε ολόκληρο το ακαδηµαϊκό έτος 2000-01 και ήταν αρκετά επίπονη, λόγω κυρίως
του µεγάλου µεγέθους του Πανεπιστηµίου. Οµολογουµένως υπήρχε αρχικά προβληµατισµός και
επιφυλακτικότητα σχετικά µε τη σκοπιµότητα και χρησιµότητα αυτής της αξιολόγησης, όπως επίσης
διατυπώθηκαν αντιρρήσεις σε ορισµένες από τις τελικές κρίσεις και προτάσεις των εξωτερικών
αξιολογητών. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εµπειρία κρίνεται θετική. Όπως µάλιστα συµβαίνει κατά
κανόνα στις αξιολογήσεις αυτού του είδους, η γενική εντύπωση είναι ότι το σηµαντικότερο όφελος
που αποκόµισε το Πανεπιστήµιο προέρχεται από τη σύνταξη µιας αναλυτικής έκθεσης αυτόαξιολόγησης µε συγκεκριµένα περιεχόµενα και προδιαγραφές. Για πρώτη φορά καταγράφηκαν σε
ένα κείµενο τα ισχυρά στοιχεία και οι αδυναµίες του Πανεπιστηµίου, τεκµηριωµένα µε αντικειµενικά
και ενδιαφέροντα στοιχεία. Η έκθεση αυτή αξιοποιήθηκε και κατά τη σύνταξη του ΣΕΣΑ 2002-2010
αλλά και κατά η σύνταξη του παρόντος ΣΕΣΑ.
Επιπρόσθετα, σε ορισµένες λειτουργίες και υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου έχουν ξεκινήσει τα
τελευταία χρόνια κάποιες µεµονωµένες προσπάθειες διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας. Π.χ. η
Επιτροπή Ερευνών έχει δηµιουργήσει µια οµάδα Ελέγχου Ποιότητας, η κύρια λειτουργία της οποίας
είναι η αξιολόγηση της ποιότητας της διαδικασίας διαχείρισης των έργων εντός της Επιτροπής
Ερευνών. Η οµάδα συλλέγει και αναλύει δεδοµένα σχετικά µε την πληρότητα και την ακρίβεια των
εγγράφων του έργου, καθώς και σχετικά µε τις εσωτερικές λειτουργίες της Επιτροπής Ερευνών
(χρόνος ανταπόκρισης, κτλ.).
Γενικά, πάντως, είναι αλήθεια ότι το Α.Π.Θ. δεν έχει ακόµη καθιερώσει συγκεκριµένες και
συστηµατικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ποιότητα της
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εκπαίδευσης, της έρευνας και των άλλων υπηρεσιών πράγµατι βελτιώνεται σταδιακά, ως αποτέλεσµα
των αδιάλειπτων προσπαθειών της µεγάλης πλειοψηφίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας.

2.1.16 Ισχυρά σηµεία και αδυναµίες
Στην παράγραφο αυτή συνοψίζονται τα ισχυρότερα σηµεία (Strengths) και οι σηµαντικότερες
αδυναµίες (Weaknesses) του Α.Π.Θ., όπως προκύπτουν από την εσωτερική ανάλυση των
προηγούµενων παραγράφων και λαµβάνοντας υπόψη τα ανάλογα συµπεράσµατα, όπως έχουν
διατυπωθεί στην έκθεση αυτό-αξιολόγησης του 2001 και στην τελική έκθεση των κριτών της EUA.
Ισχυρά σηµεία
1. Ευρύ φάσµα επιστηµονικών ειδικοτήτων.
2. Σηµαντική ακίνητη περιουσία, κληροδοτήµατα, δωρεές.
3. Ικανοποιητική ανάπτυξη βιβλιοθηκών.
4. Εκτεταµένη υποδοµή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
5. Μεγάλος αριθµός µελών Δ.Ε.Π. µε διεθνή αναγνώριση.
6. Πλήρης αυτονοµία στην επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών.
7. Αυξανόµενη παρουσία στο διεθνή χώρο µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, συµµετοχής σε φορείς
και διµερών συµφωνιών.
8. Σηµαντική χρηµατοδότηση µέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων.
9. Αυξανόµενη χρήση διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Αδυναµίες
1. Μεγάλο µέγεθος, διοικητική πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία, απουσία ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ) υποστήριξης των διοικητικών λειτουργιών.
2. Ανεπαρκείς οικονοµικοί πόροι.
3. Ανεπαρκείς κτιριακές υποδοµές, εξάντληση ορίων δόµησης της κύριας πανεπιστηµιούπολης.
4. Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε πολλά Τµήµατα, υψηλός µέσος όρος ηλικίας µελών Δ.Ε.Π.
5. Υπερπληθυσµός προπτυχιακών φοιτητών, καθυστερηµένη αποφοίτηση, υψηλό ποσοστό
ανενεργών φοιτητών.
6. Ασθενής ανάπτυξη δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης.
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7. Περιορισµένη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών µονάδων.
8. Ανεπαρκής ανάπτυξη και υποστήριξη της βασικής έρευνας.
9. Περιορισµένη προσέλκυση ξένων φοιτητών και πανεπιστηµιακών λόγω γλώσσας.
10. Έλλειψη µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας σε πολλούς τοµείς λειτουργίας.

2.2
2.2.1

Ανάλυση Περιβάλλοντος
Σχέσεις µε κράτος
Οι σχέσεις του Πανεπιστηµίου µε το Κράτος διακρίνονται από την πολυπλοκότητά τους, την

εξάρτηση των Πανεπιστηµίων από το Κράτος µέσα από ένα ασφυκτικό νοµοθετικό πλαίσιο και την
ηγεµονική συµπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά
ορισµένες χαρακτηριστικές πτυχές των προβληµατικών αυτών σχέσεων.
Γενικό νοµικό πλαίσιο
Το Σύνταγµα της Ελλάδος αναφέρεται στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλώνοντας ότι οι τέχνες και
η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες και η ανάπτυξη και προαγωγή τους αποτελεί
υποχρέωση της πολιτείας. Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση είναι δωρεάν και παρέχεται αποκλειστικά
από το κράτος. Όπως όλα τα άλλα ελληνικά πανεπιστήµια, το Α.Π.Θ. είναι νοµικό πρόσωπο τυπικά
πλήρως αυτοδιοικούµενο, τελεί υπό την επίβλεψη του κράτους, δικαιούται οικονοµικής υποστήριξης
και λειτουργεί βάσει των νόµων που σχετίζονται µε την οργάνωσή του. Εκτός από τις συνταγµατικές
διατάξεις, ο Νόµος-πλαίσιο 1268/82 στο άρθρο 2 προβλέπει την ακαδηµαϊκή ελευθερία της
διδασκαλίας και της έρευνας. Επίσης, διασφαλίζει το δικαίωµα όλων των υπαλλήλων και φοιτητών
του Πανεπιστηµίου να εκφράζονται συλλογικά µέσω των συλλόγων τους. Ακόµη, το άρθρο 2
αναγνωρίζει το πανεπιστηµιακό άσυλο, το οποίο εγγυάται την ακαδηµαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη
επιστηµονική έρευνα και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Δυστυχώς, περιστασιακά γίνεται
κατάχρηση του πανεπιστηµιακού ασύλου από δυναµικές φοιτητικές οµάδες που παρακωλύουν την
εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστηµίου, προβαίνοντας σε καταλήψεις
πανεπιστηµιακών χώρων µε σκοπό να διακηρύξουν και να προάγουν πιο αποτελεσµατικά, κατά τη
γνώµη τους, τα πιστεύω και τις αξιώσεις τους.

Οργάνωση και λειτουργία
Όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή του συγκρότηση, το Πανεπιστήµιο δεν διαθέτει ουσιαστική
αυτονοµία. Έχει απλώς τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ίδρυση νέων
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Τµηµάτων ή γενικότερα για τη µεταβολή της ακαδηµαϊκής του συγκρότησης, αλλά οι τελικές
αποφάσεις λαµβάνονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Όσον αφορά στη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, ο Ν. 2083/92 προβλέπει τη σύνταξη
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. το 1999 συζήτησε και ενέκρινε τον
εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το Σεπτέµβριο του
2000. Ο εσωτερικός κανονισµός αναφέρεται σε ζητήµατα, όπως η οργάνωση της ακαδηµαϊκής και
διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, η διαδικασία εκλογής των µελών της Συγκλήτου, των
Κοσµητόρων των Σχολών και των Προέδρων Τµηµάτων και Διευθυντών Τοµέων. Επίσης, καθορίζει
τους κανόνες λειτουργίας των επιτροπών και συµβουλίων, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
διδακτικού και του υπόλοιπου προσωπικού, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, τις
πειθαρχικές διαδικασίες, τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές και διάφορα άλλα οργανωτικά
ζητήµατα.

Οικονοµικά - Υποδοµές
Οι µισθοί του προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα και οι κεφαλαιουχικές ανάγκες καλύπτονται
θεωρητικά από το Κράτος. Η χρηµατοδότηση όµως κινείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα µε προφανείς
αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου και την ποιότητα των υποδοµών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές της EUA στην τελική τους έκθεση για το Α.Π.Θ.
αναφέρουν µεταξύ άλλων ότι «κάποιες υφιστάµενες εγκαταστάσεις χρήζουν άµεσων επισκευών» και
ελπίζουν ότι «µε το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το πανεπιστήµιο θα µπορέσει να διοχετεύσει
κεφάλαια στις ιδιαίτερα αναγκαίες βελτιώσεις σε κάποια τµήµατα και εγκαταστάσεις».
Αν και το Πανεπιστήµιο επιτρέπεται να διαµορφώνει το δικό του προϋπολογισµό, αυτός πρέπει
να εγκρίνεται από το Κράτος, και αυτό συνήθως προκαλεί αρκετές καθυστερήσεις και προβλήµατα.
Επίσης, όλες οι δαπάνες ελέγχονται από την Υπηρεσία Οικονοµικού Παρέδρου µε αυστηρές και
χρονοβόρες διαδικασίες. Παρατηρείται µάλιστα συχνά το φαινόµενο να µην εγκρίνονται λογικές
δαπάνες που θα συνέβαλαν στην εύρυθµη λειτουργία και τη θετική εικόνα του Ιδρύµατος, µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός κλίµατος αδυναµίας και οικονοµικής καχεξίας. Κάπως ελαστικότερη
είναι η οικονοµική διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων από την
Επιτροπή Ερευνών, η οποία και εκ του λόγου αυτού έχει αποκτήσει µια αξιοσηµείωτη περιοχή
ευθύνης.

Ανθρώπινο δυναµικό – εργασιακές σχέσεις
Τα Τµήµατα διαθέτουν πλήρη αυτονοµία στην επιλογή του ακαδηµαϊκού τους προσωπικού σε
όλα τα επίπεδα, ωστόσο το ΥΠ.Ε.Π.Θ. καθορίζει τον αριθµό των θέσεων προς κάλυψη κάθε χρόνο
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και ελέγχει τη διαδικασία εκλογής του προσωπικού, όσον αφορά στη νοµιµότητά της. Η πολύπλοκη
φύση της διαδικασίας δηµιουργεί αυξηµένη γραφειοκρατία και προκαλεί σηµαντικές καθυστερήσεις,
καθώς ο χρόνος που µεσολαβεί από τη διατύπωση σχετικού αιτήµατος από το Τµήµα (στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραµµατισµού) µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης µπορεί να είναι έως
και τρία έτη. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι εξαιρετικά ανεπιθύµητες για το Πανεπιστήµιο από τη
στιγµή που δυσκολεύουν τον προγραµµατισµό και τη στελέχωση των Τµηµάτων µε εξειδικευµένο
προσωπικό, ένα πρόβληµα που παρατηρείται ειδικά σε πρόσφατα ιδρυθέντα Τµήµατα.
Ανάλογες δυσκολίες παρατηρούνται στη στελέχωση του Πανεπιστηµίου µε διοικητικό
προσωπικό, η οποία γίνεται µέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει καθορίσει γενικά κριτήρια.
Ιδιαίτερα οξύ πρόβληµα αποτελεί η αδυναµία διάθεσης πόρων του Ιδρύµατος για την πρόσληψη
έµπειρων και εξειδικευµένων στελεχών µε διοικητικές ικανότητες, τα οποία θα µπορούσαν να
αναλάβουν

τη

διεύθυνση

σηµαντικών

τοµέων

δραστηριότητας

του

Πανεπιστηµίου.

Οι

δραστηριότητες αυτές ανατίθενται σήµερα κατ’ ανάγκη σε επιτροπές µελών Δ.Ε.Π., οι οποίες κατά
κανόνα δεν έχουν ούτε τον απαιτούµενο διαθέσιµο χρόνο, ούτε τις αναγκαίες ειδικές γνώσεις
διοίκησης.
Σε ότι αφορά τις σχέσεις του ανθρώπινου δυναµικού του Πανεπιστηµίου µε το Κράτος,
παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα και εντάσεις, οι οποίες ενίοτε λαµβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις,
π.χ. εξαιτίας της περιορισµένης κρατικής χρηµατοδότησης αλλά και των στρεβλώσεων στο
µισθολόγιο των πανεπιστηµιακών από την ακολουθούµενη επιδοµατική πολιτική.

Επιλογή φοιτητών
Σύµφωνα µε το υπάρχον σύστηµα εισαγωγής στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, τα Πανεπιστήµια δεν έχουν ουσιαστικά καµία δυνατότητα παρέµβασης στη διαδικασία
επιλογής ούτε στον αριθµό των εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών. Κάθε χρόνο, τα Τµήµατα
αναφέρουν στο Πανεπιστήµιο και αυτό στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. το µέγιστο αριθµό των πρωτοετών φοιτητών
που µπορούν να δεχθούν και να εκπαιδεύσουν βάσει των αναγκών του κοινωνικού και οικονοµικού
περιβάλλοντος και της υπάρχουσας υποδοµής και προϋπολογισµού. Όµως, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δε λαµβάνει
υπόψη αυτές τις εισηγήσεις και αποφασίζει αριθµούς εισαγοµένων φοιτητών που υπερβαίνουν κατά
πολύ τους προτεινόµενους. Σε αντίθεση πάντως µε την έλλειψη της αυτονοµίας στη διαδικασία
επιλογής προπτυχιακών φοιτητών, τα Τµήµατα έχουν πλήρη αυτονοµία στην επιλογή των
µεταπτυχιακών φοιτητών.
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Η αυτοτέλεια του Πανεπιστηµίου
Από την παραπάνω παρουσίαση των σχέσεων του Πανεπιστηµίου µε το Κράτος σε επιλεγµένα
ζητήµατα, καταδεικνύεται ότι η προβλεπόµενη από το νόµο αυτοτέλεια και πλήρης αυτοδιοίκηση του
Πανεπιστηµίου απέχει πάρα πολύ από την πραγµατικότητα. Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές της EUA
στην τελική τους έκθεση διαπιστώνουν ότι «το Α.Π.Θ. λειτουργεί κάτω από νοµοθετικούς περιορισµούς
οι οποίοι, σε σύγκριση µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι πολύ άκαµπτοι και παραβιάζουν την αυτονοµία
του Πανεπιστηµίου». Αυτό βέβαια αποτελεί κοινή διαπίστωση ολόκληρης της ελληνικής
πανεπιστηµιακής κοινότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σηµείο έντονης τριβής µε το Κράτος. Η
πολιτική ηγεσία έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι δεν αντιµετωπίζει τα Πανεπιστήµια ως ισότιµους
συνοµιλητές και επιµένει στην τακτική της επικράτησης των απόψεών της εκ των άνω χωρίς
ουσιαστικό διάλογο. Το φυσικό επακόλουθο της κατάστασης αυτής είναι ότι οι σχέσεις όλων των
Πανεπιστηµίων µε το Κράτος είναι τεταµένες και υπάρχει σαφές έλλειµµα εµπιστοσύνης, µε
προφανείς αρνητικές συνέπειες για την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα.

2.2.2

Σύνδεση µε το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

Το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον του Πανεπιστηµίου
Η συγκέντρωση ακαδηµαϊκών, πολιτιστικών και πνευµατικών δραστηριοτήτων στη περιοχή
της Θεσσαλονίκης είναι µια από της µεγαλύτερες στην χώρα. Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί αρκετά
µουσεία και πινακοθήκες (Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Δηµοτική Πινακοθήκη κτλ.), το
Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, το Βαφοπούλειο
Πολιτιστικό Κέντρο, τη Δηµοτική και Κρατική Ορχήστρα, το Κρατικό Θέατρο (µε αρκετές σκηνές
διεσπαρµένες στην πόλη) κτλ. Ακόµη, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου, το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, τα Δηµήτρια και τις Διεθνείς Μουσικές
Μέρες.
Το ιστορικό προφίλ της πόλης, η οποία ιδρύθηκε το 315 π.Χ., µπορεί να ανιχνευτεί µέσα από
πολυάριθµα προϊστορικά, ρωµαϊκά και βυζαντινά µνηµεία που κοσµούν την πόλη. Ιδιαίτερη µνεία
αξίζει να γίνει στις βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης.
Ο µεγάλος αριθµός των σπουδαστών και των φοιτητών (ο φοιτητικός πληθυσµός πλησιάζει το
10% του πληθυσµού της πόλης) από όλη τη χώρα και από το εξωτερικό δίνει ιδιαίτερη ζωή στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται ως ένα από τα πιο σηµαντικά εµπορικά και
επικοινωνιακά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο βιοµηχανικός τοµέας περιλαµβάνει κυρίως
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βιοµηχανίες µετάλλων, χηµικών, τροφίµων και κλωστοϋφαντουργία. Επιπλέον, ο τουρισµός και οι
υπηρεσίες αποτελούν διευρυνόµενους τοµείς της περιφερειακής οικονοµίας. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει
λιµάνι µε ελεύθερη ζώνη που εξυπηρετεί τις άλλες Βαλκανικές χώρες, διεθνές αεροδρόµιο και
φιλοξενεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε Σεπτέµβριο, έχει δε ανακηρυχθεί «Κέντρο
Καινοτοµίας».

Η ανάπτυξη της περιοχής έχει αναµφισβήτητα επιταχυνθεί χάρη στην εισροή

σηµαντικών κεφαλαίων από το Β’ και τώρα από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Όµως, το Γ’
Κ.Π.Σ. ολοκληρώνεται το 2006 και συνεπώς ελλοχεύει ο κίνδυνος οι ρυθµοί ανάπτυξης να
επιβραδυνθούν αισθητά µετά το 2006, εφόσον αυτές οι πηγές χρηµατοδότησης δεν αναπληρωθούν.
Αν και ο µητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια έχει διακηρυχθεί κατ’
επανάληψη, προς το παρόν τουλάχιστον οι διακηρύξεις αυτές δεν έχουν µετουσιωθεί σε συγκεκριµένα
και ορατά αποτελέσµατα. Βέβαια, η ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστηµίου στη Θεσσαλονίκη αναµένεται
να επηρεάσει θετικά την αναγνωρισιµότητα της πόλης µας τουλάχιστον στα εκπαιδευτικά ζητήµατα
της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης, καθώς είναι αναµφισβήτητο ότι οι γειτονικές
χώρες αναπτύσσονται µε σταθερούς ρυθµούς και ότι µερίδα του πληθυσµού τους έχει πλέον τις
οικονοµικές δυνατότητες και τη βούληση να επιδιώξει την απόκτηση υψηλού επιπέδου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και εκτός συνόρων. Η αυξηµένη αναγνωρισιµότητα της Θεσσαλονίκης στον
εκπαιδευτικό τοµέα αναµένεται να προσφέρει στο Α.Π.Θ. µεγαλύτερες δυνατότητες προσέλκυσης
αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητών µεταδιδακτορικού επιπέδου.

Σχέσεις µε τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία της περιοχής
Το Α.Π.Θ. διαδραµατίζει έµµεσα σηµαντικό ρόλο στον επιχειρηµατικό και βιοµηχανικό τοµέα
της πόλης και της περιοχής. Πολλά µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου ενεργοποιούνται σε µια σειρά
από συµβούλια και επιτροπές επιχειρήσεων και οργανισµών και κατευθύνουν ή διεξάγουν έρευνα σε
Ερευνητικά Ιδρύµατα και στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΤΑ). Παρόλα αυτά, η
σύνδεση µεταξύ του Πανεπιστηµίου και της βιοµηχανίας παραµένει κάπως αδύναµη, κυρίως λόγω του
γεγονότος ότι η Ελληνική βιοµηχανία δεν επενδύει δραστικά στην Έρευνα και Τεχνολογία.
Το Α.Π.Θ. επιδιώκει τη βελτίωση των σχέσεών του µε τους απόφοιτους, την οικονοµία της
περιοχής και τη κοινωνία γενικότερα. Όσον αφορά στους απόφοιτους, το Α.Π.Θ. προσπαθεί να
υποστηρίξει τη µετάβασή τους από το ακαδηµαϊκό στο επαγγελµατικό περιβάλλον. Έχουν αναπτυχθεί
συγκεκριµένοι µηχανισµοί για το σκοπό αυτό, µε πιο αξιοσηµείωτη την ίδρυση του Γραφείου
Διασύνδεσης. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. παρέχει υπηρεσίες σε σχέση µε την
επαγγελµατική αποκατάσταση των φοιτητών, διατηρώντας δεσµούς τόσο µε τις επιχειρήσεις για την
καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας, όσο και µε τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους για την πληροφόρηση και καθοδήγησή τους.
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Το Τµήµα Marketing της Επιτροπής Ερευνών
Το Τµήµα Marketing της Επιτροπής Ερευνών αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους
παραγωγούς ερευνητικών αποτελεσµάτων (ερευνητές) και τους χρήστες (παραγωγικές και κοινωνικές
δυνάµεις) µε σκοπό την προβολή και την αξιοποίηση των επιστηµονικών αποτελεσµάτων, προϊόντων
και υπηρεσιών στην κοινωνία και την οικονοµία. Με το εξειδικευµένο προσωπικό, την τεχνολογική
υποδοµή και τις διαδικασίες είναι σε θέση, µε τρόπο συστηµατικό και οργανωµένο, να υλοποιήσει τις
παρακάτω λειτουργίες:


Προβολή του ερευνητικού έργου και σύνδεση του Α.Π.Θ. µε τους παραγωγικούς φορείς:
διαχείριση των αποτελεσµάτων και προώθησή τους, διαχείριση επιστηµονικών υπηρεσιών και
προώθησή τους.



Επιµέλεια εκδόσεων όπως: κατάλογοι χρηµατοδοτούµενων έργων, κατάλογος εργαστηρίων και
µονάδων παροχής υπηρεσιών του Α.Π.Θ., ειδική έκδοση για τη µεταφορά τεχνολογίας,
περιοδική έκδοση για τη δηµοσιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. «των
Ερευνών Ανάλεκτα», ειδικές εκδόσεις για τις ευκαιρίες σύνταξης προτάσεων σε προγράµµατα



Διαχείριση πληροφορίας και προώθηση νέων προγραµµάτων: παροχή έγκυρης και αξιόπιστης
πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη για τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες του
πανεπιστηµίου (έρευνα που διεξάγεται σε όλα τα τµήµατα, ερευνητικά αποτελέσµατα,
προσφερόµενες υπηρεσίες κλπ.), συµβουλευτική για κατάρτιση νέων προτάσεων.



Ενηµέρωση για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράµµατα και εντοπισµός εταίρων για δηµιουργία συνεργασιών, παροχή τεχνικής
υποστήριξης και αντίστοιχου πληροφοριακού υλικού. Το τελευταίο συµβάλλει ουσιαστικά στην
ενδυνάµωση της συµµετοχής του Α.Π.Θ. σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που
χρηµατοδοτούνται από εθνικές και κοινοτικές αρχές.



Κατοχύρωση δικαιωµάτων: οικονοµική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και
των υπηρεσιών που παρέχει το Α.Π.Θ., ενηµέρωση και υποστήριξη όλων των µελών Δ.Ε.Π. σε
θέµατα νοµικής προστασίας της βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών είναι ένα ακόµα πρόγραµµα που στοχεύει στην
αποτελεσµατική σύνδεση της εκπαίδευσης µε τον επιχειρηµατικό κόσµο. Η πολιτική του Α.Π.Θ.
σχετικά µε την Πρακτική Άσκηση είναι η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη επέκτασή της κατά τα
επόµενα χρόνια, µε ενθάρρυνση όλο και περισσότερων Τµηµάτων να την καθιερώσουν. Ήδη 19
Τµήµατα του Α.Π.Θ. επωφελήθηκαν από το αντίστοιχο µέτρο στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι, και 22
από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
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Παράλληλα, ειδικοί της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων της περιοχής συµβάλουν στην
αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών σε µερικά από τα Τµήµατα του Α.Π.Θ.
Γενικά, χρησιµοποιώντας κατά λέξη την έκφραση των κριτών της EUA, «το Α.Π.Θ. προάγει και
τονώνει τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία της πόλης και της περιοχής, αλλά θα µπορούσαν να γίνουν
πολύ περισσότερα σε αυτόν τον τοµέα».
Συµµετοχή στην πνευµατική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή
Μια οργανωµένη και συστηµατική προσπάθεια συµµετοχής του Πανεπιστηµίου στην
πνευµατική και πολιτιστική ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης αποτελεί η ίδρυση της Ορχήστρας του
Α.Π.Θ. µε απόφαση της Πρυτανείας το Φεβρουάριο του 1999. Η συγκρότηση αυτή προέκυψε από τη
θελκτική θεώρηση ότι, πέρα από τα µαθήµατα, τα εργαστήρια, τα σπουδαστήρια, τις κλινικές και τις
βιβλιοθήκες, µια πιο άµεση και ζωντανή επικοινωνία των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας,
τόσο µεταξύ τους, όσο και µε την κοινωνία της πόλης µας, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη µουσική.
Το δυναµικό της Ορχήστρας σήµερα αριθµεί περίπου 70 µέλη που προέρχονται από φοιτητές όλων
των Τµηµάτων του Α.Π.Θ. αλλά και µελών Δ.Ε.Π. Η Ορχήστρα του Α.Π.Θ. σήµερα πλαισιώνει όλες
τις σηµαντικές εορταστικές εκδηλώσεις του Α.Π.Θ., συµµετέχει σε συναυλίες της φοιτητικής
εβδοµάδας, δίνει συναυλίες σε χώρους εκτός της πανεπιστηµιακής κοινότητας και συµµετέχει σε
διεθνή φεστιβάλ. Σηµειώνεται, επίσης, ότι η Ορχήστρα έχει προχωρήσει στην παραγωγή δύο CD από
ζωντανές ηχογραφήσεις συναυλιών της στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.
Η χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του ΑΠΘ ιδρύθηκε από τον Γιάννη Μάντακα το 1953 µε
βασικό σκοπό την καλλιέργεια της µουσικής ανάµεσα στους φοιτητές του πανεπιστηµίου.
Αναπτύχθηκε σε οργανισµό µε πολύπλευρη δραστηριότητα και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη
µουσική ζωή της πόλης, µε πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία.
Επίσης, το Τελλόγλειο Ίδρυµα διαθέτει σηµαντική συλλογή έργων τέχνης Ελλήνων
καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα και διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις µε στόχους τη
συστηµατική γνωριµία του κοινού µε την Τέχνη, τη συλλογή, καταγραφή και µελέτη της πολιτισµικής
µας κληρονοµιάς, τη δηµιουργία συνθηκών συνεργασίας καλλιτεχνών και µελετητών της Τέχνης
καθώς και την ουσιαστική επαφή των παιδιών µε το έργο τέχνης µέσω των ειδικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.
Πέρα, όµως, από τις

παραπάνω δράσεις οι φοιτητές του Α.Π.Θ. κάνουν αισθητή την

παρουσία τους στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης και µε διάφορα φοιτητικά σύνολα. Πολλά
πολιτιστικά γεγονότα, όπως π.χ. θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις φωτογραφίας φοιτητικών
οµάδων, αλλά ιδιαίτερα η ετήσια «Φοιτητική Εβδοµάδα» µε πάνω από 60 εκδηλώσεις όλων των
µορφών, είναι σηµαντικοί σύνδεσµοι του Ιδρύµατος µε την περιοχή.
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Οι σύνδεσµοι αυτοί ενισχύονται περαιτέρω µε το θεσµό της αναγόρευσης επίτιµων
διδακτόρων και τη διοργάνωση τιµητικών και εορταστικών εκδηλώσεων από πλευράς
Πανεπιστηµίου.
Περιοδικές εκδόσεις του ΑΠΘ και της Επιτροπής Ερευνών αποτελούν τα περιοδικά:
«Πανεπιστηµιούπολη» και «των Ερευνών Ανάλεκτα» αντίστοιχα, τα οποία προσφέρουν έγκυρη και
διαρκή ενηµέρωση για τις δραστηριότητες των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Το Α.Π.Θ. συµµετέχει, επίσης, ενεργά στην κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας γενικότερα µε διάφορους τρόπους. Οργανώνει πολύ µεγάλο αριθµό εθνικών και
διεθνών συνεδρίων, στα οποία το προσωπικό του συµµετέχει ενεργά όχι µόνο ως διοργανωτές αλλά
και ως ακαδηµαϊκοί, µελετητές και ερευνητές. Ακόµη, το Πανεπιστήµιο παρέχει εξειδικευµένες
γνώσεις, όπως στην περίπτωση των σεισµών του 1978, του ατυχήµατος του Chernobyl, σε
περιβαλλοντολογικά θέµατα και σε θέµατα δηµόσιας υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία
των ακόλουθων κέντρων:
•

Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας: εθνικό κέντρο, που δηµιουργήθηκε µε
πρωτοβουλία του Α.Π.Θ. από το 1998 εκπροσωπώντας την χώρα µας στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο
European Sexual Dysfunction Alliance, που έχει οργανώσει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την
Σεξουαλική Ιατρική. Το εν λόγω Κέντρο έχει 3 στόχους σχετικούς µε την προαγωγή της
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στην Ελλάδα: α) την υποστήριξη της έρευνας β) την
εκπαίδευση σε θέµατα σεξουαλικής λειτουργίας, και γ) την έγκυρη ενηµέρωση του κοινού, των
ιατρών και λοιπών φορέων υγείας αλλά και των µέσων ενηµέρωσης µέσω ενηµερωτικών εντύπων,
κοινωνικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και κυρίως µέσω µιας ανοιχτής τηλεφωνικής
γραµµής, η οποία διαφυλάττει την ανωνυµία και παρέχει επιστηµονική γνώση και αµεσότητα
χωρίς οικονοµική επιβάρυνση .

•

Κέντρο Αναφοράς AIDS, Κέντρο Αναφοράς Legionella pneumophila και Κέντρο Αναφοράς
Εντεροϊών: επιχορηγούνται από το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων του Υπουργείου Υγείας
και καλύπτουν όλη τη Βόρειο Ελλάδα.

•

Κέντρο Αναφοράς αρµποϊών και Αιµορραγικού Πυρετού, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια
Οργάνωση Υγείας, µε εµβέλεια που ξεπερνά την Ελληνική επικράτεια.

•

Κέντρο Αναφοράς Γρίπης, το οποίο καλύπτει τη Βόρειο Ελλάδα.

•

Κέντρο Αναφοράς για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια (Τµήµα Κτηνιατρικής), το οποίο
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας και καλύπτει τη Βόρειο Ελλάδα.
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2.2.3

Διεθνείς και ελληνικές τάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση
Οι Ευρωπαϊκές τάσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση εκφράζονται από διάφορα κείµενα, όπως η

διακήρυξη της Μπολώνια (1999), τα κείµενα των συναντήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών στην
Πράγα (2001), στο Βερολίνο (2003) και στο Μπέργκεν (2005), της συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών
Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Σαλαµάνκα (2001), στο Γκρατς (2003) και στη Γλασκώβη
(2005). Στα κοινά ανακοινωθέντα των παραπάνω συναντήσεων επισηµαίνονται, χωρίς ιεράρχηση, τα
ακόλουθα σηµεία σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
http://www.bologna-bergen2005.no/):
•

Η οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την
ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των Ιδρυµάτων Ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ευρώπη.

•

Η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται δηµόσιο αγαθό, αποτελεί και θα συνεχίσει να
αποτελεί δηµόσια ευθύνη, και οι φοιτητές είναι πλήρη µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

•

Η περαιτέρω διαδικασία ανάπτυξης προϋποθέτει:
o

Υιοθέτηση ενός συστήµατος τίτλων σπουδών εύκολα αναγνωρίσιµων και συγκρίσιµων.

o

Υιοθέτηση ενός συστήµατος που θα στηρίζεται σε δύο βασικούς κύκλους σπουδών.

o

Καθιέρωση ενός συστήµατος διδακτικών µονάδων.

o

Προώθηση της κινητικότητας.

o

Προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας. (περισσότερες
πληροφορίες στη σελίδα http://www.enqa.net/)

o

Προώθηση των Ευρωπαϊκών διαστάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

o

Προώθηση της κοινωνικής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Πέραν αυτών, οι Υπουργοί έδωσαν έµφαση και στα ακόλουθα σηµεία:
•

Δια βίου µάθηση.

•

Συµµετοχή των φοιτητών στην οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης.

•

Προγράµµατα σπουδών που συνδυάζουν την ακαδηµαϊκή ποιότητα µε τη δυνατότητα
απασχόλησης των πτυχιούχων.

•

Προώθηση της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (European University Association – EUA), η

Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Association of Institutions
in Higher Education – EURASHE), η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Φοιτητών (National Unions of Students
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in Europe – ESIB) και το Συµβούλιο της Ευρώπης θα έχουν ρόλο συµβούλων κατά τη συνέχιση της
διαδικασίας ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συµµετείχε ενεργά και προσυπέγραψε όλα τα κοινά ανακοινωθέντα των
Συναντήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών. Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι βασική αρχή της πολιτικής
των ελληνικών κυβερνήσεων σχετικά µε την εξέλιξη και ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η
σύγκλιση µε τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου. Άλλωστε προς αυτήν την
κατεύθυνση κινούνται οι νόµοι που ψηφίστηκαν πρόσφατα (το 2005) από τη Βουλή των Ελλήνων για
την αξιολόγηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το ΔΟΑΤΑΠ (εξέλιξη του ΔΙΚΑΤΣΑ) και τη Δια Βίου
Εκπαίδευση.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα ποσοτικά στοιχεία, που καταδεικνύουν τη σηµερινή
κατάσταση και τις τάσεις της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές και
διεθνείς τάσεις.
Χρηµατοδότηση
Η χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπολείπεται σηµαντικά των
άλλων αναπτυγµένων χωρών. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2001 (1998) οι δαπάνες ανά
φοιτητή ανέρχονται σε $4280 ($4157) στην Ελλάδα, που φέρνουν την χώρα στην προτελευταία θέση
από τις χώρες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πίνακα. Η µέση τιµή στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι
τουλάχιστον διπλάσια, ενώ οι αντίστοιχες τιµές στις πιο προηγµένες χώρες υπερβαίνουν τα $20000
για το 2001. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 23% (29%) του κατά κεφαλή Α.Ε.Π., ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 42% (44%).

Ειδικότερα, η δηµόσια συµµετοχή στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση ανέρχεται το 1998 στο 1,1% του ΑΕΠ σε σχέση µε το 1,3% των χωρών του
ΟΟΣΑ. Συνολικά, οι δαπάνες για την Παιδεία στην Ελλάδα (σε όλες τις βαθµίδες) ανέρχονται σε
περίπου 3,5% του Α.Ε.Π., σε σχέση µε το 5% του Α.Ε.Π. κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ο
συνδυασµός των παραπάνω στοιχείων καταδεικνύει όχι µόνο το ανεπαρκές ύψος της κρατικής
χρηµατοδότησης, αλλά και τη µεγάλη εξάρτηση των Ελληνικών Α.Ε.Ι. από αυτήν.
Η χρηµατοδότηση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη διαµόρφωση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA - European Research Area) και εκφράζεται µε τα προγράµµατα
πλαίσια για την έρευνα (Framework Programmes). Το περιεχόµενο των προγραµµάτων (περιοχές
έρευνας) µεταβάλλεται από πρόγραµµα σε πρόγραµµα σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες, όπως αυτές
αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προϋπολογισµός των προγραµµάτων µέχρι και το
έκτο πρόγραµµα πλαίσιο, που βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη, παρουσιάζεται στον Πίνακα 12.
Πίνακας 12: Χρηµατοδότηση έρευνας από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πρόγραµµα πλαίσιο

Περίοδος

Προϋπολογισµός (δις €)

1

1984-1987

3,27
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2

1987-1991

5,36

3

1990-1994

6,60

4

1994-1998

13,12

5

1998-2002

14,96

6

2002-2006

17,50

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα µεγάλα µεγέθη και η συνεχής αύξηση του
προϋπολογισµού για την έρευνα (πέραν του πληθωρισµού), που για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
φτάνει στα 3,9% του συνολικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2001. Αν και ο
προϋπολογισµός περιλαµβάνει τα διατιθέµενα ποσά για έρευνα όχι µόνο στα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύµατα αλλά και στη βιοµηχανία, το µέγεθός του είναι ενδεικτικό των ευκαιριών
χρηµατοδότησης της έρευνας που διεξάγεται στα ελληνικά πανεπιστήµια γενικά και στο Α.Π.Θ.
ειδικά.
Φοιτητικός πληθυσµός
Στον Πίνακα 13 απεικονίζεται η χρονική εξέλιξη των προπτυχιακών φοιτητών των κανονικών
(ελάχιστων προβλεπόµενων) εξαµήνων φοίτησης (Φ. ΚΕ), του συνόλου των εγγεγραµµένων
προπτυχιακών φοιτητών (Φ. ΣΕ), των φοιτητών Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Φ. ΜΔΕ)
των µεταπτυχιακών φοιτητών που είναι υποψήφιοι διδάκτορες, είτε ενταγµένοι σε οργανωµένα
Π.Μ.Σ. είτε όχι (Φ. ΔΔ), των αποφοίτων προπτυχιακών προγραµµάτων (Α. Π.), των αποφοίτων
προγραµµάτων Μ.Δ.Ε. (Α. ΜΔΕ) και των αποφοίτων διδακτόρων (Α. ΔΔ) στο σύνολο των Α.Ε.Ι. της
χώρας κατά την περίοδο 1996-2004.
Πίνακας 13: Φοιτητές και απόφοιτοι σε όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. 1996-2004 (πηγή: ΥΠΕΠΘ)
Ακ. έτος

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Φ. ΚΕ

106.661

112.270

121.462

131.109

154.063

172.880

179.746

187.913

Φ. ΣΕ

244.970

262.554

266.103

276.902

323.339

325.001

342.640

352.936

Φ. ΜΔΕ

11.034

14.803

16.744

21.655

Φ. ΔΔ

11.223

13.725

19.349

18.907

Α. Π.

22.770

21.309

21.154

22.784

22.495

24.391

27.547

29.477

Α. ΜΔΕ

846

1.555

1.354

2.275

2.859

3.403

3.765

5.012

Α. ΔΔ

745

728

796

1.049

875

1.154

1.237

1296

Οι αυξητικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας είναι εµφανέστατες στο προπτυχιακό επίπεδο,
ιδιαίτερα στους φοιτητές των κανονικών εξαµήνων φοίτησης, οι οποίοι σε 7 χρόνια αυξήθηκαν κατά
76%. Στο σύνολο των εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών η αντίστοιχη ποσοστιαία µεταβολή
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είναι µικρότερη, γιατί ο συνολικός αυτός αριθµός διαµορφώνεται εν µέρει και από έναν µεγάλο αλλά
σχετικά σταθερό αριθµό περίπου 120.000 λιµναζόντων φοιτητών που έχουν ουσιαστικά εγκαταλείψει
τις σπουδές τους. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η προβλεπόµενη εξέλιξη του αριθµού των προπτυχιακών
φοιτητών κατά τα επόµενα χρόνια. Με βάση προβολή των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδας, φαίνεται ότι ο αριθµός των νέων ηλικίας 18-22 ετών µειώνεται σταδιακά και
από 728.000 άτοµα το 2001 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο επίπεδο των 659.000 το 2005 και των
572.000 το 2010, δηλαδή θα µειωθεί κατά 21,4% µεταξύ 2001-2010 ως αποτέλεσµα της
υπογεννητικότητας. Το ποσοστό των νέων αυτών που θα φοιτήσουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (το
οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται στο 58% για το 2002) δεν αναµένεται να µεταβληθεί σηµαντικά
λαµβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα δεδοµένα των αναπτυγµένων χωρών, όπου το ποσοστό
κυµαίνεται µεταξύ 45% και 51%, µε εξαίρεση τις σκανδιναβικές χώρες, όπου ξεπερνά το 60%. (Πηγή:
UNESCO, World Education Report 2000. Τα στοιχεία αναφέρονται στο 1997). Από το συνδυασµό
των παραπάνω στοιχείων, αλλά και σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις της Οµάδας
Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού (ΟΣΧΣ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ο αριθµός των φοιτητών και
σπουδαστών µέχρι το τέλος της δεκαετίας αναµένεται να µειωθεί κατά 15% σε σχέση µε την αρχή της
δεκαετίας. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι πιθανό να διαψευσθούν λόγω του µεγάλου αριθµού οικονοµικών
µεταναστών που εισέρχονται στη χώρα και µεταβάλλουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά.
Στο µεταπτυχιακό επίπεδο παρατηρείται ακόµη µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των
µεταπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα, όπως και αύξηση των ενδιαφεροµένων για εισαγωγή σε
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αυτή η αυξανόµενη ζήτηση δε φαίνεται να ικανοποιείται
πλήρως προς το παρόν, λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων στα υπάρχοντα µεταπτυχιακά
προγράµµατα. Εποµένως η αύξηση των µεταπτυχιακών φοιτητών προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά
τα επόµενα χρόνια.
Τµήµατα - Στελέχωση
Ο αριθµός των Τµηµάτων των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει
αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος λειτουργούν 263 Τµήµατα
Α.Ε.Ι., µε 36.045 εισακτέους (6.575 εισακτέοι στο Α.Π.Θ.), και 197 Τµήµατα Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ και
Ανώτατων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων, µε 40.850 εισακτέους. Επιπλέον των παραπάνω
Τµηµάτων, έχει ζητηθεί από διάφορους φορείς η δηµιουργία πλήθους νέων Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής
ανώτατης εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προβλέπει τη δηµιουργία και νέων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων
και ΤΕΙ µέχρι το έτος 2010. Ακόµη, η έναρξη λειτουργίας του πρόσφατα ιδρυθέντος Διεθνούς
Πανεπιστηµίου της Ελλάδας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη προγραµµατίζεται για το ακαδηµαϊκό έτος
2007-2008.
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Στον Πίνακα 14 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του προσωπικού των ελληνικών
πανεπιστηµίων κατά την περίοδο 1996-2004, επισηµαίνεται όµως ότι στους αριθµούς που αφορούν το
σύνολο του διδακτικού προσωπικού δεν περιλαµβάνονται οι συµβασιούχοι διδάσκοντες. Σηµειώνεται
ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 το συνολικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. µε σύµβαση
(κυρίως του Π.Δ. 407/80) αριθµούσε 3.532 άτοµα.
Πίνακας 14: Προσωπικό σε όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. 1996-2004 (πηγή ΥΠΕΠΘ)
Ακ. Έτος

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

Δ.Ε.Π.

6.762

6.958

7.185

7.594

7.917

8.035

8.545

8.633

Σ. Διδ.

8.737

8.936

9.050

9.274

8.717

8.802

9.299

9.457

ΕΤΕΠ

2.216

2.200

1.994

1.949

2.126

1.994

1.960

1.879

Διοικητικό

3.351

3.885

3.719

3.560

4.078

4.464

5.006

4.941

Ο Πίνακας 14 δείχνει µια αύξηση των µελών Δ.Ε.Π. και του συνολικού διδακτικού
προσωπικού, που είναι πάντως αισθητά µικρότερη αναλογικά από την αύξηση των προπτυχιακών
φοιτητών κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών
(εγγεγραµµένων στα προβλεπόµενα εξάµηνα φοίτησης) προς τα µέλη Δ.Ε.Π. ήταν 16,1 το 1997-1998,
19,5 το 2000-2001 και 21,8 το 2003-2004, δηλαδή συνεχώς επιδεινώνεται. Η αύξηση του διδακτικού
προσωπικού υστερεί επίσης πάρα πολύ σε σχέση µε την αύξηση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων
και φοιτητών: ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1993 λειτουργούσαν µόνο 51 προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών, ενώ σήµερα ο αριθµός των προγραµµάτων αυτών υπερβαίνει τα 250.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι µια δυσµενής συνέπεια της ταχύτατης διεύρυνσης της
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία είναι η ελλιπής στελέχωση πολλών
υφισταµένων σήµερα Τµηµάτων. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τη σύγκριση µε τα διεθνή
δεδοµένα: σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ (για το έτος 2003) η αναλογία φοιτητών
προς διδακτικό προσωπικό στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι 29,6, ενώ ο αντίστοιχος
µέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι µόλις 14,9. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα νέα
τµήµατα που θα ιδρυθούν καταδεικνύει τις αυξηµένες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, οι οποίες
συνεπάγονται αυξανόµενο ανταγωνισµό µεταξύ των ιδρυµάτων για την προσέλκυση των ικανότερων
σε κάθε γνωστικό πεδίο. Είναι εποµένως ορατός ο κίνδυνος αδυναµίας προσέλκυσης νέων ικανών
µελών Δ.Ε.Π., δεδοµένου µάλιστα και του ανταγωνισµού από πανεπιστήµια του εξωτερικού αλλά και
από τον ιδιωτικό τοµέα.
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2.2.4

Ευκαιρίες και απειλές
Η ανάλυση περιβάλλοντος των αµέσως προηγούµενων παραγράφων οδηγεί στην παρακάτω

απαρίθµηση των σηµαντικότερων ευκαιριών (Opportunities) και απειλών (Threats) που αναγνωρίζει
το Πανεπιστήµιο στο εξωτερικό του περιβάλλον.
Ευκαιρίες
1. Αυξανόµενη ζήτηση για εκπαίδευση µεταπτυχιακού επιπέδου στην Ελλάδα.
2. Αυξανόµενη ζήτηση για εκπαίδευση και κοινές ερευνητικές δραστηριότητες από τις γειτονικές
χώρες.
3. Αυξανόµενη ζήτηση για συνεχιζόµενη και δια βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα.
4. Δηµιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης – Δυνατότητες σύνδεσης µε
ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά δίκτυα.
5. Αυξανόµενη σύνδεση µε το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον.
6. Σηµαντική χρηµατοδότηση από τους πόρους του Γ’ Κ.Π.Σ.
7. Αυξανόµενη χρηµατοδότηση για έρευνα, ειδικά µέσω προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απειλές
1. Περιορισµένη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια λόγω ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου.
2. Ασαφής και ασταθής εθνική στρατηγική για την έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση.
3. Ανεπαρκής κρατική χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη των απαιτούµενων υποδοµών.
4. Πιθανός τερµατισµός της κύριας χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση µετά το 2006.
5. Δυσκολία προσέλκυσης νέων ικανών µελών Δ.Ε.Π.

2.3

Ανάλυση SWOT και οι προκλήσεις του Α.Π.Θ.
Ο Πίνακας 15 περιέχει την ανάλυση SWOT (Strengths and Weaknesses – Opportunities and

Threats) για το Α.Π.Θ., αντιπαραθέτοντας τα ισχυρά σηµεία και τις αδυναµίες (strengths and
weaknesses) του Πανεπιστηµίου, όπως αυτά προέκυψαν από την εσωτερική ανάλυση του
Πανεπιστηµίου και συνοψίστηκαν στην παράγραφο 2.1.16, µε τις ευκαιρίες και απειλές (opportunities
and threats) του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως συνοψίστηκαν στην παράγραφο 2.2.4.
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Πίνακας 15: Ανάλυση SWOT του Α.Π.Θ.

Εκτεταµένη υποδοµή τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών.
Μεγάλος αριθµός µελών Δ.Ε.Π. µε διεθνή
αναγνώριση.
Πλήρης αυτονοµία στην επιλογή
µεταπτυχιακών φοιτητών.
Αυξανόµενη παρουσία στο διεθνή χώρο
µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, κλπ.
Σηµαντική χρηµατοδότηση µέσω
ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων.
Αυξανόµενη χρήση διαδικασιών διασφάλισης
της ποιότητας της εκπαίδευσης και της
έρευνας.
Αδυναµίες
Μεγάλο µέγεθος, διοικητική πολυπλοκότητα,
απουσία ΟΠΣ υποστήριξης των διοικητικών
λειτουργιών.
Ανεπαρκείς οικονοµικοί πόροι
Ανεπαρκείς κτιριακές υποδοµές, εξάντληση
ορίων δόµησης της κύριας
πανεπιστηµιούπολης.
Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε πολλά
Τµήµατα, υψηλός µέσος όρος ηλικίας µελών
Δ.Ε.Π.
Υπερπληθυσµός προπτυχιακών φοιτητών,
καθυστερηµένη αποφοίτηση, ανενεργοί
φοιτητές.
Ανεπαρκής ανάπτυξη δραστηριοτήτων
επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου
εκπαίδευσης.

Α π ε ι λ έ ς

+

+

Δυσκολία προσέλκυσης νέων ικανών µελών Δ.Ε.Π.

ς

Πιθανός περιορισµός της κύριας χρηµατοδότησης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση µετά το 2006.

+

ε

Ασαφής και ασταθής εθνική στρατηγική για την έρευνα
και την ανώτατη εκπαίδευση.

ί

Ανεπαρκής κρατική χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη
των απαιτούµενων υποδοµών.

+

Σηµαντική ακίνητη περιουσία,
κληροδοτήµατα, δωρεές.
Ικανοποιητική ανάπτυξη βιβλιοθηκών.

ρ

Περιορισµένη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
λόγω ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου.

ι

Αυξανόµενη χρηµατοδότηση για έρευνα, ειδικά µέσω
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

+

α

Σηµαντική χρηµατοδότηση από πόρους του Γ’ Κ.Π.Σ.

+

κ

Αυξανόµενη ζήτηση για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και
δια βίου κατάρτιση στην Ελλάδα.
Δηµιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης – Δυνατότητες σύνδεσης µε ευρωπαϊκά
ακαδηµαϊκά δίκτυα.
Αυξανόµενη σύνδεση µε το κοινωνικό και οικονοµικό
περιβάλλον

Αυξανόµενη ζήτηση για εκπαίδευση και κοινές
ερευνητικές δραστηριότητες από τις γειτονικές χώρες.

Ισχυρά σηµεία
Ευρύ φάσµα επιστηµονικών ειδικοτήτων.

υ

Αυξανόµενη ζήτηση για εκπαίδευση µεταπτυχιακού
επιπέδου στην Ελλάδα.

Ε

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
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Περιορισµένη συνεργασία µεταξύ
διαφορετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών
µονάδων.
Ανεπαρκής ανάπτυξη και υποστήριξη της
βασικής έρευνας.
Περιορισµένη προσέλκυση ξένων φοιτητών
και πανεπιστηµιακών λόγω γλώσσας.
Έλλειψη µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας
σε πολλούς τοµείς λειτουργίας.

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Από τον πίνακα της ανάλυσης SWOT και γενικότερα από την ανάλυση του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου εξάγονται ορισµένα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα το Α.Π.Θ. και τις συνέπειές τους για τη στρατηγική
ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω και λαµβάνονται υπόψη στη
διαµόρφωση της στρατηγικής, που παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο.
Παρά το «νεαρό» της ηλικίας του, µε Ευρωπαϊκά δεδοµένα, το Α.Π.Θ. έχει εξελιχθεί στο
µεγαλύτερο Πανεπιστήµιο της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει ότι η
ανάπτυξή του ήταν γρήγορη και ότι το Πανεπιστήµιο συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς
µεταβολής. Είναι ενδεικτικό ότι δύο από τα Τµήµατά του άρχισαν τη λειτουργία τους κατά τα
τελευταία δύο χρόνια, ότι η Επιτροπή Ερευνών συστάθηκε το 1982, ότι η Εταιρία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1997 και ότι ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας τέθηκε σε ισχύ τυπικά µόλις το Σεπτέµβριο του 2000.
Μια από τις κυριότερες πρακτικές συνέπειες της γρήγορης και συνεχούς ανάπτυξής του είναι
ότι το Α.Π.Θ. προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από
πολλούς αυστηρούς περιορισµούς, που επιβάλλονται από το πολύπλοκο και ασφυκτικό νοµικό
πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, χωρίς να έχει την ευκαιρία και την αυτονοµία να
διαθέσει τους πόρους του σε σηµαντικές πρωτοβουλίες στρατηγικής διοίκησης, σύµφωνα µε ένα καλά
προετοιµασµένο και εφαρµόσιµο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης. Ακόµη, το Πανεπιστήµιο
προβληµατίζεται για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσει να δηµιουργήσει ένα πλήρες σύστηµα
διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο θα διευκόλυνε την παρακολούθηση της ποιότητας όλων των
υπηρεσιών του.
Οι ίδιες δυσκολίες παρουσιάζονται και σε επίπεδο Τµήµατος, όπου οι σηµαντικές
αναµορφώσεις των προγραµµάτων σπουδών και οι διαδικασίες παρακολούθησης της ποιότητας ήταν
ουσιαστικά ανύπαρκτες µέχρι πριν λίγα χρόνια. Αν και πολλά µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας
συνειδητοποίησαν την ανάγκη για εκσυγχρονισµό και βελτίωση, η φυσική αντίσταση στην αλλαγή,
συνδυασµένη µε µια βαθιά ριζωµένη νοοτροπία ότι η αµφισβήτηση των πρακτικών και της αυθεντίας
των πρεσβύτερων Καθηγητών θα ήταν δείγµα έλλειψης σεβασµού, εµπόδιζε την υλοποίηση
σηµαντικών αλλαγών. Επιπλέον, η έλλειψη των απαιτούµενων κονδυλίων για την εξασφάλιση
πρόσθετων ανθρώπινων πόρων (εξωτερικοί ειδικοί και εµπειρογνώµονες) και για την ανάπτυξη
επαρκούς σύγχρονης υποδοµής αποτελούσε πρόσθετο ανασχετικό παράγοντα για σοβαρές και
συστηµατικές προσπάθειες για βελτίωση.
81

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει στη δεκαετία του 1980 µε το νόµο-πλαίσιο 1268/1982 για τα
πανεπιστήµια και το άνοιγµά τους σε νέα µέλη Δ.Ε.Π., πολλά από τα οποία είχαν σπουδάσει στο
εξωτερικό και έφεραν µαζί τους ενθουσιασµό και νέες ιδέες. Πιο πρόσφατα, µεγάλη ώθηση προς τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση δόθηκε µε την εισροή µεγάλων και αναγκαίων κονδυλίων στο
πλαίσιο του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ 1997-2000. Οι εκτεταµένες αναδιαρθρώσεις πολλών προγραµµάτων
προπτυχιακών σπουδών, η ανάπτυξη νέων και καινοτόµων µεταπτυχιακών προγραµµάτων, η
συστηµατική εισαγωγή της πρακτικής άσκησης, οι σηµαντικές βελτιώσεις στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στις υποδοµές της βιβλιοθήκης, η δηµιουργία ενός καλά
οργανωµένου

Γραφείου

Διασύνδεσης

και

άλλες

σηµαντικές

δράσεις

και

πρωτοβουλίες

µεταµόρφωσαν το Πανεπιστήµιο και του έδωσαν την ευκαιρία να αντιµετωπίζει το µέλλον µε
περισσότερη αισιοδοξία και φιλοδοξία. Δεν είναι υπερβολικός ο ισχυρισµός ότι το Α.Π.Θ. του 2006
µοιάζει ελάχιστα µε αυτό των αρχών τής δεκαετίας του 1980.
Σήµερα, στο Α.Π.Θ. παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες και κατά συνέπεια το Πανεπιστήµιο
αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις που προέρχονται από τις ευκαιρίες αυτές. Κατ’ αρχήν, η
χρηµατοδότηση του Πανεπιστηµίου από τους πόρους του Γ’ Κ.Π.Σ. για το 2001-2006 είναι σε εξέλιξη
και το Πανεπιστήµιο πρέπει να την εκµεταλλευτεί µε τον καλύτερο και πιο συντονισµένο τρόπο,
λαµβάνοντας ταυτόχρονα µέριµνα για τη βιωσιµότητα των δράσεων που θα αναλάβει και µετά την
ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης από το Γ’ Κ.Π.Σ.
Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των γειτονικών χωρών αποτελεί ακόµη µια άλλη µεγάλη ευκαιρία
και αποτελεί µια νέα πρόκληση για το Α.Π.Θ., δεδοµένου ότι αυτό επιζητά έναν ηγετικό ρόλο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε ένα ευρύτερο διεθνές επίπεδο, η ενοποίηση της Ευρώπης και του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, η αυξηµένη ζήτηση επιστηµόνων, επιστηµονικών
προϊόντων και εφαρµοσµένων ερευνητικών αποτελεσµάτων στην µεγάλη Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς
και έξω από την Ευρώπη, αλλά και η αυξανόµενη ζήτηση για µεταπτυχιακές σπουδές και δια βίου
εκπαίδευση απαιτούν γρήγορη και αποτελεσµατική προσαρµογή του εκπαιδευτικού προϊόντος, του
ερευνητικού αποτελέσµατος και των άλλων υπηρεσιών που παρέχει το Α.Π.Θ.
Από την άλλη πλευρά, το Πανεπιστήµιο πρέπει να χειριστεί το µέγεθός του και να λάβει
στρατηγικές αποφάσεις σχετικά µε τον τρόπο της ανάπτυξής του και την αντιµετώπιση των απειλών
του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αν και η πληρότητα της ακαδηµαϊκής του δοµής είναι ένα από τα
ισχυρά του σηµεία κατά µία έννοια, αποτελεί ταυτόχρονα και αδυναµία δεδοµένης της µεγάλης
διαφοράς στην κουλτούρα, στις προτεραιότητες και στους αντικειµενικούς στόχους µεταξύ των
Σχολών (σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο), και δεδοµένης της έλλειψης µιας εξειδικευµένης
επαγγελµατικής διοικητικής οµάδας και ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος
υποστήριξης των διοικητικών λειτουργιών (λειτουργικό επίπεδο). Οι συνεπαγόµενες διαφωνίες και
δυσλειτουργίες έχουν ήδη προκαλέσει σκεπτικισµό σχετικά µε τη σκοπιµότητα της στρατηγικής
µεγέθυνσης του Πανεπιστηµίου και έχει οδηγήσει µερικές Σχολές σε σκέψεις ανεξαρτητοποίησης. Η
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περιορισµένη διοικητική αυτοτέλεια και η ασάφεια και αστάθεια της εθνικής στρατηγικής για την
Παιδεία επιτείνουν ακόµη περισσότερο το πρόβληµα της χάραξης µακροπρόθεσµης στρατηγικής
σχετικά µε την ακαδηµαϊκή και διοικητική του συγκρότηση.
Μια άλλη πρόκληση, που το Πανεπιστήµιο πρέπει να αντιµετωπίσει, είναι το ανεπαρκές
µέγεθος της κρατικής χρηµατοδότησης σε συνδυασµό µε τη µεγάλη του εξάρτηση από αυτήν και την
επαπειλούµενη µείωση των σηµαντικών χρηµατοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση µετά το 2006.
Το Πανεπιστήµιο έχει οικονοµικούς πόρους από διάφορες πηγές, οι οποίοι πρέπει να αυξηθούν και να
έχουν βέλτιστη διαχείριση, χωρίς πάντως το Πανεπιστήµιο να αποκλίνει από το δηµόσιο χαρακτήρα
του και χωρίς να ξεχνά ότι µέρος της αποστολής του είναι η συµβολή στην ικανοποίηση των
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Ακόµη, το Πανεπιστήµιο αντιµετωπίζει την πρόκληση της ανανέωσης του ακαδηµαϊκού του
προσωπικού, σε ένα περιβάλλον αυξηµένου ανταγωνισµού από άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και από τον ιδιωτικό τοµέα όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.
Προκειµένου το Α.Π.Θ. να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και να
εξουδετερώσει τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, εκµεταλλευόµενο τα ισχυρά του σηµεία
και διορθώνοντας τις αδυναµίες του, είναι προφανές ότι χρειάζεται σαφή στρατηγική κατεύθυνση,
µηχανισµούς βελτίωσης της ποιότητας και κινητοποίηση των αξιόλογων ανθρώπινων πόρων του,
παρά

την περιορισµένη αυτονοµία του για στρατηγική διοίκηση.

Στο επόµενο κεφάλαιο του

παρόντος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης επιχειρείται η διαµόρφωση
στρατηγικής για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων του Α.Π.Θ. κατά τρόπο συµβατό µε την
αποστολή και το όραµά του.
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3

Διαµόρφωση Στρατηγικής
Δεδοµένου ότι η διατύπωση της αποστολής του είναι αναπόφευκτα γενική, το Πανεπιστήµιο

είχε εκφράσει κατά πιο συγκεκριµένο τρόπο τις προτεραιότητές του στο «Σχέδιο Στρατηγικής
Ανάπτυξης 2000-2006» ως εξής:
•

Ανανέωση και προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών, µε νέες θεµατολογίες εκπαίδευσης και
αναδυόµενους επιστηµονικούς τοµείς.

•

Οργάνωση πόλων ερευνητικής αριστείας και αποτελεσµατική παρουσία του Α.Π.Θ. στα εθνικά
και κοινοτικά ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας.

•

Εξωστρέφεια και συνεργασία του Πανεπιστηµίου µε παραγωγικούς φορείς της περιοχής, µε κοινά
προγράµµατα, µε ρυθµίσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της πανεπιστηµιακής
έρευνας και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Οι στρατηγικές επιλογές του Α.Π.Θ. αποτέλεσαν επίσης αντικείµενο διεξοδικής διερεύνησης

στο πλαίσιο του ΣΕΣΑ 2002-2010, όπου διατυπώθηκαν συγκεκριµένες απόψεις και διαµορφώθηκε
ολοκληρωµένη πρόταση για τη στρατηγική του Πανεπιστηµίου. Όλα τα παραπάνω λαµβάνονται
ασφαλώς υπόψη κατά την εκπόνηση του παρόντος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
Ανάπτυξης (ΣΕΣΑ) του Α.Π.Θ. για την περίοδο 2006-2015. Όµως, αφενός στο διάστηµα που
µεσολάβησε από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων αρκετά από τα δεδοµένα έχουν µεταβληθεί και
αφετέρου ο χρονικός ορίζοντας του ΣΕΣΑ 2006-2015 εκτείνεται αρκετά µακρύτερα στο µέλλον.
Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης και επαναδιατύπωσης των στρατηγικών
επιλογών του Ιδρύµατος σε ένα πλαίσιο ευρύτερο αυτού της διεκδίκησης πόρων από το Γ’ ή και το Δ’
Κ.Π.Σ. και σε µεγαλύτερο χρονικό βάθος.
Η διαµόρφωση της στρατηγικής του Α.Π.Θ. και της επιχειρησιακής της συνιστώσας είναι
λογικό να προκύψει ως αποτέλεσµα εφαρµογής της συστηµατικής και επιστηµονικά αποδεκτής
µεθοδολογίας της στρατηγικής διοίκησης οργανισµών και επιχειρήσεων, πρώτο στάδιο της οποίας
αποτελεί η τεκµηριωµένη στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η
στρατηγική αυτή ανάλυση παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Το δεύτερο στάδιο της µεθοδολογίας είναι η διαµόρφωση της στρατηγικής του Ιδρύµατος, η
οποία περιλαµβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα:
 Διατύπωση της αποστολής και του οράµατος.
 Καθορισµός των στρατηγικών στόχων µε βάση τη στρατηγική ανάλυση και σε αρµονία µε την
αποστολή και το όραµα του Ιδρύµατος.
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 Διαµόρφωση στρατηγικών και πολιτικών για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας για τη
διαµόρφωση της στρατηγικής του Α.Π.Θ. Κατά τη διαδικασία αυτή ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη τα
δεδοµένα της ραγδαίας εξέλιξης του παγκόσµιου περιβάλλοντος και της αυξανόµενης διεθνώς
έµφασης στην ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία επιτάσσουν η στρατηγική ανάπτυξης
του Ιδρύµατος να εµπεριέχει οπωσδήποτε τόσο τη δυναµική της ικανότητας για αλλαγή, όσο και τη
δυναµική της ποιότητας.

3.1

Αποστολή και όραµα
Η αποστολή του Α.Π.Θ. είναι τριπλή:

α) να συµβάλει στην προαγωγή και διάδοση της επιστηµονικής γνώσης µέσω της διδασκαλίας και
της έρευνας σε ευρύτατο φάσµα επιστηµονικών κλάδων,
β) να παρέχει τα απαραίτητα µέσα για επιτυχή επαγγελµατική σταδιοδροµία τόσο στους φοιτητές
του όσο και στο ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό του,
γ) να συµβάλει στην ικανοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας.
Η παραπάνω διατύπωση της αποστολής απορρέει και από τη σχετική νοµοθεσία, η οποία
προδιαγράφει την αποστολή όλων των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην οποία δεν
προβλέπονται µείζονες αλλαγές στο άµεσο µέλλον. Ιδιαίτερα πάντως αξίζει να υπογραµµιστεί η
παιδαγωγική συνιστώσα του Πανεπιστηµίου και ο ρόλος του στη διαµόρφωση του σύγχρονου πολίτη
και στη διασφάλιση της Παιδείας ως κοινωνικού δηµόσιου αγαθού. To Πανεπιστήµιο αναδεικνύεται
ως χώρος πνευµατικής ακτινοβολίας και διακήρυξης των βασικών ανθρώπινων και κοινωνικών αξιών.
Αυτό που εκ των πραγµάτων διαφοροποιεί την αποστολή του Α.Π.Θ. από όλα τα άλλα
Ελληνικά Πανεπιστήµια είναι η ευρύτητά του, όσον αφορά στις επιστηµονικές περιοχές που καλύπτει.
Καθώς αποτελεί το µεγαλύτερο και συνεχώς επεκτεινόµενο Πανεπιστήµιο της χώρας, το Α.Π.Θ.
διακρίνεται για την ποικιλία και την πληρότητά του και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του ως ένα
από τα λίγα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια που περιλαµβάνουν σχεδόν κάθε µεγάλο επιστηµονικό τοµέα.
Το όραµα που διέπει την αποστολή του Α.Π.Θ., όπως έχει γίνει δεκτό από τη Σύγκλητό του
κατά την έγκριση του προηγούµενου ΣΕΣΑ 2002-2010, εκφράζεται ως εξής: «Όραµα όλων µας είναι
το Πανεπιστήµιό µας να εξελιχθεί σε κέντρο της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και έρευνας της Ν. Α.
Ευρώπης και σε ένα από τα πρωτοπόρα Πανεπιστήµια της Ευρώπης, στηριζόµενο στην πληρότητα
της ακαδηµαϊκής συγκρότησής του, στην παραγόµενη σ' αυτό πολύπλευρη γνώση, και στις
ακαδηµαϊκές σχέσεις που έχει ως τώρα αναπτύξει». Αυτή η διατύπωση συνεχίζει να εκφράζει
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επακριβώς το όραµα των περισσότερων µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ., τα οποία
είναι ενεργά και αναγνωρισµένα σε διεθνές επίπεδο, πολύ πιο πέρα από τα σχετικά στενά όρια της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.

3.2

Στρατηγικοί στόχοι
Η στρατηγική και οι στόχοι του Ιδρύµατος θα πρέπει κατ’ αρχήν να βρίσκονται σε αρµονία µε

την αποστολή και το όραµά του. Πρακτικά στην περίπτωση του Α.Π.Θ. αυτό σηµαίνει ότι η
στρατηγική θα πρέπει να διακρίνεται από την έµφαση στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης
και της έρευνας, τη µέριµνα για το προσωπικό, τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Ιδρύµατος και
τη στενότερη σύνδεση µε την κοινωνία.
Ειδικότερα, για να διαµορφώσει τους στρατηγικούς του στόχους το Ίδρυµα πρέπει κατ’ αρχήν
να προσδιορίσει τις βασικές επιλογές του όσον αφορά στα ακόλουθα τρία βασικά αναπτυξιακά
ζητήµατα:
1. Συνολικό µέγεθος των δραστηριοτήτων (µεγέθυνση, σταθερότητα ή περιορισµός).
2. Τοµείς δραστηριοποίησης (προπτυχιακές – µεταπτυχιακές σπουδές, δια βίου εκπαίδευση, έρευνα
κτλ.).
3. Προσδιορισµός αναπτυξιακών προτεραιοτήτων µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας.
Η στρατηγική ανάλυση και η σύνοψή της µε την ανάλυση SWOT και το σχετικό σχολιασµό
στην παράγραφο 2.3, σε συνδυασµό µε την αποστολή και το όραµα του Α.Π.Θ. στην παράγραφο 3.1
οδηγούν σε ορισµένες κατ’ αρχήν θέσεις και επιλογές σε σχέση µε τα παραπάνω ζητήµατα για το
διάστηµα µέχρι το 2015, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
1. Το µέγεθος των δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. αυξάνεται συνεχώς επί 80 χρόνια, ενώ οι υποδοµές
και το ανθρώπινο δυναµικό δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν αυτή την ανάπτυξη και ήδη
εµφανίζονται πολλές δυσλειτουργίες. Εποµένως, το συνολικό µέγεθος του Α.Π.Θ. είναι σκόπιµο
να σταθεροποιηθεί, δηλαδή να µη διεκδικεί το Α.Π.Θ. περαιτέρω ποσοτική αύξηση του µεριδίου
του στην προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη χώρα, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι όλες
οι επιµέρους δραστηριότητές του πρέπει να παραµείνουν στα σηµερινά τους επίπεδα (βλ. και θέση
στο ζήτηµα 3 παρακάτω).
2. Το Πανεπιστήµιο δεν µπορεί παρά να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στους τοµείς που
απορρέουν από την αποστολή του ως Α.Ε.Ι., δηλαδή στις προπτυχιακές σπουδές, τις
µεταπτυχιακές σπουδές, τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και στον τοµέα της δια βίου
εκπαίδευσης. Με δεδοµένη την ίδρυση του Διεθνούς (αγγλόφωνου) Πανεπιστηµίου της Ελλάδας
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη αφενός και λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµένους υλικούς και
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άυλους πόρους του Α.Π.Θ. αφετέρου, δεν κρίνεται ούτε σκόπιµο ούτε εφικτό να επεκταθεί το
Α.Π.Θ. στην παροχή ξενόγλωσσης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σε αλλοδαπούς φοιτητές, χωρίς
να αποκλείεται προσφορά ξενόγλωσσων µαθηµάτων σε φοιτητές Erasmus και ΠΜΣ.
3. Η προπτυχιακή εκπαίδευση έχει φθάσει σε επίπεδο κορεσµού υπό την έννοια του φοιτητικού
υπερπληθυσµού στο Α.Π.Θ., ενώ αντίθετα η µεταπτυχιακή εκπαίδευση εµφανίζει αυξανόµενη
ζήτηση και δηµιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη της έρευνας. Αυξηµένη είναι και η ζήτηση της
δια βίου εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης, που δηµιουργούν ευκαιρίες

ανάπτυξης σε σχολές και τµήµατα του Α.Π.Θ., ιδιαιτέρα αυτά των θεωρητικών λεγόµενων
σπουδών. Η εφαρµοσµένη έρευνα κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχει αρκετές ευκαιρίες
ανάπτυξης, ενώ η βασική έρευνα εµφανίζει σχετική υστέρηση. Κατά συνέπεια είναι σκόπιµος ο
περιορισµός του αριθµού των προπτυχιακών φοιτητών µε ταυτόχρονη αύξηση της ευελιξίας των
προπτυχιακών σπουδών (νέες θεµατολογίες σε αναδυόµενους επιστηµονικούς τοµείς), η
περαιτέρω ανάπτυξη των µεταπτυχιακών σπουδών µε διατµηµατικά και διαπανεπιστηµιακά
προγράµµατα και συνεργασίες µε ιδρύµατα της αλλοδαπής και η ενίσχυση της βασικής έρευνας.
Τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη και διασφάλιση
υψηλού επιπέδου ποιότητας, που προϋποθέτει βέβαια και ανάλογη ποιότητα υποδοµών και
προγραµµάτων.
Οι παραπάνω βασικές στρατηγικές επιλογές περιγράφουν τη γενική κατεύθυνση του
Πανεπιστηµίου για τα επόµενα χρόνια, αλλά δεν προσδιορίζουν κατά συγκεκριµένο τρόπο τους
στρατηγικούς στόχους ανά τοµέα, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη χάραξη µιας σαφούς και
συνεκτικής στρατηγικής και τη διαµόρφωση της επιχειρησιακής της συνιστώσας. Για το λόγο αυτό
επιχειρείται στη συνέχεια ο προσδιορισµός στρατηγικών στόχων για κάθε έναν από τους τοµείς που
παρουσιάστηκαν κατά την εσωτερική ανάλυση της παραγράφου 2.1. Για την οικονοµία της
παρουσίασης και εξαιτίας της ισχυρής τους αλληλεξάρτησης, ορισµένοι τοµείς εξετάζονται από
κοινού. Ειδικότερα:
 Η ενότητα «Οργανωτικοί και διοικητικοί στόχοι» περιλαµβάνει τους τοµείς
•

Ακαδηµαϊκή συγκρότηση

•

Διοικητική συγκρότηση

•

Στρατηγικός σχεδιασµός

•

Λήψη αποφάσεων.

 Η ενότητα «Οικονοµικοί στόχοι» περιλαµβάνει µόνο τον τοµέα


Οικονοµικά.

 Η ενότητα «Στόχοι ανθρώπινου δυναµικού» περιλαµβάνει τους τοµείς
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Ανθρώπινο δυναµικό



Φοιτητική µέριµνα

 Η ενότητα «Στόχοι υποδοµών» περιλαµβάνει τους τοµείς


Υποδοµές



Τεχνολογίες πληροφορικής - επικοινωνιών.

 Η ενότητα «Στόχοι εκπαίδευσης» περιλαµβάνει τους τοµείς


Φοιτητές



Προπτυχιακές – µεταπτυχιακές σπουδές – διδασκαλία



Δια βίου εκπαίδευση

 Η ενότητα «Στόχοι έρευνας» περιλαµβάνει τον τοµέα


Έρευνα

 Η ενότητα «Στόχοι διεθνούς προσανατολισµού» περιλαµβάνει τον τοµέα


Διεθνής προσανατολισµός

 Η ενότητα «Στόχοι σύνδεσης µε το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον» περιλαµβάνει τη


Σύνδεση µε το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

 Η ενότητα «Στόχοι διασφάλισης ποιότητας» περιλαµβάνει τον τοµέα


3.2.1

Διασφάλιση ποιότητας

Οργανωτικοί και διοικητικοί στόχοι
Εκτός από τα Τµήµατα που ήδη λειτουργούν στο Α.Π.Θ., η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της µε

αριθ. 2770/28-6-2005 αποφάσισε να προτείνει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. την ίδρυση νέου Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και την ίδρυση και εγκατάσταση στη Βέροια ενός ακόµη νέου Τµήµατος, ο τίτλος και
το αντικείµενο του οποίου είναι υπό συζήτηση. Με βάση την παραπάνω απόφαση, συνάγεται ότι
στόχος του Α.Π.Θ. για το 2015 είναι το Πανεπιστήµιο να περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον 44
Τµήµατα: 42 υπάρχοντα, το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και

το νέο Τµήµα στην Βέροια.

Λαµβάνοντας πάντως υπόψη το υφιστάµενο εθνικό χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη σχετική προτροπή του ΥΠΕΠΘ προς τα Πανεπιστήµια της
Θεσσαλονίκης για επέκταση σε γειτονικές πόλεις, το Α.Π.Θ. θα πρέπει να εκτιµήσει και να
αποφασίσει έγκαιρα και εµπεριστατωµένα αν και πότε είναι σκόπιµο να διεκδικήσει την ίδρυση ενός
ή περισσοτέρων επιπλέον περιφερειακών τµηµάτων.
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Εννοείται ότι η αναθεώρηση του περιεχοµένου των σπουδών και του προσανατολισµού κάποιου
Τµήµατος ή Τµηµάτων εµπίπτει επίσης στη στρατηγική της ακαδηµαϊκής συγκρότησης, αλλά τέτοιες
περιπτώσεις θα πρέπει να µελετηθούν µε προσοχή και εποµένως δεν είναι δυνατόν, επί του παρόντος,
να διατυπωθούν συγκεκριµένες προτάσεις ή στόχοι.
Πέραν του αριθµού Τµηµάτων και Σχολών, η µορφή της ακαδηµαϊκής και διοικητικής
συγκρότησης του Πανεπιστηµίου και η δοµή της λήψης αποφάσεων παραµένουν θέµατα ανοιχτά προς
συζήτηση, καθώς πληθαίνουν συνεχώς οι εσωτερικές φωνές που υποστηρίζουν κάποιου είδους
ανεξαρτητοποίηση ορισµένων τουλάχιστον Σχολών, αλλά και οι εξωτερικοί κριτές της EUA
διαπίστωσαν την «αδυναµία των ενδιάµεσων επιπέδων (Σχολών) να αµβλύνουν αυτό που θα έπρεπε να
είναι µια καλύτερα ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις δοµή λήψης αποφάσεων». Η περίπτωση
µελλοντικού διαχωρισµού του Πανεπιστηµίου δεν µπορεί συνεπώς να αποκλειστεί, αλλά ο τρόπος µε
τον οποίο µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο και το µοντέλο λειτουργίας του διαδόχου σχήµατος είναι
ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά. Στο µεταξύ, ο στρατηγικός σχεδιασµός και η
στρατηγική διοίκηση του Πανεπιστηµίου µε την τρέχουσα µορφή του, η λήψη αποφάσεων και η
γενικότερη λειτουργία της διοίκησης δυσχεραίνονται από την απουσία ενός Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος, το οποίο θα µπορούσε να διευκολύνει τη ροή ακριβούς και
ενηµερωµένης πληροφορίας.
Στα πλαίσια της εκπόνησης του παρόντος ΣΕΣΑ ήταν πρακτικά αδύνατο να διερευνηθούν τα
σηµαντικότατα αυτά ζητήµατα, να συζητηθούν στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου και να
ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τη διατύπωση των στρατηγικών στόχων. Κάτι τέτοιο θα ήταν
άλλωστε δυνατό µόνο αν είχε προχωρήσει η υλοποίηση του έργου «Οργανωτικός και Διοικητικός
Εκσυγχρονισµός του Α.Π.Θ.», του οποίου η χρηµατοδότηση έχει επανειληµµένα ζητηθεί από τις
πρυτανικές αρχές του Α.Π.Θ. Επειδή, όµως, είναι αναγκαία η διατύπωση συγκεκριµένων στρατηγικών
στόχων ακαδηµαϊκής και διοικητικής συγκρότησης του Πανεπιστηµίου, τόσο για την πληρότητα του
ΣΕΣΑ όσο και για τη διαµόρφωση των υπόλοιπων στρατηγικών στόχων και πολιτικών, γίνονται στο
σηµείο αυτό δύο βασικές υποθέσεις εργασίας:
α) Το Α.Π.Θ. δεν πρόκειται να διασπαστεί µέχρι το 2015.
β) Μετά τον αναγκαίο οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισµό του, το Α.Π.Θ. θα µπορέσει
πλέον να λειτουργήσει οµαλά, παρά το µέγεθός του.
Κατόπιν αυτών των παραδοχών, οι στρατηγικοί στόχοι του Α.Π.Θ. µέχρι το 2015 αναφορικά µε
την ακαδηµαϊκή και διοικητική του συγκρότηση, το στρατηγικό σχεδιασµό και τη λήψη αποφάσεων
διαµορφώνονται ως εξής, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα:
Σ1: Το Α.Π.Θ. θα λειτουργεί µε 12 Σχολές και 44 έως 46 Τµήµατα, όπως περιγράφεται
παραπάνω, µε ενισχυµένη τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια των Σχολών του.
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Σ2: Θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008 ο οργανωτικός και διοικητικός εκσυγχρονισµός
του Α.Π.Θ., βασικό στοιχείο του οποίου είναι η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος (ΟΠΣ) για τη υποστήριξη της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας του. Παράλληλα, το
διοικητικό προσωπικό πρέπει να αναβαθµιστεί ποιοτικά, ώστε µέχρι το τέλος του 2009 να είναι
σχεδόν στο σύνολό του πλήρως εξοικειωµένο µε τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών και ειδικότερα µε τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΟΠΣ.
Σ3: Θα δηµιουργηθεί οµάδα αποτελούµενη από µέλη Δ.Ε.Π. και ειδικά καταρτισµένα
υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη, η οποία θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην παρακολούθηση και
αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασµού και στη λήψη αποφάσεων στρατηγικού και τακτικού
χαρακτήρα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.

3.2.2

Οικονοµικοί στόχοι
Η συνεχής αύξηση του αριθµού των φοιτητών και γενικότερα του µεγέθους του Α.Π.Θ.

δηµιουργεί συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες κάλυψης των λειτουργικών και άλλων δαπανών από
διάφορες πηγές εσόδων.

Η άµεση κρατική χρηµατοδότηση αποτελεί καταρχήν τη βασική πηγή

χρηµατοδότησης του Α.Π.Θ. (όπως άλλωστε και των άλλων Α.Ε.Ι.), αλλά παρά τις επανειληµµένες
τους εκκλήσεις τα Πανεπιστήµια φαίνεται ότι αδυνατούν να πείσουν την Πολιτεία για την ανάγκη
αύξησης της κρατικής χρηµατοδότησης. Συνεπώς, ενώ τα Πανεπιστήµια θα συνεχίζουν να ασκούν τις
σχετικές πιέσεις, θα πρέπει παράλληλα να επιδιώξουν την αύξηση και αποτελεσµατικότερη διαχείριση
εκείνων των οικονοµικών πόρων τους, που δεν εντάσσονται άµεσα στην κρατική χρηµατοδότηση.
Οι τοµείς στους οποίους το Α.Π.Θ. έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί εντονότερα είναι
τα χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα και έργα (Επιτροπή Ερευνών), τα έσοδα από τη
διαχείριση της περιουσίας του (Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.) και τα έσοδα από τα διάφορα κληροδοτήµατα, µε
στόχο την αύξηση των πόρων του για την εκπλήρωση της αποστολής του. Η εσωτερική ανάλυση του
οικονοµικού τοµέα (παράγραφος 2.1.5) έδειξε ότι µεταξύ των παραπάνω, σηµαντικότερα από πλευράς
µεγέθους είναι τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών από χρηµατοδοτούµενα έργα, ενώ την µεγαλύτερη
αναπτυξιακή δυναµική παρουσιάζουν τα έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.
Όσον αφορά στα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών, η αναµενόµενη πλήρης ενεργοποίηση του Γ’
Κ.Π.Σ. καθιστά ρεαλιστική την επιδίωξη της επίτευξης κατά το 2006 υψηλών εισροών σε επίπεδο
ανάλογο του έτους 1999 (45 εκ. ευρώ), και µάλιστα προσαυξηµένο κατά 20% εφόσον ληφθούν
υπόψη: α) τα σαφώς µεγαλύτερα οικονοµικά µεγέθη του Γ’ Κ.Π.Σ. σε σχέση µε το Β’ Κ.Π.Σ., β) η
σωρευτική αύξηση τιµών στο διάστηµα 1999-2006 λόγω πληθωρισµού και γ) η αύξηση των µελών
Δ.Ε.Π. κατά περίπου 10% στο διάστηµα 1999-2005. Κατά συνέπεια, ο στόχος µπορεί να είναι έσοδα
ύψους 54 εκ. ευρώ το 2006, µε σταθεροποίηση στη συνέχεια ή ετήσια αύξηση κατά 5% µέχρι το 2010
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(σε αντίθεση µε την αισθητή πτώση που παρατηρήθηκε µετά το 2000) καθώς θα ολοκληρώνεται η
υλοποίηση του Γ’ Κ.Π.Σ. και θα αρχίζει η υλοποίηση του επόµενου Κ.Π.Σ., για το ύψος του οποίου
δεν υπάρχουν ακόµη ασφαλείς εκτιµήσεις. Κατά συνέπεια, τα έσοδα από χρηµατοδοτούµενα
ερευνητικά προγράµµατα κατά το 2010 αναµένεται να ανέλθουν σε περίπου 54 έως 65 εκατοµµύρια
ευρώ.
Όσον αφορά στα καθαρά έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. αυτά µέχρι σήµερα αυξάνονται ετησίως
µε µέσο ρυθµό περίπου 38%, εµφανίζοντας όµως κάποιον κορεσµό κατά την τελευταία τριετία.
Συνεπώς, ένας λογικός στόχος (συνυπολογίζοντας και τον πληθωρισµό) µπορεί να είναι µέση ετήσια
αύξηση εσόδων κατά 100.000 ευρώ (±15%), το οποίο σηµαίνει ότι τα έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. θα
ανέλθουν στο επίπεδο των 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το έτος 2010. Για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος η εταιρία θα πρέπει να αναζητήσει νέες πηγές ιδίων πόρων, όπως π.χ. µέσω της δηµιουργίας
αυτό-χρηµατοδοτούµενου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων.
Επισηµαίνεται ότι κατά το 2004 το άθροισµα των εσόδων της Επιτροπής Ερευνών και της
Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. ανήλθε σε σχεδόν 42,5 εκατοµµύρια ευρώ και οι παραπάνω στόχοι για το 2010
αντιστοιχούν σε άθροισµα 56,5 έως 67,5 εκατοµµύρια ευρώ.

Εποµένως, η µέση ετήσια

προβλεπόµενη αύξηση υπολογίζεται σε 5% έως 8%.
Συνοψίζοντας ο στρατηγικός στόχος του Α.Π.Θ. όσον αφορά στα οικονοµικά του µεγέθη
διατυπώνεται ως εξής:
Σ4:

Το Α.Π.Θ. θα αυξήσει σταδιακά και θα διαχειριστεί αποτελεσµατικότερα τους

οικονοµικούς πόρους του που δεν εντάσσονται άµεσα στην κρατική χρηµατοδότηση, ώστε κατά το
έτος 2010 τα ετήσια έσοδα της Επιτροπής Ερευνών να ανέρχονται στο ύψος των 54 έως 65
εκατοµµυρίων ευρώ και τα ετήσια έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. να ανέρχονται στο ύψος των 2,5
εκατοµµυρίων ευρώ. Παράλληλα, θα επιδιώξει µε κάθε θεµιτό τρόπο αύξηση της κρατικής
χρηµατοδότησης µε ρυθµό τουλάχιστον ίσο προς το ρυθµό αύξησης των παραπάνω πόρων.

3.2.3

Στόχοι ανθρώπινου δυναµικού
Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την

εφαρµογή του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του Α.Π.Θ.

Οι στρατηγικοί

στόχοι σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό αναφέρονται τόσο στο πλήθος του επιστηµονικού και
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου, όσο και στη µέριµνα για το προσωπικό και τους
φοιτητές.
Η στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., όπως
παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τις
επιλογές που είναι δυνατόν να γίνουν στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραµµατισµού του
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ανθρώπινου δυναµικού. Ο µεγάλος αριθµός καταξιωµένων µελών Δ.Ε.Π. µε διεθνή αναγνώριση και
το ευρύ φάσµα επιστηµονικών ειδικοτήτων που καλύπτουν αποτελούν ισχυρά σηµεία τα οποία
στηρίζουν το στρατηγικό προσανατολισµό του Ιδρύµατος. Από την άλλη πλευρά, ο υψηλός µέσος
όρος ηλικίας των µελών Δ.Ε.Π. (άνω των 52 ετών) και οι µεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε πολλά
Τµήµατα (αναλογία ενεργών προπτυχιακών φοιτητών προς µέλη Δ.Ε.Π. άνω του 20 στο 70% των
Τµηµάτων) αποτελούν αδυναµίες, οι οποίες συνδυαζόµενες µε την περιορισµένη αυτοτέλεια των
Α.Ε.Ι. (ειδικά όσον αφορά στη δυνατότητα προκήρυξης νέων θέσεων) και µε τη δυσκολία
προσέλκυσης νέων ικανών µελών Δ.Ε.Π. προκαλούν σοβαρό προβληµατισµό. Σε κάθε περίπτωση, µε
δεδοµένους τους περιορισµούς που επιβάλλει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο αναφορικά µε την είσοδο,
εξέλιξη και έξοδο του προσωπικού όλων των κατηγοριών των Α.Ε.Ι., η επίτευξη οποιουδήποτε
ποσοτικού στόχου σχετικού µε το προσωπικό του Α.Π.Θ. δεν εξαρτάται τόσο από το ίδιο το Ίδρυµα,
όσο από τη βούληση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. να αναγνωρίσει τεκµηριωµένες ανάγκες.
Σε ότι αφορά τη φοιτητική µέριµνα και τη µέριµνα για το προσωπικό, οι υπηρεσίες που
παρέχονται από το Πανεπιστήµιο είναι ποικίλες και σηµαντικές (βλ. παράγραφο 2.1.11). Παρόλα
αυτά, το µεγάλο µέγεθος του Πανεπιστηµίου και οι περιορισµένοι οικονοµικοί του πόροι δεν έχουν
επιτρέψει οι υπηρεσίες αυτές να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και συνεπώς
επιδέχονται σηµαντική βελτίωση.
Με βάση τα παραπάνω, εφικτοί και ρεαλιστικοί θεωρούνται οι παρακάτω στρατηγικοί στόχοι
για την περίοδο 2006-2015:
Σ5: Σταδιακή αύξηση των µελών Δ.Ε.Π., κατά προτεραιότητα στα Τµήµατα που εµφανίζουν
µεγάλες ελλείψεις, έτσι ώστε η αναλογία ενεργών φοιτητών προς µέλη Δ.Ε.Π. να προσεγγίσει τον
µέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. (14,9) στο σύνολο του Πανεπιστηµίου και να είναι κάτω του 20
στο 80% - 90% των Τµηµάτων, µε παράλληλη αύξηση του λοιπού µόνιµου µη διοικητικού
προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), ώστε η αναλογία του τελευταίου προς τα µέλη Δ.Ε.Π. να επανέλθει
τουλάχιστον στα επίπεδα του 1997 (57%). Ταυτόχρονη αύξηση του διοικητικού προσωπικού µε
ρυθµό αύξησης ίσο τουλάχιστο προς το 50% του ρυθµού αύξησης του µη διοικητικού προσωπικού.
Σ6: Περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών σε ότι αφορά την
µέριµνα των φοιτητών και του προσωπικού και ειδικότερα: βελτίωση των συνθηκών σίτισης στην
πανεπιστηµιακή φοιτητική λέσχη, βελτίωση των υποδοµών στις κατασκηνώσεις της Καλάνδρας, και
ενίσχυση του έργου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, του Κέντρου Συµβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης, του Γραφείου Διασύνδεσης και του Ταµείου Υποστήριξης Φοιτητών.
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3.2.4

Στόχοι υποδοµών
Η συνεχής αύξηση του αριθµού των φοιτητών δηµιουργεί συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε

χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων, κλινικών, γραφείων, διοίκησης και λοιπών βοηθητικών χώρων.
Αποτέλεσµα αυτής της τάσης είναι ότι σήµερα η κυρίως πανεπιστηµιούπολη έχει επεκταθεί και
δοµηθεί εξαντλώντας τα όρια του διαθέσιµου χώρου της. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 2.1.6,
ένας αριθµός εγκαταστάσεων βρίσκεται περιφερειακά της κύριας πανεπιστηµιούπολης, είτε σε
διαφορετικά µέρη της πόλης είτε σε πανεπιστηµιακούς χώρους εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά στην εξέλιξη του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού του Α.Π.Θ. µέχρι το έτος
2015, αναµένεται, όπως αναφέρθηκε στην παρ. 2.1.8, να σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα. Το
επίπεδο αυτό λαµβάνοντας υπόψη την τάση του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού από το έτος 1996
έως το 2005 (βλέπε Πίνακα 8) αλλά και την πρόσφατη πτωτική τάση στον αριθµό εισακτέων,
εκτιµάται σε 45.000 – 50.000 ενεργούς φοιτητές. Θεωρώντας ότι σε κάθε ενεργό φοιτητή αναλογεί
επιφάνεια 10 – 15 m2, που σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα ισοδυναµεί σε συνολικές ανάγκες σε
κτιριακές υποδοµές ανά φοιτητή, προκύπτει ότι η συνολική επιφάνεια των κτιριακών υποδοµών του
πανεπιστηµίου µέχρι το έτος 2015 θα πρέπει να ανέρχεται σε (45.000-50.000) * 12 m2 = (540.000600.000) m2, από 449.090 m2 που είναι σήµερα. Παράλληλα βέβαια είναι αναγκαία και η ποιοτική
αναβάθµιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, µέσω της βελτίωσης των συνθηκών και της αισθητικής
όλων των χώρων, µε προτεραιότητα στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου είναι αναγκαία η βελτίωση ή
και η αντικατάσταση ακόµη των συστηµάτων φωτισµού, εξαερισµού, θέρµανσης και κλιµατισµού.
Ορισµένες από τις κτιριακές υποδοµές που σήµερα υπάρχουν στις δασικές εκτάσεις του
Περτουλίου Τρικάλων είναι ηµιτελείς. Επίσης στις δασικές αυτές εκτάσεις δεν έχουν διαµορφωθεί
ολοκληρωµένα έργα υποδοµής για την ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών της
Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και για την εκµετάλλευση χώρων δάσους.
Οι υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών καλύπτουν σήµερα τις ανάγκες του Α.Π.Θ., µε
εξαίρεση τις διοικητικές υπηρεσίες (όπου απαιτούνται και οργανωτικές αλλαγές) και τις εκπαιδευτικές
νησίδες, οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των αναµορφωµένων προγραµµάτων
σπουδών σε όλα τα Τµήµατα. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη επιβάλλει τη συνεχή τεχνολογική
ενηµέρωση του δικτύου και του υπολογιστικού περιβάλλοντος στο Α.Π.Θ., αλλά και την πλήρη
εξοικείωση όλων των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε τις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών. Άλλωστε, το µεγαλύτερο Πανεπιστήµιο της χώρας, έχει την υποχρέωση να
διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην πορεία του τόπου προς την κοινωνία της πληροφορίας.
Συνοψίζοντας, οι στρατηγικοί στόχοι του Α.Π.Θ. όσον αφορά τις υποδοµές του διατυπώνονται
ως εξής:
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Σ7: Το Α.Π.Θ. θα αυξήσει σταδιακά τις κτιριακές του υποδοµές, ώστε το έτος 2015 να
ανέρχονται σε 540.000 m2 έως 600.000 m2, δηλαδή κατά µέσο όρο θα πρέπει ετησίως να δίνονται σε
χρήση νέοι χώροι από 9.100 έως 15.090 m2. Παράλληλα, θα αναβαθµίζει συνεχώς ποιοτικά τις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις και κυρίως τις αίθουσες διδασκαλίας. Ακόµη, το Α.Π.Θ. θα επιδιώξει την
ολοκλήρωση των ηµιτελών κατασκευών στις δασικές εκτάσεις του Περτουλίου και τη διαµόρφωση
των αναγκαίων έργων υποδοµής.
Σ8: Το Α.Π.Θ. θα ενισχύει συνεχώς τις δικτυακές υποδοµές και υποδοµές επικοινωνιών, ώστε
να ευρίσκονται µόνιµα στην αιχµή της τεχνολογίας και να είναι δυνατή η κάλυψη όλων των σχετικών
αναγκών µε υπηρεσίες και εξοπλισµό άριστου επιπέδου. Παράλληλα, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες ενηµέρωσης και κατάρτισης προσωπικού και φοιτητών, ώστε µέχρι το τέλος του 2008 το
σύνολο των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας να είναι πλήρως εξοικειωµένο µε τις σύγχρονες
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και πλήρως ενηµερωµένο για τις δυνατότητες που τους
παρέχουν οι σχετικές υποδοµές του Πανεπιστηµίου.
Ειδικά σε ότι αφορά το σύστηµα βιβλιοθηκών, µε βάση την ανάλυση της παραγράφου 2.1.6
µπορεί να διατυπωθεί ο ακόλουθος στόχος:
Σ9: Το Α.Π.Θ. θα επιδιώξει να καταλογογραφήσει το σύνολο των δηµοσιεύσεων που διαθέτει
και θα µετατρέψει σε ηλεκτρονική µορφή όσα είναι δυνατόν, ώστε να είναι σε θέση µέχρι το 2015 να
παρέχει το µέγιστο δυνατό µέρος των βιβλιογραφικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή.

3.2.5

Στόχοι εκπαίδευσης
Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η προσαρµογή των

προγραµµάτων σπουδών τόσο στις ανάγκες της οικονοµίας και της ανάπτυξης όσο και στις τάσεις της
επιστήµης και της τεχνολογίας είναι πρωταρχικός στόχος για το ΑΠΘ. Η ανανέωση των
προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών δεν µπορεί να γίνεται µε γνώµονα τις στιγµιαίες ανάγκες του
προσωπικού ή

οικονοµικού περιβάλλοντος αλλά θα πρέπει να καθοδηγείται από την ανάγκη

εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό πλαίσιο που
αναπτύσσει την κριτική σκέψη και παρέχει την απαιτούµενη γνώση για τη διαµόρφωση
ενηµερωµένων και ολοκληρωµένων ατόµων. Η εξειδίκευση επιτυγχάνεται σταδιακά µε τα
προπτυχιακά µαθήµατα επιλογής, την πρακτική εξάσκηση, τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση και τα
προσφερόµενα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για την ανανέωση των
προγραµµάτων σπουδών και των µεθόδων διδασκαλίας πρέπει να είναι τεκµηριωµένα και να
εδράζονται στα αποτελέσµατα της περιοδικής αξιολόγησης των προγραµµάτων σπουδών από
εξωτερικούς κριτές και στο βαθµό ικανοποίησης των αποφοίτων σε έναν χρονικό ορίζοντα 4-5 ετών
από την ηµεροµηνία της αποφοίτησής τους.

Όµως, δεδοµένης της αναντιστοιχίας µεταξύ της
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συνεχούς αύξησης του φοιτητικού πληθυσµού και των παρεχοµένων από την Πολιτεία οικονοµικών
πόρων και προκειµένου να είναι βιώσιµη οποιαδήποτε προσπάθεια ποιοτικής βελτίωσης των
προπτυχιακών σπουδών και της διατιθέµενης υποδοµής, θα πρέπει να βρεθεί µηχανισµός
αποσυµφόρησης του Πανεπιστήµιου από τους ανενεργούς πλέον φοιτητές που δεν αποφοιτούν στο
προβλεπόµενο χρόνο.
Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα πρέπει να έχουν ευέλικτη δοµή και να προσαρµόζονται συνεχώς
στις ανάγκες του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος και στις διεθνείς τάσεις της επιστήµης
και τεχνολογίας. Πέραν του ρόλου τους για την επιστηµονική εξειδίκευση και την κατάρτιση σε
τεχνολογίες αιχµής, πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες επιστηµονικής συνεργασίας µέσα στο Α.Π.Θ.
αλλά και εκτός αυτού. Π.χ., θα πρέπει ίσως να ενισχυθεί η συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών σε
ερευνητικά προγράµµατα εντός Πανεπιστηµίου ή στη βιοµηχανία και να προωθηθεί η ερευνητική
διπλωµατική εργασία.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η ανάπτυξη περισσότερων κοινών δραστηριοτήτων συναφών Π.Μ.Σ.
µε στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών, την αλληλεπίδραση των διδασκόντων από
διαφορετικά Τµήµατα και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (π.χ. κοινός κύκλος σεµιναρίων,
κοινά µαθήµατα κορµού, εύκολη µεταφορά διδακτικών µονάδων, συγχρονισµός έναρξης και λήξης
εξαµήνων).

Ενδεικτικό της σχετικά περιορισµένης συνεργασίας των Τµηµάτων του Α.Π.Θ. σε

επίπεδο µεταπτυχιακών προγραµµάτων είναι ότι σήµερα µόνο 19 από τα 56 θεσµοθετηµένα Π.Μ.Σ.
του Α.Π.Θ. είναι διατµηµατικά (33,9%). Καταγράφεται πάντως σηµαντική πρόοδος στον τοµέα
αυτόν, αφού το αντίστοιχο ποσοστό το 2002 ήταν µόλις 16,7%.
Επιπλέον, τα µεταπτυχιακά προγράµµατα µπορούν και πρέπει να αποτελούν πόλους έλξης
διακεκριµένων επιστηµόνων από άλλα ιδρύµατα της χώρας αλλά και από το εξωτερικό (σήµερα, µόνο
4 Τµήµατα του Α.Π.Θ. συµµετέχουν σε διαπανεπιστηµιακά µεταπτυχιακά προγράµµατα). Ο
διαπανεπιστηµιακός χαρακτήρας των µεταπτυχιακών προγραµµάτων µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά
στη διεθνοποίηση της γνώσης και να προάγει την «ευρωπαϊκή» διάσταση της Παιδείας.
Όσον αφορά την ποσοτική διάσταση της σχέσης µεταξύ προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
σπουδών και αντίστοιχων αριθµών φοιτητών υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στη διαµόρφωση
στρατηγικών στόχων, καθώς τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου δεν έχουν καµία ουσιαστική
δικαιοδοσία στη διαδικασία επιλογής και τον αριθµό των εισαγόµενων προπτυχιακών φοιτητών, σε
αντίθεση µε την πλήρη αυτονοµία τους στην επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών. Δεδοµένου δε ότι και
ο αριθµός των θέσεων του ακαδηµαϊκού προσωπικού καθορίζεται επίσης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι
δυνατότητες παρέµβασης στις αναλογία διδασκόντων - διδασκοµένων είναι εξαιρετικά περιορισµένες.
Παρά τις παραπάνω δυσκολίες, στρατηγικοί στόχοι σε σχέση µε τους αριθµούς των φοιτητών
και ειδικότερα σε σχέση µε την επιθυµητή αναλογία προπτυχιακών – µεταπτυχιακών (που σήµερα
είναι περίπου 6:1) µπορεί να διατυπωθούν λαµβάνοντας υπ’ όψη: α) την αναµενόµενη σταθεροποίηση
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του αριθµού των προπτυχιακών φοιτητών στο Α.Π.Θ. εξαιτίας των δηµογραφικών τάσεων, β) τη
συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για εκπαίδευση µεταπτυχιακού επιπέδου, γ) τη συµβολή των
µεταπτυχιακών φοιτητών και ιδιαίτερα των υποψήφιων διδακτόρων στην ανάπτυξη της έρευνας, αλλά
και δ) τους περιορισµούς που επιβάλλουν οι σηµαντικές ελλείψεις σε µέλη Δ.Ε.Π.
Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων και των βασικών στρατηγικών επιλογών του Α.Π.Θ.
οδηγεί στην κατεύθυνση της σχετικής ενίσχυσης και ανάπτυξης του τοµέα των µεταπτυχιακών
σπουδών σε λελογισµένα πλαίσια, ώστε η µεγέθυνσή του να µην αποβεί εις βάρος της ποιότητας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των συνθηκών εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των ενδιαφεροµένων για υψηλής ποιότητας µεταπτυχιακή
έρευνα. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιοριστούν δια µέσου του εσωτερικού κανονισµού όλων των
Τµηµάτων: (i) αξιοκρατικός τρόπος επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων, (ii) οι βασικές
προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, οι οποίες θα περιλαµβάνουν στοιχεία όπως:
η πλήρης απασχόληση και ο τρόπος οικονοµικής ενίσχυσης των υποψηφίων διδακτόρων, ο
προσδιορισµός του αριθµού των δηµοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ως ενός εκ των βασικών
προαπαιτούµενων για τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος, (iii) ο µέγιστος αριθµός επιβλεπόµενων
υποψηφίων διδακτόρων ανά µέλος Δ.Ε.Π. ανάλογα µε τη βαθµίδα.
Πέραν της αυτονόητης έµφασης και προτεραιότητας που δίνει το Α.Π.Θ. στις προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές σπουδές, δεν είναι σκόπιµο να αγνοήσει τον τοµέα της παροχής υπηρεσιών δια βίου
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προσπάθειας αυξανόµενης σύνδεσης µε το κοινωνικό και οικονοµικό
του περιβάλλον και της ενεργού συµµετοχής του στην κοινωνία της µάθησης και της πληροφορίας. Οι
υπάρχουσες υποδοµές (αίθουσες τηλεκπαίδευσης, εξειδικευµένα εργαστήρια παραγωγής και διάθεσης
εκπαιδευτικού υλικού) και η αποκτηθείσα εµπειρία σε προγράµµατα ανοιχτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ανάληψη διαφόρων δράσεων δια βίου
εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, η δραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή δεν θα πρέπει να
αποβεί εις βάρος των κύριων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος,
δεδοµένου µάλιστα του περιορισµένου ανθρώπινου δυναµικού.
Κατά τη χρονική αυτή στιγµή, που αφενός είναι πολύ πρόσφατη η διαµόρφωση του νοµικού
πλαισίου λειτουργίας των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι. (Ν.3369/2005) χωρίς να έχει
πλήρως αποσαφηνισθεί ο τρόπος λειτουργίας τους και αφετέρου η οποιαδήποτε πρόβλεψη της
ζήτησης για υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά παρακινδυνευµένη, είναι πρακτικά
αδύνατη η τεκµηριωµένη διαµόρφωση συγκεκριµένου σχετικού στρατηγικού στόχου και µάλιστα µε
µεγάλο χρονικό ορίζοντα. Για την πληρότητα όµως του στρατηγικού σχεδίου, διατυπώνεται
παρακάτω, µε αρκετή επιφύλαξη, ο ενδεικτικός στρατηγικός στόχος Σ14.
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Συνοψίζοντας και συγκεκριµενοποιώντας, οι στρατηγικοί στόχοι του Α.Π.Θ. για την περίοδο
2006-2015 αναφορικά µε την παρεχόµενη εκπαίδευση, τους φοιτητές και τη φοιτητική µέριµνα
διαµορφώνονται ως εξής:
Σ10: Συνεχής αναπροσαρµογή των προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών και εκσυγχρονισµός
των µεθόδων διδασκαλίας µε γνώµονα τα αποτελέσµατα περιοδικών αξιολογήσεων, µε στόχο τη
µεγαλύτερη συµµετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη σηµαντική
µείωση του µέσου χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Σ11: Συνεχής ανανέωση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών και αύξηση των
διατµηµατικών και διαπανεπιστηµιακών συνεργασιών, ώστε µέχρι το 2010 τουλάχιστον το 50% των
λειτουργούντων Π.Μ.Σ. στο Α.Π.Θ. να είναι διατµηµατικά και τα περισσότερα Τµήµατα να
συµµετέχουν σε διατµηµατικά ή διαπανεπιστηµιακά µεταπτυχιακά προγράµµατα.
Σ12: Σταδιακή αύξηση των µεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε το ποσοστό των µεταπτυχιακών
φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών του Α.Π.Θ. να σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του 20% έως
25%.
Σ13: Ενίσχυση των µεταπτυχιακών φοιτητών και κυρίως των υποψηφίων διδακτόρων, µέσω
παροχής υποτροφιών και δηµιουργίας ευκαιριών αµειβόµενης απασχόλησης σε υποστηρικτικές του
εκπαιδευτικού έργου δραστηριότητες, ώστε ο µέσος ετήσιος αριθµός απονεµόµενων διδακτορικών
διπλωµάτων το 2010 να έχει αυξηθεί κατά 10% έως 20%, σε σχέση µε τον µέσο αριθµό των
τελευταίων ετών, να κυµαίνεται δηλαδή στο επίπεδο των 220 έως 240 διδακτορικών διπλωµάτων ανά
έτος.
Σ14: Το Α.Π.Θ. θα ιδρύσει Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης εντός του ακαδηµαϊκού έτους
2006-07, ώστε να αναπτύξει πολλαπλές µορφές δια βίου εκπαίδευσης σε εξειδικευµένα πεδία,
αξιοποιώντας όσο είναι δυνατόν τις νέες τεχνολογίες και τις υποδοµές πληροφορικής και
επικοινωνιών (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση), στο βαθµό που θα του επιτρέψει η διαθεσιµότητα του
επιστηµονικού του δυναµικού και µε την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα αποβούν
εις βάρος του κύριου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύµατος.

3.2.6

Στόχοι έρευνας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον

Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας, αναφέρει: «Η έρευνα εκφράζεται ως βασική συνισταµένη της
οικονοµίας και της κοινωνίας των γνώσεων, που αναπτύσσεται σε παγκόσµια κλίµακα. Σήµερα
περισσότερο από ποτέ άλλοτε η έρευνα αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες κινητήριες δυνάµεις της
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου, κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και για την
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απασχόληση και την ποιότητα ζωής. Η επιστήµη και η τεχνολογία αποτελούν εξάλλου κεντρικό
βασικό στοιχείο στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων».
Η έρευνα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο, ισότιµο µε αυτό της διδασκαλίας, στην αξιολόγηση
και διεθνή καταξίωση του Α.Π.Θ. Η έρευνα στο Α.Π.Θ. πρέπει να παραµείνει στο πλαίσιο που
εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, δηλαδή να είναι θεωρητική, βασική πειραµατική, εφαρµοσµένη και
αναπτυξιακή και να αποσκοπεί είτε στην επίλυση προβληµάτων καθαρά θεωρητικού ενδιαφέροντος ή
πρακτικών προβληµάτων που απαιτούν πειραµατική σπουδή, είτε στην ανάπτυξη µεθόδων, προϊόντων
ή κοινωνικών αγαθών, είτε τέλος στην παροχή υπηρεσιών-συµβουλών. Εξαιτίας του ακαδηµαϊκού
χαρακτήρα και της αποστολής του Α.Π.Θ., η έρευνα, επιπλέον, πρέπει να συνεχίσει να συµβάλλει
στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αναµόρφωση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων µέσα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού και των διεθνών εξελίξεων των επιστηµών, την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και τη δηµιουργία νέων εξειδικευµένων επιστηµόνων και
γενικότερα στην ανάταση των επιστηµών.
Η έρευνα στο Α.Π.Θ., εφαρµοσµένη και βασική, έχει παρουσιάσει θεαµατική βελτίωση κατά
τις δύο τελευταίες δεκαετίες από άποψη χρηµατοδότησης και αριθµού δηµοσιεύσεων. Ειδικότερα, η
εφαρµοσµένη έρευνα κινείται σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στην
υψηλή χρηµατοδότηση που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία χρόνια στο Α.Π.Θ., στο πλαίσιο βέβαια,
αφενός των περιορισµένων εθνικών οικονοµικών πόρων και αφετέρου των εθνικών επιλογών της
κατά προτεραιότητα χρηµατοδότησης της εφαρµοσµένης έρευνας. Όµως, η χρηµατοδότηση της
έρευνας από ανταγωνιστικά προγράµµατα διεθνών φορέων κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.
Δηλαδή, ενώ η συνολική χρηµατοδότηση της έρευνας του Α.Π.Θ. µέσω της Επιτροπής Ερευνών είναι
η υψηλότερη σε απόλυτους αριθµούς από όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ, υστερεί έναντι αυτών όταν η εν λόγω
χρηµατοδότηση αναχθεί ανά µέλος Δ.Ε.Π. Επίσης, χρησιµοποιώντας άλλες αντικειµενικές
παραµέτρους αξιολόγησης της εφαρµοσµένης και βασικής έρευνας, όπως ο µέσος αριθµός
δηµοσιεύσεων ανά µέλος Δ.Ε.Π. ανά έτος, ο οποίος, αν και συνεχώς βελτιούµενος, παραµένει σε
περιοχή σχετικά χαµηλών τιµών (0,5 έως 0,7), καταδεικνύεται µια γενική εικόνα για την έρευνα στο
Α.Π.Θ., η οποία απαιτεί τη λήψη ριζικών διαρθρωτικών µέτρων και την εντατικοποίηση των
προσπαθειών των µελών Δ.Ε.Π. προκειµένου να βελτιωθούν οι ως άνω παράµετροι σε σχέση µε άλλα
ελληνικά Πανεπιστήµια, αλλά κυρίως σε σχέση µε διεθνώς καταξιωµένα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα.
Εξάλλου, στην έκθεση επισκόπησης του Α.Π.Θ. οι κριτές της EUA αναφέρουν σχετικά µε την
έρευνα: «... το Πανεπιστήµιο, παράλληλα µε τις πολλές εξωτερικές συνεργασίες σε ερευνητικά
προγράµµατα, θα πρέπει να φροντίσει να δοθεί αρκετή προσοχή στη βασική έρευνα. Αυτό, επίσης, θα
έπρεπε να αποτελεί τµήµα µιας συνολικής στρατηγικής του Πανεπιστηµίου».
Η µορφή της σύγχρονης ποιοτικής έρευνας αποκτά ολοένα και περισσότερο συλλογικό,
οργανωµένο και πολυδιάστατο χαρακτήρα, αφού απαιτεί τη συµβολή περισσοτέρων ειδικών
επιστηµόνων για την πληρέστερη σπουδή ενός αντικειµένου λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και
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αλληλεξάρτησης των επιστηµών. Επιπλέον, η διεκπεραίωση της έρευνας εµφανίζεται περισσότερο
δαπανηρή, µακροχρόνια και εξαρτηµένη από σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή και εξοπλισµό, τα µέσα
επικοινωνίας και πληροφόρησης, την ύπαρξη οργανωµένων βιβλιοθηκών και άλλων παραγόντων που
απαιτούν συνεχώς γενναία χρηµατοδότηση. Η συνεχής χρηµατοδότηση θα επιτευχθεί και θα
εξασφαλισθεί µόνο ως απόρροια υψηλής στάθµης έρευνας και διεθνούς αναγνώρισης.
Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης έρευνας και το εύρος των γνωστικών πεδίων που καλύπτει το
Α.Π.Θ. δυσχεραίνουν την παράλληλη ανάπτυξη όλων των πεδίων της επιστήµης και της τεχνολογίας
και τη χρηµατοδότηση όλων των µελών Δ.Ε.Π. για την επίτευξη υψηλού επιπέδου έρευνας. Ως εκ
τούτου, προκύπτει η ανάγκη εστίασης των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και υποδοµών και
εκµετάλλευσης του βέλτιστου εκ του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, ώστε να αναδειχθούν κατά
την επόµενη δεκαετία 5 έως 10 ερευνητικά κέντρα αριστείας, τα οποία θα είναι κατά το δυνατόν
οµοιόµορφα κατανεµηµένα στα διάφορα Τµήµατα και Σχολές του Α.Π.Θ. και θα αποτελέσουν
βασικούς άξονες της πανεπιστηµιακής έρευνας.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία για την έρευνα και στα πλαίσια υλοποίησης
του αντίστοιχου οράµατος του Α.Π.Θ., που επίσης αναφέρθηκε παραπάνω, βασικός στόχος των
προτάσεων για τη στρατηγική ανάπτυξη της έρευνας στο Α.Π.Θ. είναι η σύγκλιση του επιπέδου της
έρευνας του Α.Π.Θ. προς τα διεθνώς καταξιωµένα ερευνητικά ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα Για την επίτευξη
του γενικού αυτού στόχου προτείνονται δύο επί µέρους στόχοι:
Σ15: Το Α.Π.Θ. θα αυξήσει σταδιακά τους οικονοµικούς πόρους που θα διεκδικήσει από
κρατικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών, ώστε κατά το έτος 2010 η µέση
συνολική ετήσια χρηµατοδότηση της έρευνας ανά µέλος Δ.Ε.Π. να έχει αυξηθεί κατά 30% έως 50%
συγκριτικά µε τα επίπεδα του 2004. Παράλληλα, το Α.Π.Θ. θα επικεντρώσει διαθέσιµους
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους στην ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων αριστείας, ώστε το 2015
να λειτουργούν 5 έως 10 τέτοια ερευνητικά κέντρα διεθνώς καταξιωµένα.
Σ16: Το Α.Π.Θ. θα αυξήσει τον ετήσιο αριθµό δηµοσιεύσεων ανά µέλος Δ.Ε.Π., το µέσο
δείκτη εµβέλειας των περιοδικών όπου πραγµατοποιούνται οι δηµοσιεύσεις, καθώς και το µέσο
αριθµό ετεροαναφορών ανά δηµοσίευση, ώστε κατά το έτος 2015 να έχει συγκλίνει (κατά 90%) προς
τις αντίστοιχες παραµέτρους που χαρακτηρίζουν τα διεθνώς καταξιωµένα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα.

3.2.7

Στόχοι διεθνούς προσανατολισµού
Η ενίσχυση του διεθνούς προσανατολισµού του Α.Π.Θ. αποτελεί προϋπόθεση για τη

συµµετοχή

του

στην

ενοποιηµένη

Ευρωπαϊκή

ανώτατη

εκπαίδευση

αλλά

και

στην

παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία της γνώσης. Σηµαντικά εµπόδια στην ενίσχυση του διεθνούς
προσανατολισµού και της διεθνούς ταυτότητας του Α.Π.Θ. συνιστούν η ανεπαρκής χρηµατοδότηση
των εκπαιδευτικών αδειών, η ελλιπέστατη χρηµατοδότηση για τη συµµετοχή µελών Δ.Ε.Π. και
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υποψηφίων διδακτόρων σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια, καθώς και η αποκλειστική χρήση της
ελληνικής ως γλώσσας διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο.

Η ερευνητική ταυτότητα του Α.Π.Θ.

γίνεται µόνον σποραδικά γνωστή στο εξωτερικό, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις συµβάλλουν
σηµαντικά στη δηµιουργία δικτύων.

Η συστηµατική ενηµέρωση του κεντρικού ιστοχώρου του

Α.Π.Θ. και των ιστοσελίδων των Τµηµάτων (στα Αγγλικά) µε τα αποτελέσµατα των ερευνητικών
προσπαθειών των µελών Δ.Ε.Π., τόσο µε µορφή δηµοσιεύσεων όσο και µε µορφή συµµετοχής σε
διεθνή ερευνητικά προγράµµατα και δίκτυα, θα συµπληρώσει ένα σηµαντικό κενό και θα συµβάλλει
ουσιαστικά στη διαµόρφωση ευρωπαϊκής/διεθνούς ταυτότητας.
Το Α.Π.Θ. πρέπει να συνεχίσει να συµµετέχει ενεργά σε ερευνητικές συνεργασίες και δίκτυα
στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και να προωθήσει τη συµµετοχή µελών Δ.Ε.Π.
ως ειδικών στις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο µεγάλος αριθµός των διµερών
συµφωνιών που υπάρχουν σήµερα πρέπει να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε το σχετικό κανονισµό µε
κριτήριο τα ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν για το Πανεπιστήµιο (π.χ. κοινές δηµοσιεύσεις, κοινά
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, συνδιοργανώσεις συνεδρίων κλπ). Επίσης, επιβάλλεται
η ουσιαστική συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα για την εκπαίδευση και κατάρτιση µε
ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού καθώς και η συνεχής αναβάθµιση του Γραφείου Διεθνών
Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Επί πλέον η θέσπιση συµπληρωµατικών υποτροφιών
προς τους υποψήφιους φοιτητές SOCRATES µε χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα θα συµβάλει στην
αύξηση του αριθµού των εξερχόµενων φοιτητών. Τέλος, η συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαµονής
των ξένων φοιτητών θα καταστήσει το Α.Π.Θ. ελκυστικό και θα εξισορροπήσει µερικώς το
µειονέκτηµα των δυσκολιών που παρουσιάζει η εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας.
Κατόπιν των παραπάνω, ο στρατηγικός στόχος του Α.Π.Θ. αναφορικά µε το διεθνή του
προσανατολισµό διατυπώνεται ως εξής:
Σ17: Το Α.Π.Θ. θα ενισχύσει το διεθνή του προσανατολισµό, µε στόχο την εφαρµογή του
European Credit Transfer System - ECTS και του Παραρτήµατος Διπλώµατος (Diploma Supplement)
σε όλα τα Τµήµατα µέχρι το τέλος του 2006, το διπλασιασµό των ετησίων φοιτητικών ανταλλαγών
SOCRATES µέχρι το 2008 και τον τριπλασιασµό τους µέχρι το 2010, όπως και το διπλασιασµό των
συµµετοχών του Α.Π.Θ. σε διεθνή συνέδρια και σε ευρωπαϊκά δίκτυα επίσης µέχρι το 2010.

3.2.8

Στόχοι σύνδεσης µε το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον
Στην παράγραφο 2.2.2 παρουσιάσθηκαν οι οργανωµένες και συστηµατικές προσπάθειες

συµµετοχής του Πανεπιστηµίου στην πνευµατική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης της
Θεσσαλονίκης, όπως, επίσης, και οι προσπάθειες σύνδεσής του µε τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία
της περιοχής.
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Για την ενδυνάµωση αυτών των προσπαθειών, που άλλωστε διατυπώνονται ρητά στην
αποστολή του Πανεπιστηµίου, τίθενται οι ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι:
Σ18: Το Α.Π.Θ. θα αναλαµβάνει συνεχώς περισσότερες πρωτοβουλίες για την οργάνωση και
προβολή δράσεων µε τις οποίες θα ενισχύσει σηµαντικά την παρουσία του στην πνευµατική,
πολιτιστική και κοινωνική ζωή του περιβάλλοντός του.
Σ19: Το Α.Π.Θ. θα ενισχύει συνεχώς όλες τις δραστηριότητες διασύνδεσής του µε το
οικονοµικό περιβάλλον (δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, δηµοσιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσµάτων κτλ.), ώστε µέχρι το 2015 να έχει συστηµατική συνεργασία µε µεγάλο
αριθµό παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων και να συµβάλει µε τον τρόπο αυτό, πολύ
περισσότερο απ’ ότι σήµερα, αφενός στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και
αφετέρου στην ταχεία και ικανοποιητική επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του
Πανεπιστηµίου.

3.2.9

Στόχοι διασφάλισης ποιότητας
Οι στρατηγικοί στόχοι που διατυπώθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους είναι κυρίως

ποσοτικοί. Όµως, η ανάπτυξη ενός Πανεπιστηµίου δεν είναι νοητή χωρίς την ποιοτική αναβάθµιση
όλων των τοµέων λειτουργίας του, η οποία µε τη σειρά της εξασφαλίζεται µόνο µέσω της ανάπτυξης
κατάλληλων µηχανισµών αποτίµησης, διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για το Α.Π.Θ., όπου παρά την αυξανόµενη χρήση ορισµένων διαδικασιών διασφάλισης της
ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη
µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας είναι γενικά σε αρχικό στάδιο, ενώ σε πολλούς τοµείς
λειτουργίας απουσιάζουν παντελώς. Η αδυναµία αυτή θα πρέπει ταχύτατα να περιοριστεί, διότι δεν
επιτρέπει στο Πανεπιστήµιο να εκµεταλλευτεί κάποιες από τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται,
ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό χώρο όπου η ύπαρξη µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας
θεωρείται περίπου αυτονόητη, ενώ ταυτόχρονα το εκθέτει σε απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Είναι, συνεπώς, απόλυτα αναγκαία η διατύπωση συγκεκριµένου στρατηγικού στόχου για τη
διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις διοικητικές λειτουργίες
του Πανεπιστηµίου, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται αφενός στην περιορισµένη αυτοτέλεια του
Πανεπιστηµίου και αφετέρου στην έλλειψη ανάλογης σχετικής εµπειρίας στα ελληνικά Α.Ε.Ι. Ο
παρακάτω στόχος αναφέρεται τόσο στην καθιέρωση µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας, όσο και
στην αξιοποίηση των µηχανισµών για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας, και προτείνεται να
επιδιωχθεί η επίτευξή του ως άµεση προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στον
πρόσφατο νόµο 3374/2005 για τη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:
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Σ20: Το Α.Π.Θ. θα έχει σχεδιάσει µέχρι το τέλος του 2007 σύστηµα αποτίµησης και
διασφάλισης της ποιότητας της διδασκαλίας, της έρευνας και των διοικητικών λειτουργιών του, µε
συγκεκριµένους δείκτες και µηχανισµούς µέτρησης, το οποίο θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε επιλεγµένες
µονάδες του κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-08 και θα έχει τεθεί σε πλήρη εφαρµογή σε ολόκληρο το
Πανεπιστήµιο µέχρι το τέλος του 2010, ώστε η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, της έρευνας,
αλλά και η γενικότερη ποιότητα ζωής στο Πανεπιστήµιο να βελτιώνεται συνεχώς και µέχρι το 2010
να έχει συγκλίνει προς τα αντίστοιχα επίπεδα ποιότητας των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.

3.2.10 Συνολική θεώρηση – ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων
Οι στρατηγικοί στόχοι που διατυπώθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους καλύπτουν όλο το
φάσµα των δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. και εκ των πραγµάτων παρουσιάζουν έντονες µεταξύ τους
διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόµενο, τη σαφήνεια, το χρονικό ορίζοντα, αλλά κυρίως ως προς το
βαθµό κρισιµότητάς τους για το Πανεπιστήµιο. Ναι µεν το Πανεπιστήµιο θα πρέπει να επιδιώξει την
επίτευξη όλων αυτών των στόχων προκειµένου να διασφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξή του, λόγοι
όµως πρακτικοί επιβάλλουν την ιεράρχηση των στόχων αυτών προκειµένου να καθοριστούν
προτεραιότητες και να προγραµµατιστεί η χρονική κλιµάκωση ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού
σχεδίου ανάπτυξης.
Ως ένα βαθµό, οι προτεραιότητες υποδηλώνονται έµµεσα από τα χρονικά σηµεία
προσδιορισµού των στόχων (milestones), καθώς όταν αυτά είναι σχετικά κοντινά µεταδίδουν την
αίσθηση του επείγοντος. Υπ’ αυτήν την έννοια, π.χ. οι στόχοι Σ2 (ανάπτυξη Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος) και Σ20 (ανάπτυξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας) είναι υψηλής
προτεραιότητας ως άµεσοι. Σε τελική ανάλυση όµως, η συνολική θεώρηση και ιεράρχηση των στόχων
δεν µπορεί παρά να είναι το αποτέλεσµα «πολιτικής» επιλογής της ηγεσίας του Ιδρύµατος, µετά από
διαβούλευση µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα. Κατά συνέπεια, το παρόν κείµενο περιορίζεται στην
απλή έκφραση γνώµης ως προς την ιεράρχηση των στόχων, η οποία απηχεί κατά κύριο λόγο τις
απόψεις του διοικητικά υπευθύνου (δηλ. της Πρυτανείας του Α.Π.Θ.) και δευτερευόντως τις απόψεις
των µελών της οµάδας έργου. Η γνώµη αυτή εκφράζεται χωρίς περαιτέρω τεκµηρίωση (επιπλέον
δηλαδή των εκτεθέντων στις προηγούµενες παραγράφους), αφενός γιατί είναι από τη φύση της
υποκειµενική και αφετέρου, κυρίως, γιατί η αποτύπωση των σχετικών προβληµατισµών που
οδήγησαν τελικά στη συγκεκριµένη ιεραρχική κατάταξη θα κατελάµβανε υπερβολικά µεγάλη έκταση.
Σύµφωνα λοιπόν µε την άποψη της Πρυτανείας του Α.Π.Θ. και των συντακτών του ΣΕΣΑ, οι
στρατηγικοί στόχοι Σ1 έως Σ20 ιεραρχούνται σε δύο κατηγορίες:
 Στόχοι άµεσης (πρώτης) προτεραιότητας
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 Σηµαντικοί στόχοι (όχι όµως εξίσου κρίσιµοι µε τους στόχους άµεσης προτεραιότητας)
Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους ακόλουθους στόχους, µε τη σειρά αναφοράς να υποδηλώνει
σχετική ιεράρχηση, κατά χαλαρό πάντως τρόπο (η δεύτερη κατηγορία στόχων περιλαµβάνει
προφανώς τους υπόλοιπους, που δεν χρειάζεται να επαναληφθούν στο σηµείο αυτό):
 Σ2: Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος – Αναβάθµιση διοικητικού
προσωπικού.
 Σ20: Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας – Συνεχής βελτίωση
ποιότητας εκπαίδευσης, έρευνας, πανεπιστηµιακής ζωής.
 Σ7: Αύξηση και αναβάθµιση κτιριακών υποδοµών.
 Σ13: Ενίσχυση µεταπτυχιακών φοιτητών και κυρίως των υποψηφίων διδακτόρων.
 Σ16: Σύγκλιση δεικτών βασικής έρευνας προς τα διεθνώς καταξιωµένα Ακαδηµαϊκά
Ιδρύµατα.
 Σ10: Αναπροσαρµογή και εκσυγχρονισµός προπτυχιακών σπουδών – Μείωση µέσου χρόνου
ολοκλήρωσης των σπουδών.

3.3

Στρατηγικές και πολιτικές
Χρήσιµο εργαλείο για τη διαµόρφωση στρατηγικών και πολιτικών που µπορούν να οδηγήσουν

στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων είναι η ανάλυση SWOT. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη για την περίπτωση του Α.Π.Θ. επειδή οι τοµείς δραστηριότητάς του δεν πρόκειται να
µεταβληθούν ουσιαστικά κατά την επόµενη οκταετία.
Γενικά, οι τέσσερις οµάδες στρατηγικών παραγόντων που εµφανίζονται στην ανάλυση SWOT
(S = Strengths - Ισχυρά σηµεία, W = Weaknesses - Αδυναµίες, O = Opportunities - Ευκαιρίες, T =
Threats - Απειλές) συνδυαζόµενες δηµιουργούν τέσσερις τύπους στρατηγικών, όπως δείχνει ο
Πίνακας 16.
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Πίνακας 16: Τύποι στρατηγικών σύµφωνα µε την ανάλυση SWOT
Ευκαιρίες (O – Opportunities)

Απειλές (T – Threats)

Ισχυρά σηµεία

Στρατηγικές SO

Στρατηγικές ST

(S – Strengths)

Εκµετάλλευση ισχυρών σηµείων για

Χρήση ισχυρών σηµείων για την

την αξιοποίηση ευκαιριών

αντιµετώπιση των απειλών

Αδυναµίες

Στρατηγικές WO

Στρατηγικές WT

(W – Weaknesses)

Aξιοποίηση ευκαιριών για να

Αντιµετώπιση απειλών µέσω

περιοριστούν οι αδυναµίες

περιορισµού των αδυναµιών

Ειδικά για το Α.Π.Θ., ο πίνακας ανάλυσης SWOT, ο οποίος έχει ήδη παρουσιαστεί στο
κεφάλαιο 2 ως Πίνακας 15, µπορεί να αναγνωστεί και αναλυθεί κατά τρόπο ανάλογο, ώστε να
οδηγήσει στη διαµόρφωση στρατηγικών και πολιτικών, µε συνεκτίµηση της αποστολής και του
οράµατος του Πανεπιστηµίου (παράγραφος 3.1), των βασικών στρατηγικών επιλογών και των
στρατηγικών στόχων (παράγραφος 3.2). Η διαδικασία αυτή, η οποία βέβαια είναι ως ένα βαθµό
υποκειµενική, οδήγησε τελικά µετά από εκτενή συζήτηση την οµάδα σύνταξης του ΣΕΣΑ στη
διαµόρφωση στρατηγικών, οι οποίες αποτελούν συνδυασµούς όλων των τύπων στρατηγικών του
Πίνακα 16 (SO, ST, WO, WT), καθώς βασίζονται
(SO) στην εκµετάλλευση ισχυρών σηµείων του Ιδρύµατος, όπως το αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό σε
ευρύ φάσµα ειδικοτήτων, για την αξιοποίηση ευκαιριών ζήτησης για εκπαίδευση και ευκαιριών
χρηµατοδότησης,
(ST) στην εκµετάλλευση ισχυρών σηµείων του Ιδρύµατος, όπως η δυνατότητα άντλησης σηµαντικής
χρηµατοδότησης µέσω ερευνητικών έργων και η ακίνητη περιουσία για την αντιµετώπιση απειλών
όπως η περιορισµένη αυτοτέλεια και η µειούµενη κρατική χρηµατοδότηση,
(WO) στην αξιοποίηση ευκαιριών χρηµατοδότησης από το Γ’ Κ.Π.Σ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ζήτησης για µεταπτυχιακές σπουδές και ισχυρότερης σύνδεσης µε ευρωπαϊκά ακαδηµαϊκά δίκτυα για
τον περιορισµό των εσωτερικών αδυναµιών του Ιδρύµατος και
(WT) στην αντιµετώπιση δυσµενών συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι κυρίως η
περιορισµένη αυτοτέλεια και η ασαφής εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση και την
έρευνα, µέσω του περιορισµού των αδυναµιών που οφείλονται εν πολλοίς στο µεγάλο µέγεθος και
στην έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων και µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας.
Οι στρατηγικές που προέκυψαν µε την παραπάνω µεθοδολογία αναφέρονται στις ακόλουθες 6
διαστάσεις και εκφράζονται αµέσως παρακάτω:
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Οργάνωση και διοίκηση (οργάνωση, οικονοµικά, υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό)



Εκπαίδευση



Έρευνα



Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον



Ευρωπαϊκή διάσταση του Πανεπιστηµίου



Ποιότητα.

Στρατηγικές του Α.Π.Θ.
1. Το Α.Π.Θ. θεωρεί περιοχή προτεραιότητας τον οργανωτικό-διοικητικό του εκσυγχρονισµ,ό τη
στρατηγική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων του και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της
περιουσίας και των εσόδων του. Έτσι, θα βελτιώσει τη λειτουργία του, τις παρεχόµενες υπηρεσίες
και τις υποδοµές του, αντιµετωπίζοντας στο µέτρο του δυνατού το πρόβληµα της ανεπαρκούς
κρατικής χρηµατοδότησης.
2. Το Α.Π.Θ. θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται για να
ανανεώσει και διευρύνει τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρει, καλύπτοντας αναδυόµενους
επιστηµονικούς τοµείς και χρησιµοποιώντας νέες µεθόδους εκπαίδευσης που στηρίζονται στις
σύγχρονες τεχνολογίες.
3. Το Α.Π.Θ. θα επιδιώξει την παράλληλη και ισότιµη ανάπτυξη της εφαρµοσµένης και βασικής
έρευνας, µε αποτελεσµατική παρουσία στα εθνικά και κοινοτικά ανταγωνιστικά προγράµµατα
έρευνας και µε οργανωµένο σύστηµα υποστήριξης της βασικής έρευνας, ιδιαίτερα σε πόλους
ερευνητικής αριστείας και σε διεπιστηµονικά πεδία.
4. Το Α.Π.Θ. θα διευρύνει τη διασύνδεσή του µε το κοινωνικό και οικονοµικό του περιβάλλον,
αναπτύσσοντας συνεργασίες µε παραγωγικούς φορείς της περιοχής και αναλαµβάνοντας
πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την
επίλυση πραγµατικών προβληµάτων.
5. Το Α.Π.Θ. θα αποκτήσει σαφέστερο Ευρωπαϊκό προσανατολισµό, αναπτύσσοντας στενότερη
συνεργασία µε κορυφαία Πανεπιστήµια της Ευρώπης στα πλαίσια του ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιδιώκοντας µεγαλύτερη συµµετοχή σε προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεκδικώντας ηγετικό ρόλο στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
6. Κεντρικό και καθοδηγητικό ρόλο στην ανάπτυξη του Α.Π.Θ. αποκτά η έννοια της διασφάλισης
και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας σε όλους τους τοµείς λειτουργίας του Πανεπιστηµίου.
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Πολιτικές του Α.Π.Θ.
Η κάθε µία από τις παραπάνω έξι στρατηγικές αναλύεται περαιτέρω σε 16 επιµέρους πολιτικές,
λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης SWOT. Για τη διευκόλυνση της
αντιστοίχισης πολιτικών µε στρατηγικές, η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται µε έναν κωδικό που
αποτελείται από δύο πεδία. Το πρώτο πεδίο αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθµό της στρατηγικής (1 έως
6) και το δεύτερο αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθµό της επιµέρους πολιτικής.

Οι 16 πολιτικές

διατυπώνονται ως εξής:
1.1: Οργανωτικο-διοικητικός εκσυγχρονισµός
Πολιτική και προτεραιότητα ιδιαίτερης σηµασίας για το Α.Π.Θ. αποτελεί η παράλληλη
αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου δυναµικού του, όσο και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού
της διοικητικής του οργάνωσης και των διοικητικών και ακαδηµαϊκών λειτουργιών, µε συνέργειες
όπως επιµόρφωση, ανάπτυξη κινήτρων, αδιάβλητη αξιολόγηση, κ.α.
1.2: Οικονοµικοί πόροι
Το Α.Π.Θ. θα επιδιώξει να µεγιστοποιήσει τα έσοδα που προέρχονται από τα ερευνητικά
προγράµµατα, τα κληροδοτήµατα και τη διαχείριση της περιουσίας του, και να µεγιστοποιήσει τη
διαχείρισή τους, ώστε να διασφαλίσει τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για τη βελτίωση της
λειτουργίας του και την εκτέλεση της αποστολής του, χωρίς πάντως να αποκλίνει από το δηµόσιο
χαρακτήρα του και χωρίς να ξεχνά ότι µέρος της αποστολής του είναι η συµβολή στην ικανοποίηση
των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
1.3: Κτιριακές Υποδοµές - Εξοπλισµός
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι να επιδιώξει την εξασφάλιση των αναγκαίων κτιριακών υποδοµών
και εκείνου του επιπέδου εργαστηριακού εξοπλισµού και υποδοµών βιβλιοθήκης, επικοινωνιών και
δικτύων πληροφορικής, που είναι αναγκαία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
διοικητικών λειτουργιών του σε βαθµό συγκρίσιµο µε τα ισχύοντα στα διακεκριµένα Ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια.
1.4: Μέριµνα φοιτητών και προσωπικού
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι η ενδυνάµωση της παρεχόµενης κοινωνικής µέριµνας για ολόκληρη
την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε την υποστήριξη και επέκταση θεσµών, πρωτοβουλιών και δράσεων
που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήµιο και στην ανάπτυξη των
δηµιουργικών δυνατοτήτων και της προσωπικότητας των φοιτητών και του προσωπικού.
2.1:Προπτυχιακές σπουδές

106

Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις προσπάθειες όλων των Τµηµάτων
να προχωρήσουν σε τεκµηριωµένη αναµόρφωση των προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών και
στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων διδασκαλίας µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, λαµβάνοντας
ιδιαίτερα υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις τόσο στους οικείους επιστηµονικούς τοµείς, όσο και στον τοµέα
της αξιολόγησης προγραµµάτων και διδακτικών µεθόδων.
2.2: Μεταπτυχιακές σπουδές
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι η µέριµνα για την ενίσχυση και ανάπτυξη των ήδη λειτουργούντων
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών και η δηµιουργία νέων προγραµµάτων καινοτόµου και
διεπιστηµονικού χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τις διατµηµατικές, διαπανεπιστηµιακές και
διακρατικές συνεργασίες και αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση του
ερευνητικού και Ευρωπαϊκού χαρακτήρα του Α.Π.Θ.

2.3: Δια βίου εκπαίδευση
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι η υποστήριξη και υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης
όχι µόνο σε τοµείς στενά συνδεδεµένους µε το οικονοµικό του περιβάλλον, µε αξιοποίηση των
υφιστάµενων υποδοµών αλλά και µέσω της δηµιουργίας νέων υποδοµών κατάλληλων για την
υποστήριξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
3.1: Βασική έρευνα
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι η δηµιουργία πλαισίου για τη συστηµατική ποιοτική και ποσοτική
αναβάθµιση της βασικής έρευνας σε όλες τις επιστήµες και ιδιαίτερα τις ανθρωπιστικές, καθώς και η
οργάνωση και ενίσχυση κέντρων ερευνητικής αριστείας.
3.2: Εφαρµοσµένη έρευνα
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι η ενίσχυση της εφαρµοσµένης έρευνας µε την ανάπτυξη
υποστηρικτικών µηχανισµών για τη διεξαγωγή της σε περιοχές προτεραιότητας που συµβάλουν στη
βελτίωση τόσο του οικονοµικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε τη διάδοση των
αποτελεσµάτων της και τη σωστή διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
4.1: Διασύνδεση µε το οικονοµικό περιβάλλον
Πολιτική του Α.Π.Θ. θα συνεχίσει να είναι η επιδίωξη στενότερης διασύνδεσή του µε το
οικονοµικό περιβάλλον µέσω της οργάνωσης και συνεχούς διεύρυνσης του συστήµατος παροχής
υπηρεσιών από εργαστήριά του, της ευρύτερης εφαρµογής του θεσµού της Πρακτικής Άσκησης, της
ανάπτυξης προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης και της αποδοτικότερης συνεργασίας του Γραφείου
Διασύνδεσης µε τους παραγωγικούς φορείς για την ανάπτυξη συνεργασιών, την ενίσχυση
επιχειρηµατικών ιδεών και την προώθηση της απασχόλησης των πτυχιούχων του Α.Π.Θ.
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4.2: Διασύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Το Α.Π.Θ. θα επεκτείνει τις δραστηριότητές του που σχετίζονται άµεσα µε την αναβάθµιση του
κοινωνικού και πολιτιστικού του περιβάλλοντος, ενισχύοντας συγκεκριµένες πρωτοβουλίες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησής του κοινού σε µείζονα κοινωνικά θέµατα, αναλαµβάνοντας
δράσεις ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισµού και οργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις σε
συνεργασία µε τους φορείς της πόλης.
5.1: Κινητικότητα ακαδηµαϊκού προσωπικού – φοιτητών.
Πολιτική του Α.Π.Θ. αποτελεί η βελτίωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την αύξηση
της κινητικότητας των µελών Δ.Ε.Π. και των φοιτητών από και προς διακεκριµένα ιδρύµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όλων των Ευρωπαϊκών χωρών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικά και
ερευνητικά προγράµµατα και διεθνή συνέδρια.

5.2: Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα
Πολιτική του Α.Π.Θ. είναι η προώθηση ενεργειών που θα οδηγήσουν σε ευρύτερη και πιο
ενεργό συµµετοχή του Πανεπιστηµίου συνολικά ή και µεµονωµένων ακαδηµαϊκών του µονάδων σε
δίκτυα Ευρωπαϊκών (και όχι µόνο) Πανεπιστηµίων και σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα αριστείας.
6.1: Ποιότητα στην εκπαίδευση
Το Α.Π.Θ. θεωρεί αναγκαία και υποστηρίζει τη σχεδίαση και συστηµατική εφαρµογή στο
σύνολο του Πανεπιστηµίου διαδικασιών συνεχούς αξιολόγησης, διασφάλισης και βελτίωσης της
ποιότητας όλων των προγραµµάτων σπουδών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της υλικοτεχνικής
υποδοµής και των υποστηρικτικών λειτουργιών, κατά τρόπο ανάλογο µε τη διεθνή πρακτική.
6.2: Ποιότητα στην έρευνα
Το Α.Π.Θ. θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση και εφαρµογή αξιόπιστου µηχανισµού αξιολόγησης,
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, αλλά
και των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών προγραµµάτων και διάδοσης των αποτελεσµάτων
τους για την αποτελεσµατική παρουσία του Α.Π.Θ. στα εθνικά και κοινοτικά ανταγωνιστικά
προγράµµατα έρευνας.
6.3: Ποιότητα στη διοίκηση
Το Α.Π.Θ. θα µεριµνήσει για την ανάπτυξη και εφαρµογή διαδικασιών συνεχούς εσωτερικής
αξιολόγησης, διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων διοικητικών υπηρεσιών,
της οικονοµικής διαχείρισης, της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, των χρησιµοποιούµενων
υποδοµών και εξοπλισµού, αλλά και της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήµιο.
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4

4.1

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης

Άξονες παρεµβάσεων - µέτρα
Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η διαµόρφωση των στρατηγικών και των πολιτικών

του Α.Π.Θ. για την επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων που τέθηκαν για την περίοδο 20062015. Η διαµόρφωση αυτή έγινε στη βάση του οράµατος και της αποστολής του Πανεπιστηµίου,
λαµβάνοντας υπόψη τα ισχυρά σηµεία και τις αδυναµίες του σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες και τις
απειλές που διαµορφώνονται στο εξωτερικό του περιβάλλον για την παραπάνω περίοδο.
Με βάση τις στρατηγικές αυτές στο κεφάλαιο αυτό διαµορφώνεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ανάπτυξης (ΕΣΑ) του Α.Π.Θ. Το ΕΣΑ έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας τις ακαδηµαϊκές
µονάδες και διαφορετικές λειτουργίες του Πανεπιστηµίου. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και
συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν
καταλυτικά για την ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου.
Ειδικότερα, από την ανάλυση προέκυψε η ανάγκη το Α.Π.Θ. να δραστηριοποιηθεί στους
ακόλουθους 6 άξονες προτεραιότητας (άξονες παρεµβάσεων), που αντιστοιχούν στις διαστάσεις –
στρατηγικές που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.
 Άξονας προτεραιότητας Οργάνωση και διοίκηση
 Άξονας προτεραιότητας Εκπαίδευση
 Άξονας προτεραιότητας Έρευνα
 Άξονας προτεραιότητας Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον
 Άξονας προτεραιότητας Ευρωπαϊκή διάσταση του Πανεπιστηµίου
 Άξονας προτεραιότητας Ποιότητα
Οι παραπάνω άξονες προτεραιότητας αναλύονται και εξειδικεύονται σε µέτρα αντίστοιχα προς
τις επιµέρους πολιτικές, στις οποίες έχουν αναλυθεί οι στρατηγικές στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Προκύπτουν έτσι τα ακόλουθα 16 µέτρα, για την κωδικοποίηση των οποίων χρησιµοποιούνται οι
κωδικοί των αντίστοιχων πολιτικών:
1. Άξονας προτεραιότητας Οργάνωση και διοίκηση
Μέτρο 1.1 Οργανωτικο-διοικητικός εκσυγχρονισµός
Μέτρο 1.2 Οικονοµικοί πόροι
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Μέτρο 1.3 Κτιριακές υποδοµές - Εξοπλισµός
Μέτρο 1.4 Μέριµνα φοιτητών και προσωπικού
2. Άξονας προτεραιότητας Εκπαίδευση
Μέτρο 2.1 Προπτυχιακές Σπουδές
Μέτρο 2.2 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Μέτρο 2.3 Δια βίου Εκπαίδευση
3. Άξονας προτεραιότητας Έρευνα
Μέτρο 3.1 Βασική έρευνα
Μέτρο 3.2 Εφαρµοσµένη έρευνα
4. Άξονας προτεραιότητας Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον
Μέτρο 4.1 Διασύνδεση µε το οικονοµικό περιβάλλον
Μέτρο 4.2 Διασύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5. Άξονας προτεραιότητας Ευρωπαϊκή διάσταση του Πανεπιστηµίου
Μέτρο 5.1 Κινητικότητα ακαδηµαϊκού προσωπικού – φοιτητών
Μέτρο 5.2 Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα
6. Άξονας προτεραιότητας Ποιότητα
Μέτρο 6.1 Ποιότητα στην εκπαίδευση
Μέτρο 6.2 Ποιότητα στην έρευνα
Μέτρο 6.3 Ποιότητα στη διοίκηση
Προκειµένου το ΕΣΑ να λάβει σαφή και υλοποιήσιµη µορφή, τα παραπάνω 16 µέτρα πρέπει µε
τη σειρά τους να µεταφραστούν σε συγκεκριµένα έργα µε προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα και
ρεαλιστικό προϋπολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηµατοδότησής τους.
Εποµένως κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν αρχικά, στην επόµενη παράγραφο, οι διάφορες πηγές
και το συνολικό ύψος της αναµενόµενης εφικτής χρηµατοδότησης των έργων του ΕΣΑ και στη
συνέχεια, στην παράγραφο 4.3, περιγράφονται τα έργα και αναφέρονται οι προϋπολογισµοί τους, το
σύνολο των οποίων ταυτίζεται ανά έτος µε την αντίστοιχα εκτιµώµενη διαθέσιµη χρηµατοδότηση.
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4.2

Δυνατότητες χρηµατοδότησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Η χρηµατοδότηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα προέλθει από το Πρόγραµµα Δηµοσίων

Επενδύσεων, τα αναπτυξιακά προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) που
διαχειρίζεται το Πανεπιστήµιο µέσω της Επιτροπής Ερευνών (ΕΠΕΑΕΚ, Κοινωνία της
Πληροφορίας), τα διαθέσιµα της Επιτροπής Ερευνών από τις παρακρατήσεις επί του συνολικού
προϋπολογισµού των διαφόρων ερευνητικών προγραµµάτων, τα έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. και των
Κληροδοτηµάτων (µετά την αφαίρεση των σχετικών λειτουργικών δαπανών). Η τακτική επιχορήγηση
καλύπτει αποκλειστικά τις λειτουργικές δαπάνες του Α.Π.Θ. και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δε µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων του παρόντος ΣΕΣΑ.
Ο Πίνακας 17 συνοψίζει τις εκτιµήσεις των οικονοµικών πόρων που µπορούν να διατεθούν για
τη χρηµατοδότηση των έργων του ΕΣΑ από τις παραπάνω πηγές. Το ύψος της χρηµατοδότησης
εκτιµάται σε ετήσια βάση για τα πρώτα πέντε έτη, για τα οποία υπάρχουν κάποια δεδοµένα αλλά και
σχετικά ασφαλείς ενδείξεις, και συνολικά για τη δεύτερη πενταετία του ΣΕΣΑ 2011-2015, για την
οποία τα δεδοµένα είναι εξαιρετικά ασαφή. Το σκεπτικό εκτίµησης του ύψους της αναµενόµενης
διαθέσιµης χρηµατοδότησης ανά κατηγορία αναλύεται στη συνέχεια.
Πίνακας 17: Αναµενόµενη χρηµατοδότηση του Α.Π.Θ. 2006-2015 ανά πηγή (ποσά σε εκ. ευρώ)
2006

2007

2008

2009

2010

2011-15

Δηµόσιες Επενδύσεις

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

62,5

Προγράµµατα Κ.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ, ΚτΠ)

12,0

7,0

4,0

6,0

8,0

35,0

Επιτροπή Ερευνών (διαθέσιµα)

2,0

2,0

2,0

2,2

2,4

15,0

Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ.

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

13,5

ΣΥΝΟΛΟ

25,0

20,6

18,2

21,0

23,8

126,0

•

Οι δηµόσιες επενδύσεις εντάσσονται εξ ολοκλήρου στο ΕΣΑ. Οι εκτιµήσεις των πόρων από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων προέκυψαν από την προβολή της χρονοσειράς των
τελευταίων χρόνων θεωρώντας µια ετήσια αύξηση των 500.000 ευρώ.

•

Βασική πηγή χρηµατοδότησης του ΕΣΑ θα είναι τα προγράµµατα του Γ’ Κ.Π.Σ για το διάστηµα
2006-2007 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΚτΠ-Κοινωνία της Πληροφορίας) και αντίστοιχα σχετικά προγράµµατα
που αναµένεται να προκηρυχθούν την περίοδο 2007-2013 στα πλαίσια του Δ’ Κ.Π.Σ. Οι
εκτιµήσεις του Πίνακα 17 προέκυψαν λαµβάνοντας υπόψη την σηµαντική αύξηση των
απορροφήσεων τα τελευταία χρόνια του προγράµµατος και τις χαµηλές εισροές των πρώτων
ετών στα νέα προγράµµατα που παρατηρήθηκαν και στο παρελθόν. Έτσι για τα έτη 2006 και
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2007, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΚτΠ, αναµένεται µια σηµαντική
εισροή πόρων. Άλλωστε, είναι ήδη εξασφαλισµένο ποσό ύψους περίπου 18 εκατοµµυρίων ευρώ
για τη χρηµατοδότηση έργων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΚτΠ, τα οποία λήγουν εντός του 2006 (η

πλειοψηφία των έργων) και 2007. Τα επόµενα δύο έτη οι εισροές αναµένεται να είναι σχετικά
χαµηλές, ενώ από το 2010 και µέχρι το 2015 αναµένεται να παρουσιάσουν σταδιακή αύξηση.
•

Τα διαθέσιµα της Επιτροπής Ερευνών µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξ ολοκλήρου για την
υλοποίηση µέρους του ΕΣΑ. Οι εκτιµήσεις του ύψους των σχετικών αναµενόµενων εισροών
έγιναν θεωρώντας µια ετήσια αύξηση των 200.000 ευρώ µετά το 2008, λαµβάνοντας υπόψη την
αναµενόµενη µείωση των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών κατά
τη µεταβατική περίοδο 2007-2008.

•

Τέλος, τα καθαρά έσοδα της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ. µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την
υλοποίηση του ΣΕΣΑ. Οι εκτιµήσεις του Πίνακα 17 βασίζονται στις τιµές του 2005 θεωρώντας
µια ετήσια αύξηση της τάξης των 100.000 ευρώ.
Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις, το συνολικό ύψος των διαθέσιµων εσόδων από τις παραπάνω

πηγές για την περίοδο 2006-2015 προβλέπεται να ανέλθει σε 234,6 εκατοµµύρια ευρώ.

4.3

Έργα του ΕΣΑ ανά άξονα και µέτρο
Τα 16 µέτρα που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.1 αναλύονται σε συγκεκριµένα έργα, τα

οποία περιγράφονται συνοπτικά ανά µέτρο στις επόµενες παραγράφους. Επιπλέον της σύντοµης
περιγραφής, για κάθε έργο παρατίθεται η εκτίµηση της διάρκειας και ο συνολικός προϋπολογισµός.
Για τις εκτιµήσεις της διάρκειας και του προϋπολογισµού κάθε έργου έχουν ληφθεί υπόψη η σηµασία
του, η προτεραιότητα του στόχου που κυρίως εξυπηρετεί το έργο, αλλά και οι δυνατότητες
χρηµατοδότησης του ΣΕΣΑ, οι οποίες αναλύθηκαν στην παράγραφο 4.2. Επισηµαίνεται ότι πολλά
από τα έργα που προτείνονται και παρουσιάζονται στη συνέχεια περιλαµβάνονταν επίσης στο
προηγούµενο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης που συντάχθηκε το 2002. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια
ότι δε σηµειώθηκε πρόοδος σε πολλά από τα έργα αυτά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης τριετίας.
Άλλωστε, η πορεία των έργων αποτυπώνεται σε διάφορα κείµενα πεπραγµένων του Πανεπιστηµίου,
µεταξύ των οποίων και ο «Απολογισµός ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005» που δηµοσιεύτηκε από την
Πρυτανεία του Α.Π.Θ. Το γεγονός λοιπόν της επανεµφάνισης των ιδίων έργων στο τρέχον ΕΣΑ
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο διαρκή χαρακτήρα πολλών έργων, όπως λ.χ. η αναβάθµιση και
επέκταση του πανεπιστηµιακού campus και η χρηµατοδότηση προγραµµάτων βασικής έρευνας.
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4.3.1

Οργανωτικο-διοικητικός εκσυγχρονισµός (Μέτρο 1.1)
Το Μέτρο 1.1 (οργανωτικο-διοικητικός εκσυγχρονισµός) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 1.1.1 Παρακολούθηση και έλεγχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Σύντοµη περιγραφή: Για την επιτυχηµένη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου
του Α.Π.Θ. είναι απαραίτητη η δηµιουργία µιας επιτροπής παρακολούθησης και ελέγχου της
εφαρµογής του. Η επιτροπή αυτή, στην οποία θα συµµετέχουν οι πρυτανικές αρχές και έµπειρο
ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό, θα µεριµνά σε συνεργασία µε άλλες διοικητικές µονάδες για
την αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης και την υλοποίηση των µέτρων του Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει την πρόοδό τους, καθώς επίσης θα
εισηγείται στην Σύγκλητο σε τακτά χρονικά διαστήµατα τροποποιήσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 200.000 €.

Έργο 1.1.2 Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης
Σύντοµη περιγραφή: Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή συγκεκριµένων
τεχνολογικών και οργανωτικών παρεµβάσεων, που θα έχουν ως αποτέλεσµα την προσαρµογή της
λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών στις µελλοντικές ανάγκες µε παράλληλη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητάς τους. Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις
•

Αποτύπωση υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και καταγραφή διεθνούς πρακτικής.

•

Αναλυτική καταγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών.

•

Επιλογή της ενδεδειγµένης οργανωτικής δοµής και ανάλυση αρµοδιοτήτων.

•

Ανάπτυξη πληροφορικής βάσης θεσµών και κανόνων διοικητικής πρακτικής.

•

Προετοιµασία εφαρµογής οργανωτικών και τεχνολογικών παρεµβάσεων.

•

Πιλοτική εγκατάσταση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. Το ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα θα καλύπτει πλήρως κύριες διοικητικές λειτουργίες του Α.Π.Θ.
όπως:

Οικονοµική

διαχείριση

(εντάλµατα,

επενδύσεις,

κατάρτιση

προϋπολογισµού,

διαχείριση παγίων), Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (µεταβολές προσωπικού και φοιτητών,
µισθοδοσία, ασφαλιστικά ταµεία), Τεχνική υποστήριξη (παρακολούθηση κατάστασης κτιρίων
και λοιπών υποδοµών, συντήρηση υποδοµών), Διαχείριση περιουσίας (αναλυτική καταγραφή
της περιουσίας του Α.Π.Θ.), Διαχείριση προµηθειών (διαγωνισµοί, παρακολούθηση
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προµηθειών), Ενιαία µηχανογράφηση γραµµατειών Τµηµάτων και άλλες που θα προκύψουν
από τη σχετική ανάλυση.
•

Εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος.

•

Δραστηριότητες διασφάλισης της πλήρους εκµετάλλευσης του συστήµατος στην υποστήριξη
λήψης αποφάσεων.

Διάρκεια: 2006-2008
Προϋπολογισµός: 2.200.000 €.

Έργο 1.1.3 Επιµόρφωση διοικητικού προσωπικού
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθούν δράσεις κατάρτισης του
διοικητικού προσωπικού του Α.Π.Θ. και γενικότερα της ακαδηµαϊκής κοινότητας, σε θέµατα χρήσης
των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς και στην χρήση του ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου 1.1.2. Το προγράµµατα
κατάρτισης θα υλοποιηθούν από το Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ.
Διάρκεια: 2007-2008
Προϋπολογισµός: 400.000 €.

Έργο 1.1.4 Βελτίωση παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια του διοικητικού εκσυγχρονισµού του Α.Π.Θ., το έργο αυτό
προβλέπει αναβάθµιση των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-mail, tip, unified messaging)
προς όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε ασφαλές επικοινωνιακό περιβάλλον. Ενδεικτικές
δράσεις είναι:
•

Ανάπτυξη συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων µαθηµάτων.

•

Ανάπτυξη

συστήµατος

αυτόµατης

έκδοσης

πιστοποιητικών

σπουδών

και

αναλυτικής

βαθµολογίας.
•

Ανάπτυξη συστήµατος υπολογισµού και παρουσίασης στατιστικών δεδοµένων για τις σπουδές
(µέσες βαθµολογίες µαθηµάτων, µέσος χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών κτλ.).

Οι δυνατότητες φιλικής πρόσβασης των φοιτητών και διδασκόντων σε διοικητικές πληροφορίες µε τη
χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως επίσης και οι δυνατότητες άµεσης και εύκολης
114

ενηµέρωσης των ανώτερων κλιµακίων της διοίκησης του Α.Π.Θ. αναµένεται να διασφαλίσουν υψηλό
επίπεδο ποιότητας στις επικοινωνίες και γενικότερα βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήµιο.
Ένα σηµαντικό τµήµα του έργου έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας ως
«Πρόδροµες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Πανεπιστηµίου και Εφαρµογή Έξυπνης Σπουδαστικής Κάρτας
στο Α.Π.Θ.» µε προϋπολογισµό 664.950 €.
Διάρκεια: 2006-2007.
Προϋπολογισµός: 700.000 €

4.3.2

Οικονοµικοί πόροι (Μέτρο 1.2)
Το Μέτρο 1.2 (οικονοµικοί πόροι) περιλαµβάνει πέντε έργα, τα οποία είναι µελέτες µε στόχο

την αύξηση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης των πόρων του Πανεπιστηµίου. Όπως αναλύεται
παρακάτω, τα 4 από τα έργα αυτά κρίνεται σκόπιµο να κλιµακώνονται χρονικά και να
επαναλαµβάνονται ανά πενταετία, ενώ ειδικά η µελέτη διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι ένα διαρκές έργο λόγω του ιδιαίτερα δύσκολου και καινοτόµου (για τα
δεδοµένα των ελληνικών Α.Ε.Ι.) χαρακτήρα του.

Έργο 1.2.1 Βελτίωση οικονοµικής διαχείρισης
Σύντοµη περιγραφή: Η αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστηµάτων των Οικονοµικών
Υπηρεσιών που εντάσσεται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της Διοίκησης (έργο 1.1.2)
θα βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη οικονοµική διαχείριση µέσα από µία ενιαία ιδρυµατική
πολιτική. Το πρόγραµµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων που θα αναπτυχθεί θα συµβάλει στην
καλύτερη εσωτερική διοικητική λειτουργία, αλλά και τον προγραµµατισµό δράσης µε σύγχρονα
εργαλεία πρόβλεψης και προϋπολογισµών εναρµονισµένα στα σηµερινά δεδοµένα. Ο εκσυγχρονισµός
της οικονοµικής διαχείρισης θα προχωρήσει µε την υιοθέτηση και ανάπτυξη µηχανισµών εσωτερικού
ελέγχου (internal auditing) αλλά και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που θα συντονίζει
την όλη οικονοµική διαχείριση στην κεντρική διοίκηση-διαχείριση αλλά και στα Τµήµατα. Το έργο
στοχεύει στην αποτελεσµατική βελτίωση της οικονοµικής διαχείρισης καταρχήν και παράλληλα στην
παροχή φιλικής ενηµέρωσης της ανώτερης Διοίκησης του Πανεπιστηµίου σχετικά µε την πορεία της
Οικονοµικής Διαχείρισης στην ολότητά της, αλλά και στους επιµέρους τοµείς δραστηριότητας του
Πανεπιστηµίου.
Διάρκεια: 2006-2007 και 2011-2012.
Προϋπολογισµός: 140.000 €: αναλύεται σε 60.000 € για την περίοδο 2006-07 και 80.000 € για την
περίοδο 2011-12.
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Έργο 1.2.2 Αύξηση εσόδων Επιτροπής Ερευνών
Σύντοµη περιγραφή: Η προσπάθεια για αύξηση των εσόδων της Επιτροπής Ερευνών θα αποδώσει
σηµαντικούς καρπούς και θα έχει προοπτική σε βάθος χρόνου (µεσο-µακροπρόθεσµα) εφόσον
συµπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές µε την αξιοποίηση αποτελεσµάτων ερευνητικών έργων. Η
συµµετοχή της Επιτροπής Ερευνών σε δραστηριότητες για την εµπορική και βιοµηχανική αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων έχει άµεση σχέση και µε την χρηµατοδότηση επιχειρήσεων spin-off
και start-up. Παράλληλα η εντονότερη ενεργοποίηση των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών του Α.Π.Θ.
για προσφορά υπηρεσιών σε επιχειρήσεις θα συµβάλει ενεργά στην αύξηση των πόρων της Επιτροπής
Ερευνών.
Διάρκεια: 2007-2008 και 2012-2013.
Προϋπολογισµός: 140.000 €: αναλύεται σε 60.000 € για την περίοδο 2007-08 και 80.000 € για την
περίοδο 2012-13.

Έργο 1.2.3 Αύξηση εσόδων ΕΑΔΠ-ΑΠΘ
Σύντοµη περιγραφή: Η µελέτη θα αναζητήσει τρόπους αύξησης των εσόδων της Ε.Α.Δ.Π.-Α.Π.Θ., η
οποία αναφέρεται ενδεικτικά ότι µπορεί να επιτευχθεί αν η εταιρεία δραστηριοποιηθεί σε νέες
κατευθύνσεις, όπως είναι η οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων µε την κατάλληλη αξιοποίηση των
διαθέσιµων εγκαταστάσεων (π.χ. αίθουσες στο Τελλόγλειο Ίδρυµα, η κεντρική αίθουσα Τελετών
Α.Π.Θ. κ.λ.π.), η περαιτέρω αξιοποίηση του λογότυπου του Α.Π.Θ. κτλ.
Διάρκεια: 2008-2009 και 2013-2014.
Προϋπολογισµός: 140.000 €: αναλύεται σε 60.000 € για την περίοδο 2008-09 και 80.000 € για την
περίοδο 2013-14.

Έργο 1.2.4 Αύξηση εσόδων κληροδοτηµάτων
Σύντοµη περιγραφή: Θα διερευνηθούν τρόποι µε τους οποίους η πλεονάζουσα ρευστότητα της
Επιτροπής Κληροδοτηµάτων και τα ακίνητα που διαχειρίζεται µπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να
εξυπηρετηθούν καλύτερα οι στεγαστικές κυρίως ανάγκες Τµηµάτων του Α.Π.Θ. που σήµερα είναι
αναγκασµένα να καταφεύγουν σε ενοικίαση χώρων εκτός της Πανεπιστηµιούπολης.
Διάρκεια: 2009-2010 και 2014-2015.
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Προϋπολογισµός: 90.000 €: αναλύεται σε 30.000 € για την περίοδο 2009-10 και 60.000 € για την
περίοδο 2014-15.

Έργο 1.2.5 Διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
Σύντοµη περιγραφή: Έχει πλέον καταστεί πρόδηλη η ανάγκη κατοχύρωσης και στη συνέχεια
διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από το ερευνητικό έργο που
εκτελείται στο Α.Π.Θ. Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η συστηµατοποίηση αυτής της
προσπάθειας µε ενηµέρωση και στη συνέχεια υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του
Πανεπιστηµίου.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 250.000 €.

4.3.3

Κτιριακές υποδοµές - Εξοπλισµός (Μέτρο 1.3)
Το Μέτρο 1.3 (κτιριακές υποδοµές) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 1.3.1 Αναβάθµιση πανεπιστηµιακού campus
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα υλοποιηθούν την περίοδο 2006-2008 κατά
προτεραιότητα τα παρακάτω υποέργα που αναφέρονται στον απολογισµό 2004-05 της παρούσας
Πρυτανείας:
•

Ολοκλήρωση κτιρίου Διάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας που θα στεγάσει τόσο την Επιτροπή
Ερευνών, όσο και το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστηµίου.

•

Μελέτη της επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής

•

Μελέτη Κτιρίου Τµήµατος Φαρµακευτικής

•

Μελέτη Κτιρίου Τµήµατος Πληροφορικής

•

Οριστική Μελέτη κτιρίου Παιδαγωγικής

•

Κτίριο Παιδαγωγικής

•

Οριστική Μελέτη κτιρίων ΜΜΕ και Πολιτικών Επιστηµών

•

Κτίριο ΜΜΕ και Πολιτικών Επιστηµών
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Επιπρόσθετα το έργο περιλαµβάνει πολλά µικρότερης κλίµακας έργα που αφορούν όλες τις Σχολές
και τα Τµήµατα του Α.Π.Θ. και νέα έργα τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επί του
παρόντος. Το µόνο βέβαιο είναι ότι το έργο αυτό είναι, από πλευράς οικονοµικού µεγέθους, το
µεγαλύτερο και σηµαντικότερο έργο του ΕΣΑ. Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και
βασίζεται στις υπάρχουσες εκτιµήσεις για τα ήδη δροµολογηµένα υποέργα.
Διάρκεια: 2006 - 2015
Προϋπολογισµός: 68.500.000 €

Έργο 1.3.2 Επέκταση πανεπιστηµιακού campus
Σύντοµη περιγραφή: Για την αντιµετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από τη συνεχή αύξηση
των δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ., σχεδιάζεται η χωρική επέκταση του Πανεπιστηµίου εκτός του
κεντρικού πανεπιστηµιακού campus, ως έργο που θα δώσει διέξοδο στις πιέσεις επέκτασης και
στέγασης υφιστάµενων και νέων δραστηριοτήτων έρευνας,

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα υποέργα, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και δροµολογηθεί,
σύµφωνα µε τον «Απολογισµό ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005» της Πρυτανείας του Α.Π.Θ.:
•

Κτίριο Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτηµα

•

Κτίριο Τµήµατος Θεάτρου στη Θέρµη

•

Κτίριο Εργαστηρίων ΤΕΦΑΑ

•

Κτίριο Βιολογικού στο Αγγελοχώρι

Διάρκεια: 2006 – 2015.
Προϋπολογισµός: 31.750.000 €.

Έργο 1.3.3 Δίκτυα και τηλεµατική
Σύντοµη περιγραφή: Στο έργο αυτό περιλαµβάνονται διάφορες δράσεις που αφορούν κυρίως στην
προµήθεια εξοπλισµού για την υποστήριξη γενικευµένων ή εξειδικευµένων λειτουργιών που
σχετίζονται µε την πληροφορική και τις επικοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
σηµαντικές δράσεις :
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•

Προµήθεια εξοπλισµού εργαστηρίων πληροφορικής του Α.Π.Θ., που στοχεύει στην
αναβάθµιση των εκπαιδευτικών νησίδων σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο Τµηµάτων και
Σχολών.

•

Αναβάθµιση των δικτυακών υποδοµών AUTH.net, όπου θα βασίζονται οι υπηρεσίες
τηλεµατικής σε όλο το Α.Π.Θ.

•

Χρηµατοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 10.000.000 €.

Έργο 1.3.4 Ενίσχυση βιβλιοθηκών
Σύντοµη περιγραφή: Το έργο περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των ήδη χρηµατοδοτούµενων από το
ΕΠΕΑΕΚ δράσεων µέχρι το τέλος του 2007 (διαθέσιµο υπόλοιπο περίπου 600.000 ευρώ). Νέα σειρά
δράσεων για την αναβάθµιση των βιβλιοθηκών προγραµµατίζεται για την περίοδο 2009-2013 µε
αναµενόµενη χρηµατοδότηση από το νέο ΕΠΕΑΕΚ.
Διάρκεια: 2006-2015.
Προϋπολογισµός: 7.600.000 €: αναλύεται σε 600.000 € για την περίοδο 2006-07 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και
7.000.000 € για την περίοδο 2009-15.

Έργο 1.3.5 Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδοµή
Εργαστηρίων του Α.Π.Θ. Το κύριο κριτήριο επιλογής των Εργαστηρίων που θα ενισχυθούν θα είναι η
αξιολόγηση του παραγόµενου από αυτά ερευνητικού έργου.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 11.800.000 €.

4.3.4

Μέριµνα φοιτητών και προσωπικού (Μέτρο 1.4)
Το Μέτρο 1.4 (µέριµνα φοιτητών και προσωπικού) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:
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Έργο 1.4.1 Φοιτητική Λέσχη
Σύντοµη περιγραφή: Το 2005 ολοκληρώθηκε σηµαντική αναβάθµιση της Φοιτητικής Λέσχης. Νέες
ανάλογες δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας σίτισης και τη βελτίωση της
παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης προγραµµατίζονται για την περίοδο 2011-2015.
Διάρκεια: 2011-2015.
Προϋπολογισµός: 2.000.000 €

Έργο 1.4.2 Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθούν δράσεις εκσυγχρονισµού των
εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου και προµήθεια νέου αναγκαίου εξοπλισµού σε
δύο φάσεις: η πρώτη φάση καλύπτει την περίοδο 2007-2008 και η δεύτερη την περίοδο 2011-2015.
Διάρκεια: 2007-2015
Προϋπολογισµός: 1.800.000 €: αναλύεται σε 800.000 € για την περίοδο 2007-08 και 1.000.000 € για
την περίοδο 2011-15.

Έργο 1.4.3 Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθεί η λειτουργία της Επιτροπής
Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. και η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που εποπτεύει.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 800.000 €.

Έργο 1.4.4 Ταµείο Υποστήριξη Φοιτητών
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα υποστηριχθεί η λειτουργία του Ταµείου
Υποστήριξης Φοιτητών µε χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 700.000 €.
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Έργο 1.4.5 Κατασκηνώσεις Καλάνδρας
Σύντοµη περιγραφή: Ανακαίνιση-αναµόρφωση του χώρου των κατασκηνώσεων µε τη δηµιουργία
νέων σύγχρονων υποδοµών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών.
Διάρκεια: 2009-2015.
Προϋπολογισµός: 1.600.000 €.

Έργο 1.4.6 Παιδικό Κέντρο
Σύντοµη περιγραφή: Το έργο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους δράσεις:
•

Διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και βελτίωση των συνθηκών φύλαξης.

•

Ανανέωση και εµπλουτισµός του παιδαγωγικού υλικού.

•

Συµπλήρωση της υλικοτεχνικής υποδοµής στο νέο κτίριο του Παιδικού Κέντρου.

•

Βελτίωση της λειτουργίας του Παιδικού Κέντρου (παιδαγωγικό πρόγραµµα, κατάρτιση
νηπιαγωγών, πρόσληψη νέου προσωπικού).

Διάρκεια: 2006-2015.
Προϋπολογισµός: 1.200.000 €.

4.3.5

Προπτυχιακές Σπουδές (Μέτρο 2.1)
Το Μέτρο 2.1 (προπτυχιακές σπουδές) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 2.1.1 Αναµόρφωση προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών
Σύντοµη περιγραφή: Δεδοµένου ότι τα Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών αποτελούν τη
σπονδυλική στήλη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η ποιοτική τους αναβάθµιση συνδέεται άµεσα µε
την αποτελεσµατικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το έργο περιλαµβάνει την ολοκλήρωση των
εκτελούµενων έργων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, µέσω των οποίων έχει ήδη επιτευχθεί η
αναµόρφωση των περισσοτέρων προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών αλλά και ο εµπλουτισµός
τους αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες τόσο στο περιεχόµενο των σπουδών, όσο και στις µεθόδους
διδασκαλίας. Το έργο θα ενεργοποιηθεί και πάλι κατά το 2010, οπότε είναι σκόπιµο να ξεκινήσει ένας
νέος κύκλος κριτικής θεώρησης και αναµόρφωσης των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών σε
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ορισµένα τουλάχιστον Τµήµατα του Α.Π.Θ., τα οποία δεν έχουν προχωρήσει σε σηµαντική
αναµόρφωση των προγραµµάτων τους κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 7.550.000 €: αναλύεται σε 1.550.000 € για την περίοδο 2006-07 (χρηµατοδότηση
κύρια από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και 6.000.000 € για την περίοδο 2010-15.

Έργο 2.1.2 Ενίσχυση νέων Τµηµάτων
Σύντοµη περιγραφή: Το έργο αυτό αφορά στην ενίσχυση των νέων τµηµάτων του Α.Π.Θ. για τη
δηµιουργία υποδοµών (αίθουσες, εργαστήρια), ανάπτυξη µαθηµάτων, κάλυψη εκπαιδευτικών
δαπανών, αµοιβές ωροµισθίων διδασκόντων, κλπ. Μέρος του έργου χρηµατοδοτείται ήδη από το
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το ποσό που αναµένεται να απορροφηθεί µέχρι το 2007 ανέρχεται σε 1.050.000 €.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 5.250.000 €.

Έργο 2.1.3 Πρακτική άσκηση φοιτητών
Σύντοµη περιγραφή: Η επιτυχία του θεσµού της πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των δύο ΕΠΕΑΕΚ
καταδεικνύει την αναγκαιότητα συνέχισης της πρακτικής άσκησης και στην επόµενη δεκαετία µε
παρόµοιους στόχους. Η µόνη διαφοροποίηση σε σχέση µε το παρελθόν θα είναι η προσπάθεια πιο
ενεργούς οικονοµικής συµµετοχής των οργανισµών και επιχειρήσεων όπου πραγµατοποιείται η
πρακτική άσκηση. Το έργο µπορεί να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης
του Α.Π.Θ., το οποίο, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα του Α.Π.Θ. αλλά και µε άλλους παρόµοιους
φορείς, διερευνά από τη µία την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες σε ικανότητες και δεξιότητες
που απαιτεί ο επαγγελµατικός χώρος και από την άλλη αυτές που προσφέρει στους φοιτητές του το
Α.Π.Θ. Βασικές δραστηριότητες του έργου αυτού θα αποτελέσουν:
•

Η δηµιουργία και συντήρηση ενιαίας βάσης δεδοµένων για την καταγραφή των δηµοσίων
υπηρεσιών, οργανισµών και επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης,
των φοιτητών που εκτελούν πρακτική άσκηση, την περιγραφή του αντικειµένου των θέσεων
πρακτικής άσκησης και τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης της
πρακτικής άσκησης.

•

Ανάπτυξη µηχανισµού εύρεσης θέσεων εκτέλεσης πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες,
οργανισµούς και επιχειρήσεις.
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•

Ανάπτυξη µηχανισµών πλήρωσης των θέσεων πρακτικής άσκησης µε φοιτητές και
παρακολούθησης της εκτέλεσής της.

Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 1.900.000 €: αναλύεται σε 300.000 € για την περίοδο 2006-07 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και
1.600.000 € για την περίοδο 2008-2015.

4.3.6

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μέτρο 2.2)
Το Μέτρο 2.2 (µεταπτυχιακές σπουδές) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 2.2.1 Ενίσχυση υφιστάµενων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών
Σύντοµη περιγραφή: Στο Α.Π.Θ. λειτουργεί ήδη σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων
µεταπτυχιακών σπουδών. Ορισµένα εκ των προγραµµάτων αυτών είναι διατµηµατικά ή και
διαπανεπιστηµιακά, στην ανάπτυξη των οποίων το Πανεπιστήµιο δίνει ιδιαίτερη έµφαση (βλ. έργο
2.2.3). Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι τα µονοτµηµατικά Π.Μ.Σ. στερούνται σηµασίας και αξίας. Το έργο
αυτό αφορά την οικονοµική ενίσχυση αυτών ακριβώς των υφιστάµενων µονοτµηµατικών Π.Μ.Σ, η
συνέχιση της λειτουργίας των οποίων σε υψηλό επίπεδο ποιότητας προϋποθέτει τη διάθεση ανάλογων
οικονοµικών πόρων.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 1.800.000 €: αναλύεται σε 800.000 € για την περίοδο 2006-07 (διαθέσιµη
χρηµατοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και 1.000.000 € για την περίοδο 2011-15.

Έργο 2.2.2 Ενίσχυση νέων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών
Σύντοµη περιγραφή: Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ χρηµατοδοτεί τη λειτουργία νέων Π.Μ.Σ. µέχρι το 2007. Κύριο
αντικείµενο του έργου αυτού είναι η οικονοµική ενίσχυση των νέων προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους µετά το 2007.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 2.050.000 €: αναλύεται σε 450.000 € για την περίοδο 2006-07 (διαθέσιµη
χρηµατοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και 1.600.000 € για την περίοδο 2008-15.
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Έργο 2.2.3 Ενίσχυση διατµηµατικών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών
Σύντοµη περιγραφή: Η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων και η
ουσιαστική διεπιστηµονική µόρφωση των µεταπτυχιακών σπουδαστών επιβάλλουν την ενίσχυση του
διεπιστηµονικού / διατµηµατικού χαρακτήρα των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών. Για το
λόγο αυτό, τόσο ο στρατηγικός στόχος Σ11, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 3.2.5 του παρόντος
ΣΕΣΑ, όσο και η πολιτική του Α.Π.Θ. για τις µεταπτυχιακές σπουδές (παράγραφος 3.3) προβλέπουν
ρητά την ιδιαίτερη ενίσχυση των διατµηµατικών και διαπανεπιστηµιακών προγραµµάτων
µεταπτυχιακών σπουδών. Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση της σχετικής πολιτικής
για την επίτευξη του σχετικού στρατηγικού στόχου, µέσω της γενναίας συνεχούς οικονοµικής
ενίσχυσης των διατµηµατικών και διαπανεπιστηµιακών Π.Μ.Σ.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 5.900.000 €: αναλύεται σε 400.000 € για την περίοδο 2006-07 (διαθέσιµη
χρηµατοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και 5.500.000 € για την περίοδο 2008-15.

4.3.7

Δια βίου Εκπαίδευση (Μέτρο 2.3)
Το Μέτρο 2.3 (δια βίου εκπαίδευση) περιλαµβάνει το ακόλουθο έργο:

Έργο 2.3.1 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης
Σύντοµη περιγραφή: Η αυξανόµενη ζήτηση για συνεχιζόµενη εκπαίδευση σε όλα τα επιστηµονικά
πεδία αποτελεί πρόκληση για το Α.Π.Θ. Στα πλαίσια της πολιτικής του για τη δια βίου εκπαίδευση
και για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου Σ14, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 3.2.5 του
παρόντος ΣΕΣΑ, το έργο αυτό περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δράσεις που αφορούν την οργάνωση,
προβολή, πιλοτική υλοποίηση και αξιολόγηση προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης. Θα µελετηθεί η
δυνατότητα και σκοπιµότητα υιοθέτησης, εν µέρει, νέων µορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που
επικεντρώνονται σε µορφές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, µε βασικό µέσο µετάδοσης το Internet.
Μεταξύ άλλων, αντικείµενο του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης κτιριακής
υποδοµής του υπό ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης, κατά προτίµηση σε κάποιο
κληροδότηµα εκτός της κεντρικής πανεπιστηµιούπολης. Η χρηµατοδότηση του έργου προβλέπεται να
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2007, µε το σκεπτικό ότι το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του
Α.Π.Θ. θα πρέπει να καταστεί σύντοµα οικονοµικά βιώσιµο ως πλήρως αυτοχρηµατοδοτούµενος
οργανισµός.
Διάρκεια: 2006-2007
Προϋπολογισµός: 1.500.000 €
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4.3.8

Βασική έρευνα (Μέτρο 3.1)
Το Μέτρο 3.1 (βασική έρευνα) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 3.1.1 Ίδρυση – λειτουργία ερευνητικών κέντρων αριστείας
Σύντοµη περιγραφή: Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, η ερευνητική εστίαση είναι µια
επιλογή εξαιρετικής σηµασίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Α.Π.Θ. αναφορικά µε
τη βασική και την εφαρµοσµένη έρευνα. Η ερευνητική εστίαση θα επιτευχθεί µε επικέντρωση του
βέλτιστου εκ του ανθρώπινου δυναµικού, των εκάστοτε διαθέσιµων οικονοµικών πόρων και
υποδοµών και των ήδη αναπτυγµένων ή υπό ανάπτυξη δικτύων εργαστηρίων σε ερευνητικά κέντρα
αριστείας µε εξειδίκευση σε πεδία αιχµής της έρευνας και τεχνολογίας. Σύµφωνα µε το στρατηγικό
στόχο Σ15, όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 3.2.6. του παρόντος, θα επιδιωχθεί κατά το 2015 να
λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη 5 έως 10 τέτοια ερευνητικά κέντρα αριστείας. Αντικείµενο του έργου
3.1.1 είναι η υποβοήθηση της ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας των κέντρων αυτών, κάποια
τουλάχιστον από τα οποία αναµένεται να προέλθουν από τα ήδη υφιστάµενα θεµατικά δίκτυα έρευνας
που έχει χρηµατοδοτήσει η Επιτροπή Ερευνών.
Αν και οι λεπτοµέρειες της δοµής και του τρόπου λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων
αριστείας θα αποτελέσουν προφανώς αντικείµενο διερεύνησης και διαβούλευσης, είναι χρήσιµο να
διατυπωθούν ορισµένες αρχικές σχετικές σκέψεις, ώστε να διευκρινιστεί κάπως το περιεχόµενο του
όρου «Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας». Τα κέντρα αυτά λοιπόν προβλέπεται να αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα του Α.Π.Θ., να λειτουργούν µε δικό τους εσωτερικό κανονισµό, να διοικούνται
από εκλεγµένο Δ.Σ. που θα απαρτίζεται από µέλη Δ.Ε.Π. των συµµετεχόντων Εργαστηρίων και να
διευθύνονται από Επιστηµονικώς Υπεύθυνο µε τριετή θητεία. Τα ερευνητικά κέντρα αριστείας θα
στελεχωθούν µε το βέλτιστο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό των συµµετεχόντων Εργαστηρίων,
σύµφωνα µε συγκεκριµένα αντικειµενικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να προσυµφωνηθούν σε
επίπεδο Ιδρύµατος.
Οι ερευνητικές κατευθύνσεις θα επιλέγονται αφενός βάσει της χρηµατοδότησης που θα
επιτυγχάνεται και αφετέρου βάσει συγκεκριµένων διαδικασιών και κριτηρίων που θα ορίζονται στον
εσωτερικό κανονισµό του κέντρου. Η διαχείριση των κονδυλίων θα γίνεται από την Επιτροπή
Ερευνών σε συνεργασία µε τον εκάστοτε Επιστηµονικώς Υπεύθυνο και την αντίστοιχη οικονοµική
υπηρεσία του κάθε ερευνητικού κέντρου.
Τα ερευνητικά κέντρα θα εγκατασταθούν είτε στο campus του Πανεπιστηµίου, µετά από ριζική
ανακατανοµή των διαθέσιµων σήµερα χώρων, είτε (προτιµότερο) σε ειδικά δοµηµένο ερευνητικό
περιβάλλον από άποψη κατασκευαστικής υποδοµής και τεχνολογικού εξοπλισµού εκτός
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πανεπιστηµιακού campus. Απαιτείται η σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας και
των προσχεδίων των χώρων εγκατάστασης των ερευνητικών κέντρων.
Διάρκεια: 2008-2015
Προϋπολογισµός: 6.000.000 €

Έργο 3.1.2 Χρηµατοδότηση προγραµµάτων βασικής έρευνας
Σύντοµη περιγραφή: Οι στρατηγικές επιλογές τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της
Επιτροπής Ερευνών έχουν ευνοήσει τα τελευταία χρόνια την κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση της
εφαρµοσµένης έρευνας. Αποτέλεσµα των επιλογών αυτών είναι οι χαµηλοί αντικειµενικοί δείκτες
αξιολόγησης της βασικής έρευνας τόσο στο Α.Π.Θ. όσο και στα περισσότερα άλλα ελληνικά Α.Ε.Ι.
Μακροπρόθεσµα, η µη επίτευξη υψηλών δεικτών αξιολόγησης της έρευνας θα έχει σοβαρό αντίκτυπο
στη διεκδίκηση χρηµατοδότησης από διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα. Η αναγκαιότητα άµεσης
υποστήριξης της βασικής έρευνας επισηµαίνεται και από τους κριτές της EUA στην έκθεση
επισκόπησης του Α.Π.Θ.
Αντικείµενο του έργου αυτού είναι η σηµαντική ενίσχυση της βασικής έρευνας µέσω
χρηµατοδότησης σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων είτε στα πλαίσια των ερευνητικών κέντρων
αριστείας (Έργο 3.1.1) και των εσωτερικών δικτύων εργαστηρίων (Έργο 3.2.1) είτε ανεξαρτήτως.
Επιπλέον, θα αναπτυχθούν διαδικασίες οι οποίες θα προσφέρουν τη δυνατότητα και τα εφόδια για
βελτίωση του τρόπου άσκησης της έρευνας από τα µέλη Δ.Ε.Π. και τους ερευνητές του
Πανεπιστηµίου. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν την οργάνωση και υλοποίηση σεµιναρίων µε
θέµατα όπως: (i) κατηγορίες έρευνας, (ii) δεοντολογία έρευνας, (iii) ευκαιρίες χρηµατοδότησης και
διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων (iv) µέθοδοι αξιοποίησης αποτελεσµάτων έρευνας και
διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, και (v) ποιοτική αξιολόγηση έρευνας και
δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 24.100.000 €. Το έργου έχει εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για τα έτη 2006-2007
από µέρος του προϋπολογισµού των έργων «Πυθαγόρας» και «Ηράκλειτος» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Έργο 3.1.3 Συµµετοχή ακαδηµαϊκού προσωπικού σε συνέδρια
Σύντοµη περιγραφή: Για την εξέλιξη του ακαδηµαϊκού προσωπικού απαιτείται η συµµετοχή του σε
διεθνείς αλλά και εθνικές συναντήσεις και συνέδρια. Το διατιθέµενο ποσό από το Α.Π.Θ. για το
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σκοπό αυτό είναι πολύ µικρό και καλύπτει µέρος των δαπανών συµµετοχής σε ελάχιστα µέλη Δ.Ε.Π.
Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει µεγάλο αριθµό µελών Δ.Ε.Π. να συµµετέχουν σε διεθνή συνέδρια σε
τακτική βάση, αφαιρώντας τους έτσι τη δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για τις διεθνείς
επιστηµονικές εξελίξεις αλλά και τη δυνατότητα διενέργειας διερευνητικών επαφών για ερευνητικές
συνεργασίες µε Πανεπιστήµια του εξωτερικού. Αν και ορισµένα µέλη Δ,Ε.Π. είναι σε θέση να
αντιµετωπίζουν τις σχετικές δαπάνες µέσω ερευνητικών προγραµµάτων, το Πανεπιστήµιο θα πρέπει
να διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής τουλάχιστον σε ένα διεθνές
συνέδριο κάθε δύο χρόνια για κάθε µέλος Δ.Ε.Π. µε ικανοποιητικό δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο σε
αναγνωρισµένα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 7.300.000 € (περίπου 5000 συµµετοχές σε συνέδρια). Κατά τα έτη 2006 και 2007
το έργο χρηµατοδοτείται έµµεσα από µέρος του προϋπολογισµού των έργων

«Πυθαγόρας» και

«Ηράκλειτος» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Έργο 3.1.4 Χορήγηση ερευνητικών υποτροφιών
Σύντοµη περιγραφή: Η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας του Α.Π.Θ. στηρίζεται σηµαντικά στην
ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του παραγόµενου ερευνητικού έργου. Εποµένως το Α.Π.Θ. πρέπει να
υιοθετήσει µέτρα που αποτρέπουν τη διαρροή των καλύτερων αποφοίτων κάθε Τµήµατος προς το
εξωτερικό µε τη χορήγηση υποτροφιών κυρίως σε υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες
ερευνητές, αλλά και σε µεταπτυχιακούς φοιτητές που ακολουθούν πρόγραµµα Μ.Δ.Ε. Οι υποτροφίες
των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να είναι τετραετούς διάρκειας µε ετήσια ανανέωση και
δυνατότητα παράτασης για ένα ακόµη έτος. Η χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να γίνεται µε σαφώς
προσδιορισµένα κριτήρια. Προκειµένου να διατηρηθεί η εξωστρέφεια και ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας
της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης πρέπει να γίνει παράλληλα εκτενής χρήση των δυνατοτήτων που
παρέχονται από το πρόγραµµα SOCRATES/ERASMUS. Επίσης, η έναντι αµοιβής συµµετοχή των
υποψηφίων διδακτόρων στην προπτυχιακή εκπαιδευτική διαδικασία (φροντιστήρια, εργαστήρια)
συµβάλλει στην αποσυµφόρηση προπτυχιακών τάξεων, ενώ παράλληλα προσφέρει στους υποψήφιους
διδάκτορες πολύτιµη διδακτική εµπειρία. Ακόµη, θα πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή υποψηφίων
διδακτόρων σε διεθνή συνέδρια .
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 15.100.000 €. Το έργο έχει εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση για τα έτη 2006-2007
από µέρος του προϋπολογισµού των έργων «Πυθαγόρας» και «Ηράκλειτος» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
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4.3.9

Εφαρµοσµένη έρευνα (Μέτρο 3.2)
Το Μέτρο 3.2 (εφαρµοσµένη έρευνα) περιλαµβάνει το ακόλουθο έργο:

Έργο 3.2.1: Ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων εργαστηρίων
Σύντοµη Περιγραφή: Η Επιτροπή Ερευνών έχει ήδη χρηµατοδοτήσει τη δηµιουργία 50 θεµατικών
δικτύων έρευνας, δηλαδή εσωτερικών δικτύων εργαστηρίων µε κοινούς ερευνητικούς στόχους.
Αντικείµενο του έργου αυτού είναι η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας µε την αρχική
χρηµατοδότηση και άλλων θεµατικών δικτύων έρευνας, αλλά κυρίως η ενίσχυση της ανάπτυξης των
αποτελεσµατικότερων από αυτά τα εσωτερικά δίκτυα εργαστηρίων. Στόχος είναι να εξυπηρετηθεί η
στρατηγική του Α.Π.Θ. για την έρευνα και ειδικότερα να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος Σ15 στο
σκέλος του που αφορά τη δηµιουργία ερευνητικών κέντρων αριστείας, µέσω του εντοπισµού και της
οικονοµικής (και όχι µόνον) στήριξης των πλέον διακεκριµένων ερευνητικών οµάδων (δικτύων), µε
την προοπτική να µετεξελιχθούν στις πρώτες εστίες αριστείας στο Α.Π.Θ.
Η συνέργεια του παρόντος έργου µε το έργο 3.1.1 είναι προφανής. Ουσιαστικά και τα δύο αυτά
έργα αφορούν την παράλληλη ανάπτυξη της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας. Αναφέρονται
όµως ξεχωριστά µε διακεκριµένους προϋπολογισµούς ώστε αφενός να καταστεί σαφές ότι το ΕΣΑ
διαθέτει µέτρα για την υποστήριξη και της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας, αφετέρου όµως
να εκφραστεί και η σχετική έµφαση που αποδίδει το παρόν ΣΕΣΑ στη βασική και στην εφαρµοσµένη
έρευνα.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 900.000 €: αναλύεται σε 400.000 € για την περίοδο 2006-07 (πρώτη φάση του
έργου, ενίσχυση υφιστάµενων εσωτερικών δικτύων) και 500.000 € για την περίοδο 2011-15 (δεύτερη
φάση, ενίσχυση νέων εσωτερικών δικτύων).

4.3.10 Διασύνδεση µε το οικονοµικό περιβάλλον (Μέτρο 4.1)
Το Μέτρο 4.1 (διασύνδεση µε το οικονοµικό περιβάλλον) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 4.1.1 Γραφείο Διασύνδεσης
Σύντοµη περιγραφή: Οι συνεχείς και σηµαντικές αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο της
απασχόλησης απαιτούν τη συστηµατική παρακολούθησή της και τη διαρκή αµφίδροµη πληροφόρηση
των εργοδοτικών οργανισµών και της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ως
βασικό σκοπό την παροχή γενικής ή εξειδικευµένης πληροφορίας σε ότι αφορά µεταπτυχιακές
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σπουδές και εργασία προς τους φοιτητές και απόφοιτους του Α.Π.Θ. Το έργο αυτό έχει ως
αντικείµενο την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ του Γραφείου Διασύνδεσης του
Α.Π.Θ. Δεδοµένου ότι έχει ήδη αποφασιστεί η ένταξη του Γραφείου Διασύνδεσης στον οργανισµό
διοικητικών υπηρεσιών του Α.Π.Θ. ως Τµήµα Διασύνδεσης υπαγόµενο στη Διεύθυνση Συντονισµού
Ακαδηµαϊκών Μονάδων (Π.Δ. 206/2005), οι λειτουργικές του δαπάνες θα καλύπτονται εφεξής από
τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.
Διάρκεια: 2006-2007.
Προϋπολογισµός: 400.000 €.

Έργο 4.1.2 Διάδοση αποτελεσµάτων της έρευνας
Σύντοµη περιγραφή: Έχουν διαπιστωθεί και τεκµηριωθεί οι σοβαρές αδυναµίες και ελλείψεις ως
προς τη διασύνδεση της πανεπιστηµιακής εργαστηριακής έρευνας µε την εισαγωγή και προσαρµογή
της τεχνολογικής καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία. Από την άλλη µεριά υπάρχουν ευκαιρίες
και σηµαντικό ανεκµετάλλευτο δυναµικό και στις δύο παραπάνω συνιστώσες (εργαστηριακή έρευνα
και παραγωγικό σύστηµα), που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν κατάλληλα µε την παρουσία
αποτελεσµατικών µηχανισµών διαµεσολάβησης. Στην τρέχουσα συγκυρία ο παράγων "τεχνολογική
γνώση" αποτελεί έναν από τους κυριότερους συντελεστές της ανταγωνιστικότητας και είναι ιδιαίτερο
αντικείµενο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και η βασική προτεραιότητα για την
έρευνα. Στα πλαίσια αυτού του έργου σχεδιάζεται η ανταπόκριση σε τοπικές, περιφερειακές και
εθνικές ανάγκες και δυνατότητες προώθησης της καινοτόµου ανάπτυξης µε διάδοση και εφαρµογή
της διαθέσιµης "τεχνολογικής γνώσης". Ειδικότερα, στα πλαίσια του εν λόγω έργου θα
δηµιουργηθούν και ενισχυθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί για τη συγκέντρωση, προσαρµογή και
διάδοση της απαραίτητης πληροφορίας προς την κατεύθυνση επίτευξης του στρατηγικού στόχου Σ19,
όπως αυτός διατυπώνεται στην παράγραφο 3.2.8 του παρόντος ΣΕΣΑ.
Το έργο αυτό είναι άµεσα συνυφασµένο µε τη δηµιουργία ερευνητικών κέντρων αριστείας
(έργο 3.1.1) και τη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (έργο 1.2.5). Τα
αναµενόµενα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου περιλαµβάνουν: (α) συµβολή στην
εξασφάλιση ικανοποιητικής απασχόλησης επιστηµονικού δυναµικού υψηλού επιπέδου, (β) βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος, (γ) προώθηση της αναπτυξιακής προσπάθειας
της περιφέρειας και της χώρας, (δ) παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, (ε)
ενηµέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέµατα τεχνολογικής πολιτικής και ανάπτυξης.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 1.000.000 €.
129

Έργο 4.1.3 Ανάπτυξη του δικτύου πιστοποιηµένων εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών
Σύντοµη Περιγραφή: Το έργο αυτό ενισχύει τη δράση που ανέλαβε η Επιτροπή Ερευνών για τη
δηµιουργία Πιστοποιηµένων Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών. Μέχρι σήµερα υπάρχουν 70 αιτήσεις
από εργαστήρια που επιθυµούν να αποκτήσουν διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001
ή ISO 17025. Για τα ένδεκα (11) εργαστήρια από αυτά, ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες µε την
επιλογή των αναδόχων, ενώ για τα υπόλοιπα θα ακολουθηθεί σταδιακά η ίδια διαδικασία. Το κόστος
πιστοποίησης θα καλυφθεί εν µέρει (50%) από τα διαθέσιµα της Επιτροπής Ερευνών και εν µέρει
(50%) από τα έσοδα των εργαστηρίων αυτών. Σκοπός του Έργου είναι οι δράσεις για πιστοποίηση να
επεκταθούν σε όσα εργαστήρια – σπουδαστήρια ή µονάδες έρευνας του Α.Π.Θ. επιθυµούν να
ενταχθούν στο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών.

Τα εργαστήρια θα

πιστοποιούνται για:
•

εξειδικευµένους προγνωστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους,

•

παροχή υπηρεσιών µε στόχο την αύξηση της ανταποδοτικής οικονοµικής ωφέλειας και
αυτοχρηµατοδότησης της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας,

•

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια συνεργασιών µε επιχειρήσεις σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο,

•

παροχή τεχνικής βοήθειας προς φορείς (συλλογικούς και επιχειρήσεις) της περιοχής για την
ανάπτυξη νέων κλάδων υψηλής τεχνολογίας. Η τεχνική βοήθεια µπορεί να αφορά στην
κατασκευή πρωτοτύπων προϊόντων ή στην ανάπτυξη συστηµάτων και µεθόδων διαχείρισης που
χρησιµοποιούν υψηλή τεχνολογία σε περιοχές όπως π.χ. κατασκευές, παραγωγή, συγκοινωνίες,
περιβάλλον, ενέργεια και τηλεµατική.

Διάρκεια: 2006-2007 και 2011-2015
Προϋπολογισµός: 400.000 €: αναλύεται σε 200.000 € κατά την πρώτη φάση του έργου (2006-2007)
και 200.000 € κατά τη δεύτερη φάση (2011-2015).

Έργο 4.1.4 Υποστήριξη επιχειρηµατικότητας
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και συγκεκριµένων επιχειρηµατικών ιδεών µέσα από τις εκπαιδευτικές δοµές του
Πανεπιστηµίου. Ειδικότερα, θα χρηµατοδοτηθεί η εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας στα πλαίσια ειδικών µαθηµάτων επιλογής του προγράµµατος σπουδών κάθε
συµµετέχοντος Τµήµατος ή Σχολής. Επιπλέον, θα υποστηριχθούν και ορισµένοι από εκείνους που
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επιθυµούν να αναλάβουν επιχειρηµατική δράση, µέσω της χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών ιδεών
βασισµένων σε επιχειρηµατικά σχέδια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των ειδικών µαθηµάτων
Διάρκεια: 2006-2007 και 2009-2015.
Προϋπολογισµός: 1.060.000 €: αναλύεται σε 300.000 € για την περίοδο 2006-07 (χρηµατοδότηση
εξασφαλισµένη από το πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και 760.000 € για την περίοδο 2009-2015.

Έργο 4.1.5 Υποστήριξη της δηµιουργίας επιχειρήσεων spin-off
Σύντοµη περιγραφή: Το παρόν έργο εντάσσεται στα πλαίσια της διάδοσης και της εκµετάλλευσης
των ερευνητικών αποτελεσµάτων και στοχεύει στην επιχειρηµατική αξιοποίηση της παραγόµενης
γνώσης στο Α.Π.Θ. Αντικείµενο του έργου είναι η αρχική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων spin-off και
start-up που θα προκύψουν από ερευνητικά έργα που εκτελούνται στο Πανεπιστήµιο. Μεταξύ των
απώτερων στόχων του έργου αυτού είναι και η δηµιουργία εσόδων για το Α.Π.Θ. από τη συµµετοχή
του στα κέρδη των επιχειρήσεων spin-off και start up που θα χρηµατοδοτήσει.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 1.000.000 € (συµµετοχή του Α.Π.Θ.). Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων spinoff και start-up θα γίνει κατά κύριο λόγο από εθνικά προγράµµατα, όπως π.χ. το ΕΠΑΝ.

4.3.11 Διασύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Μέτρο 4.2)
Το Μέτρο 4.2 (διασύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον) περιλαµβάνει τα
ακόλουθα έργα:

Έργο 4.2.1 Εκδηλώσεις και συνέδρια
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθούν δράσεις αναβάθµισης των
διασυνδέσεων του Α.Π.Θ. µε το κοινωνικό του περιβάλλον. Ειδικότερα θα ενισχυθούν δράσεις προς
την κατεύθυνση της διοργάνωσης τιµητικών και εορταστικών εκδηλώσεων αλλά και ηµερίδων,
εθνικών και διεθνών συνεδρίων για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε µείζονα
κοινωνικά θέµατα.
Διάρκεια: 2006 - 2015
Προϋπολογισµός: 600.000 €.

131

Έργο 4.2.2 Εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθούν και θα συστηµατοποιηθούν
δράσεις παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό περιβάλλον και εξειδικευµένων γνώσεων σε µείζονα
προβλήµατα που απασχολούν το ευρύ κοινό, όπως σεισµοί, περιβαλλοντολογικά θέµατα,
προβλήµατα δηµόσιας υγείας και άλλα.
Διάρκεια: 2006 - 2015
Προϋπολογισµός: 700.000 €.

Έργο 4.2.3 Προβολή πολιτισµικών αγαθών
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα ενισχυθεί η ανάπτυξη συστηµάτων για την
τεκµηρίωση και προβολή πολιτισµικών αγαθών, διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, αρχαιολογία,
ιστορία, αρχιτεκτονική, µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών.
Διάρκεια: 2006 - 2015
Προϋπολογισµός: 1.000.000 €.

Έργο 4.2.4 Ορχήστρα Α.Π.Θ.
Σύντοµη περιγραφή: Στα πλαίσια αυτού του έργου θα συνεχισθεί η λειτουργία της Ορχήστρας
Α.Π.Θ. και θα ενισχυθούν δράσεις αναβάθµισής της προς την κατεύθυνση πραγµατοποίησης
συναυλιών ενταγµένων σε ετήσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων και της ανάπτυξης περαιτέρω
συνεργασιών µε πολιτιστικούς φορείς.
Διάρκεια: 2006 - 2015.
Προϋπολογισµός: 700.000 €.

Έργο 4.2.5 Φοιτητική εβδοµάδα
Σύντοµη περιγραφή: Η φοιτητική εβδοµάδα αποτελεί έναν θεσµό που συσπειρώνει όλα τα
οργανωµένα φοιτητικά σύνολα του Α.Π.Θ. που ασχολούνται µε καλλιτεχνικές δράσεις, όπως
µουσική, θέατρο, ζωγραφική, µε σκοπό τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που φέρνουν σε
επικοινωνία τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας τόσο µεταξύ τους όσο και µε το ευρύτερο
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κοινωνικό περιβάλλον της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια αυτού του έργου θα υποστηριχθεί
οικονοµικά ο θεσµός της Φοιτητικής Εβδοµάδας µέσω της χρηµατοδότησης των εκδηλώσεών της.
Διάρκεια: 2006 - 2015.
Προϋπολογισµός: 600.000 €.

4.3.12 Κινητικότητα ακαδηµαϊκού προσωπικού – φοιτητών (Μέτρο 5.1)
Το Μέτρο 5.1 (κινητικότητα ακαδηµαϊκού προσωπικού) χρηµατοδοτεί κυρίως τις µετακινήσεις
ακαδηµαϊκού προσωπικού και φοιτητών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων
διεθνούς προσανατολισµού (Ευρωπαϊκής διάστασης) του Πανεπιστηµίου Περιλαµβάνει τα ακόλουθα
έργα:

Έργο 5.1.1 Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών
Σύντοµη περιγραφή: To Α.Π.Θ. έχει αναπτύξει µεγάλο αριθµό συµφωνιών συνεργασίας µε
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι συµφωνίες αυτές έγιναν σε ad-hoc βάση χωρίς σαφή
κριτήρια. Έχει ήδη εγκριθεί από την Σύγκλητο η εισήγηση για το Στρατηγικό Σχεδιασµό και ο
Κανονισµός για την Σύναψη Συµφωνιών Επιστηµονικής Συνεργασίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη
διευκόλυνση της συµµετοχής Τµηµάτων ή Εργαστηρίων σε καταξιωµένα Ευρωπαϊκά δίκτυα διεθνούς
συνεργασίας. Το έργο θα χρηµατοδοτήσει τις αναγκαίες ενέργειες (π.χ. µετακινήσεις) για την
ανάπτυξη εκείνων των διεθνών συνεργασιών που κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές.
Παράλληλα, στα πλαίσια του ίδιου έργου θα επιδιωχθεί η βελτίωση της λειτουργίας των
οργανωτικών µονάδων που εµπλέκονται µε τις διεθνείς συµφωνίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του ακαδηµαϊκού προσωπικού και των φοιτητών για τις υπάρχουσες
συµφωνίες και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.
Διάρκεια: 2006-2015. Η σχεδίαση του µηχανισµού αξιολόγησης συµφωνιών θα γίνει µέχρι το 2007.
Προϋπολογισµός: 750.000 €.

Έργο 5.1.2 Ευρωπαϊκοί µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Σύντοµη περιγραφή: Ενίσχυση της διαδικασίας για την απονοµή «ευρωπαϊκών» µεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών.

Σε επίπεδο Μ.Δ.Ε. η προσπάθεια µπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που

προσφέρει το SOCRATES, τα ερευνητικά προγράµµατα µε χρηµατοδότηση της ΕΕ, τις διµερείς
επιστηµονικές συµφωνίες που έχει υπογράψει το Α.Π.Θ. καθώς και την αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Σε
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επίπεδο διδακτορικού διπλώµατος (ΔΔ) προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα απονοµής κοινού ΔΔ
κατόπιν συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταίρων που επωµίζονται από κοινού την ευθύνη της
παρακολούθησης της διατριβής. Η επιτυχία του έργου προϋποθέτει ότι η συγγραφή και υποστήριξη
της ΔΔ µπορεί να γίνει σε ευρέως διαδεδοµένη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 300.000 €.

4.3.13 Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα (Μέτρο 5.2)
Το Μέτρο 5.2 (συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 5.2.1 Διάχυση της πληροφορίας για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα
Σύντοµη περιγραφή: Βασικό στοιχείο για τη συµµετοχή του Α.Π.Θ. σε διεθνή δίκτυα έρευνας είναι
η αποτύπωση, εξασφάλιση πρόσβασης και συστηµατική διακίνηση πληροφοριών που σχετίζονται µε
την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Τµηµάτων και των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ. Η
πληροφορία αυτή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο. Συγκεκριµένα,
προτείνεται η έκδοση αγγλόφωνων οδηγών έρευνας ανά Τµήµα ανά διετία και η δηµιουργία σχετικών
ιστοσελίδων είτε κεντρικά, είτε ανά Τµήµα. Τα Τµήµατα θα φροντίζουν για τη συστηµατική
συγκέντρωση και την ταξινόµηση του σχετικού υλικού από τα µέλη τους και η Επιτροπή Ερευνών θα
µεριµνά για την ενηµέρωση των ιστοσελίδων και την προετοιµασία των εκδόσεων.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 200.000 € (περιλαµβάνει την έκδοση των οδηγών έρευνας και την αρχική
ανάπτυξη των ιστοσελίδων).

Έργο 5.2.2: Συµµετοχή εργαστηρίων σε δίκτυα έρευνας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου
Σύντοµη Περιγραφή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων
που εκπονούνται από ερευνητικά δίκτυα αριστείας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου και στηρίζει τις
δράσεις διακρατικών και διεπιστηµονικών συνεργασιών µε τη χρηµατοδότηση της βασικής ή
εφαρµοσµένης (προσανατολισµένη) έρευνας σε δίκτυα θεµατικά, κλαδικά, ή διακλαδικά, µε τη
συµµετοχή Πανεπιστηµίων και Βιοµηχανίας. Αυτό έχει ως στόχο την εξάλειψη των δυσχερειών στην
ανάπτυξη καινοτοµικών ιδεών και προϊόντων, σε σχέση µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, τη
συγκράτηση των Ευρωπαίων επιστηµόνων και επενδυτών στους κόλπους της και την ενίσχυση των
συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτοµιών.
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Η µέχρι σήµερα συµµετοχή ακαδηµαϊκών µονάδων του Α.Π.Θ. σε δίκτυα έρευνας στηρίχθηκε
κατά κύριο λόγο σε πρωτοβουλίες µεµονωµένων µελών Δ.Ε.Π. Σκοπός του έργου αυτού είναι η
µεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση της ενηµέρωσης, της σύνταξης προτάσεων και της
διοικητικής υποστήριξης για τη συµµετοχή σε ερευνητικά δίκτυα, ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική
του Α.Π.Θ. για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής του διάστασης.
Διάρκεια: 2006-2015.
Προϋπολογισµός: 500.000 €.

4.3.14 Ποιότητα στην εκπαίδευση (Μέτρο 6.1)
Το Μέτρο 6.1 (ποιότητα στην εκπαίδευση) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 6.1.1 Διασφάλιση ποιότητας εκπαιδευτικών διαδικασιών
Σύντοµη περιγραφή: Το έργο αυτό αφορά στην ανάπτυξη και θεσµοθέτηση συστήµατος
παρακολούθησης, αξιολόγησης, διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των
εκπαιδευτικών διαδικασιών σε επίπεδο Τµήµατος και επίπεδο Ιδρύµατος, σε τακτική βάση και κατά
συστηµατικό τρόπο.
Σε επίπεδο Τµήµατος προβλέπονται ενδεικτικά οι εξής δράσεις:
•

Εσωτερική αξιολόγηση (αυτό-αξιολόγηση του Τµήµατος), η οποία θα αφορά σε προγράµµατα
σπουδών, µεθόδους διδασκαλίας, εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή κ.ά. Βασικό
και απαραίτητο στοιχείο της εσωτερικής αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αποτελεί
η συστηµατική συµπλήρωση από τους φοιτητές ανώνυµων ερωτηµατολογίων για όλα τα
µαθήµατα και η επεξεργασία των στοιχείων από ειδική επιτροπή που θα ορίσει το κάθε Τµήµα,
ώστε να είναι δυνατές βελτιωτικές παρεµβάσεις.

•

Εξωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες
(ακαδηµαϊκούς και µη).

•

Δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων.

Σε επίπεδο Ιδρύµατος προβλέπονται οι εξής δράσεις:
•

Δηµιουργία θεσµών και µηχανισµών που θα υποστηρίζουν τη σχεδίαση των διαδικασιών
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των Τµηµάτων για την εξασφάλιση ενιαίας, κατά το
δυνατόν, προσέγγισης.

•

Οικονοµική υποστήριξη δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Ειδικότερα, προβλέπεται η
διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρτισης µελών Δ.Ε.Π. και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού σε
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θέµατα σχετικά µε εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας και τους αποτελεσµατικότερους τρόπους
µετάδοσης της γνώσης.
•

Προσδιορισµός αντικειµενικών δεικτών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε συµφωνία µε
ό,τι ισχύει διεθνώς.

•

Δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων συγκεντρωτικά.
Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να αξιολογείται συνεχώς και συστηµατικά το εκπαιδευτικό έργο

που προσφέρει το Κ.Ε.Κ. του Α.Π.Θ. και το υπό ίδρυση Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Διάρκεια: 2006-2007 και 2011-2015.
Προϋπολογισµός: 2.200.000 €: αναλύεται σε 1.000.000 € για την περίοδο 2006-07 (ανάπτυξη των
συστηµάτων αξιολόγησης στα Τµήµατα αλλά και κεντρικά) και 1.200.000 € για την περίοδο 20112015 (αναθεώρηση των συστηµάτων αξιολόγησης).

Έργο 6.1.2 Υποστήριξη διαδικασιών πιστοποίησης προγραµµάτων σπουδών
Σύντοµη περιγραφή:

Η ανανέωση και προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών σε προπτυχιακό

και µεταπτυχιακό επίπεδο αποτελεί στρατηγικό στόχο του Πανεπιστηµίου και υποχρέωση των
Τµηµάτων. Ειδικότερα, όµως, προβάλλει ολοένα περισσότερο επιτακτική η ανάγκη πιστοποίησης των
προγραµµάτων σπουδών ορισµένων κυρίως Τµηµάτων και Σχολών, µε βάση ολοκληρωµένα
συστήµατα αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των
προσπαθειών των Τµηµάτων να πιστοποιήσουν τα προγράµµατά τους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 410.000 €.

4.3.15 Ποιότητα στην έρευνα (Μέτρο 6.2)
Το Μέτρο 6.2 (ποιότητα στην έρευνα) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 6.2.1 Τεκµηρίωση και αξιολόγηση ερευνητικού έργου
Σύντοµη περιγραφή: Η θέσπιση διαδικασιών για την ποσοτική αποτίµηση και ποιοτική αξιολόγηση
του ερευνητικού έργου θα υποβοηθήσουν ουσιαστικά την επίτευξη του στρατηγικού στόχου αύξησης
του ετήσιου αριθµού δηµοσιεύσεων ανά µέλος Δ.Ε.Π. και του µέσου παράγοντα εµβέλειας των
δηµοσιεύσεων, ώστε οι τιµές αυτών των δεικτών να συγκλίνουν προς τις αντίστοιχες των διεθνώς
καταξιωµένων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων (στόχος Σ16, παράγραφος 3.2.6 του παρόντος ΣΕΣΑ).
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Αντικείµενο του έργου αυτού είναι η συγκεκριµενοποίηση και βελτίωση του ελλιπούς θεσµικού
πλαισίου για την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου στο Α.Π.Θ., µε τη θέσπιση µεθόδων και
µηχανισµών αξιολόγησης στη βάση αντικειµενικών και διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων. Όλες οι
Σχολές και τα Τµήµατα του Α.Π.Θ. θα πρέπει να υιοθετήσουν συγκεκριµένους σχετικούς κανόνες
µέχρι το τέλος του 2007 και στη συνέχεια να προβαίνουν, σε ετήσια βάση, στον υπολογισµό και τη
δηµοσιοποίηση των δεικτών αξιολόγησης της έρευνας ανά Σχολή, Τµήµα, Τοµέα και Εργαστήριο.
Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσει η τεκµηρίωση του ερευνητικού έργου που παράγεται στο
Α.Π.Θ. µε τη δηµιουργία και ενηµέρωση σχετικής βάσης δεδοµένων.
Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των αξιολογήσεων θα λαµβάνονται υπόψη κατά τις
διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των µελών Δ.Ε.Π., κατά τον ορισµό των εκπροσώπων των
Τµηµάτων στην Επιτροπή Ερευνών και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών µε τη
συµµετοχή µελών Δ.Ε.Π., Εργαστηρίων και Τµηµάτων στα εσωτερικά δίκτυα εργαστηρίων, στα
κέντρα ερευνητικής αριστείας, στη χορήγηση ερευνητικών υποτροφιών, στη χρηµατοδότηση
προγραµµάτων βασικής έρευνας κτλ.
Διάρκεια: 2006-2007 και 2011-2015
Προϋπολογισµός: 800.000 €: αναλύεται σε 400.000 € για την περίοδο 2006-2007 (ανάπτυξη των
συστηµάτων αξιολόγησης στα Τµήµατα αλλά και κεντρικά) και 400.000 € για την περίοδο 2011-2015
(αναθεώρηση των συστηµάτων αξιολόγησης).

4.3.16 Ποιότητα στη διοίκηση (Μέτρο 6.3)
Το Μέτρο 6.3 (ποιότητα στη διοίκηση) περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:

Έργο 6.3.1 Μηχανισµός διασφάλισης ποιότητας διοικητικών υπηρεσιών
Σύντοµη περιγραφή: Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη συστήµατος αξιολόγησης και διασφάλισης
της ποιότητας σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. µέχρι το τέλος του 2007. Σε δεύτερη
φάση, µετά τις αναγκαίες αναθεωρήσεις και βελτιώσεις, το σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελέσει τη
βάση της πιστοποίησης των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Π.Θ. κατά το πρότυπο ISO 9000, όπως
έγινε και µε την πιστοποίηση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η
Επιτροπή Ερευνών.
Διάρκεια: 2006-2015
Προϋπολογισµός: 600.000 €.: αναλύεται σε 200.000 € για την περίοδο 2006-2007 (ανάπτυξη του
συστήµατος αξιολόγησης διοικητικών υπηρεσιών) και 400.000 € για την περίοδο 2011-2015
(αναθεώρηση και πιστοποίηση του συστήµατος).
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Έργο 6.3.2 Δηµιουργία Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας
Σύντοµη περιγραφή: Το έργο αφορά στη δηµιουργία Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας στις
διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου. Η διεύθυνση αυτή θα έχει ως αντικείµενο την
παρακολούθηση της λειτουργίας των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, στην
έρευνα και στη διοίκηση και τη παροχή σχετικών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η Διεύθυνση
Διασφάλισης Ποιότητας προτείνεται να στελεχωθεί µε κάποιους από τους υπό διορισµό
συµβασιούχους (σύµφωνα µε το Π.Δ.164/2004), πολλοί από τους οποίους είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώµατος και έχουν εµπειρία ενασχόλησης σε ερευνητικά προγράµµατα. Το έργο θα καλύψει το
αρχικό κόστος δηµιουργίας της διεύθυνσης, ενώ το λειτουργικό κόστος θα καλυφθεί στη συνέχεια
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό.
Διάρκεια: 2006
Προϋπολογισµός: 20.000 €.

4.4

Χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Στην προηγούµενη παράγραφο παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα έργα που συνθέτουν το

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Α.Π.Θ. για την περίοδο 2006-2015. Λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα
κεφάλαια κατά έτος και τη σχετική σηµασία των έργων, προκύπτει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των
έργων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης, που αποτυπώνεται στον Πίνακα 18. Το
χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνει αναλυτική κατανοµή των διαθέσιµων κονδυλίων ανά έργο και έτος για
τα πρώτα πέντε έτη (2006-2010) και συνολικά για τη δεύτερη πενταετία (2011-2015). Η κατανοµή
αυτή έχει λάβει υπόψη όλες τις δεσµεύσεις του Α.Π.Θ. στα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Κοινωνία
της Πληροφορίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τις ειληµµένες αποφάσεις της Διοίκησης του
Ιδρύµατος που έχουν δροµολογηθεί και περιλαµβάνονται στον «Απολογισµό ακαδηµαϊκού έτους
2004-2005» της Πρυτανείας του Α.Π.Θ.
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Πίνακας 19: Χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός του ΣΕΣΑ 2006-2015 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Άξονας παρέµβασης – Μέτρο - Έργα
1. Οργάνωση και Διοίκηση

Προϋπολ/µός

2006

2007

2008

2009

2010

2011-15

200

20

20

20

20

20

100

2.200

500

1.100

600

250

150

1.1 Οργανωτικο - διοικητικός εκσυγχρονισµός
1.1.1 Παρακολούθηση και έλεγχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
1.1.2 Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης
1.1.3 Επιµόρφωση διοικητικού προσωπικού

400

1.1.4 Βελτίωση παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

700

350

350

1.2.1 Βελτίωση οικονοµικής διαχείρισης

140

30

30

1.2.2 Αύξηση εσόδων επιτροπής ερευνών

140

1.2.3 Αύξηση εσόδων ΕΑΔΠ-ΑΠΘ

140

1.2 Οικονοµικοί πόροι

1.2.4 Αύξηση εσόδων κληροδοτηµάτων
1.2.5 Διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας

30

80
30
30

90

80
30

80

20

10

60

250

25

25

25

25

25

125

1.3.1 Αναβάθµιση πανεπιστηµιακού campus

68.500

5.800

5.100

6.000

5.800

5.800

40.000

1.3.2 Επέκταση πανεπιστηµιακού campus

31.750

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

19.250

1.3.3 Δίκτυα και τηλεµατική

10.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

1.3.4 Ενίσχυση βιβλιοθηκών

7.600

400

200

1.000

1.000

5.000

11.800

1.800

800

1.200

1.200

6.000

1.3 Κτιριακές υποδοµές - Εξοπλισµός

1.3.5 Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού

800

1.4 Μέριµνα φοιτητών και προσωπικού
1.4.1 Φοιτητική Λέσχη

2.000

1.4.2 Πανεπιστηµιακό γυµναστήριο

1.800

2.000
400

400

1.000

1.4.3 Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

800

50

50

50

50

50

550

1.4.4 Ταµείο Υποστήριξης Φοιτητών

700

50

50

50

50

50

450

300

300

1.000

1.4.5 Κατασκηνώσεις Καλλάνδρας

1.600
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1.4.6 Παιδικό Κέντρο

Προϋπολ/µός
1.200

2006
200

2007
200

2008
100

2009
100

2010
100

2011-15
500

2.1.1 Αναµόρφωση προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών

7.550

1.250

300

1.000

5.000

2.1.2 Ενίσχυση νέων τµηµάτων

5.250

750

750

750

500

500

2.000

2.1.3 Πρακτική άσκηση φοιτητών

1.900

200

100

200

200

200

1.000

2.2.1 Ενίσχυση υφιστάµενων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών

1.800

600

200

2.2.2 Ενίσχυση νέων προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών

2.050

300

150

200

200

200

1.000

2.2.3 Ενίσχυση διατµηµατικών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών

5.900

300

100

500

1.000

1.000

3.000

1.500

500

1.000

500

500

1.000

4.000

2. Εκπαίδευση
2.1 Προπτυχιακές Σπουδές

2.2 Μεταπτυχιακές Σπουδές
1.000

2.3 Δια βίου Εκπαίδευση
2.3.1 Ανάπτυξη και προβολή προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης
3. Έρευνα
3.1 Βασική έρευνα
3.1.1 Ίδρυση - λειτουργία ερευνητικών κέντρων αριστείας

6.000

3.1.2 Χρηµατοδότηση προγραµµάτων βασικής έρευνας

24.100

2.700

2.000

2.000

3.200

4.200

10.000

3.1.3 Συµµετοχή ακαδηµαϊκού προσωπικού σε συνέδρια

7.300

1.250

450

600

750

750

3.500

15.100

2.000

1.500

1.000

1.600

2.000

7.000

900

200

200

400

300

100

1.000

100

100

400

150

50

3.1.4 Χορήγηση ερευνητικών υποτροφιών
3.2 Εφαρµοσµένη έρευνα
3.2.1 Ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων εργαστηρίων

500

4. Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον
4.1 Διασύνδεση µε το οικονοµικό περιβάλλον
4.1.1 Γραφείο Διασύνδεσης
4.1.2 Διάδοση αποτελεσµάτων της έρευνας
4.1.3 Ανάπτυξη του δικτύου πιστοποιηµένων εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών

100

100

100

500
200

140

Άξονας παρέµβασης – Μέτρο - Έργα
4.1.4 Υποστήριξη επιχειρηµατικότητας

Προϋπολ/µός
1.060

2006
200

2007
100

2008

2009
160

2010
100

2011-15
500

1.000

100

100

100

100

100

500

4.2.1 Εκδηλώσεις και συνέδρια

600

60

60

60

60

60

300

4.2.2 Εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών

700

40

40

40

80

80

420

1.000

60

60

60

120

120

580

4.2.4 Ορχήστρα Α.Π.Θ.

700

70

70

70

70

70

350

4.2.5 Φοιτητική εβδοµάδα

600

60

60

60

60

60

300

5.1.1 Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών

750

75

75

75

75

75

375

5.1.2 Ευρωπαϊκοί µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

300

30

30

30

30

30

150

5.2.1 Διάχυση της πληροφορίας για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα

200

20

20

20

20

20

100

5.2.2 Συµµετοχή εργαστηρίων σε δίκτυα έρευνας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου

500

50

50

50

50

50

250

2.200

500

500

410

90

30

800

200

200

400

600

100

100

400

20

20

4.1.5 Υποστήριξη της δηµιουργίας επιχειρήσεων spin-off
4.2 Διασύνδεση µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον

4.2.3 Προβολή πολιτισµικών αγαθών

5. Ευρωπαϊκή διάσταση του Πανεπιστηµίου
5.1 Κινητικότητα ακαδηµαϊκού προσωπικού – φοιτητών

5.2 Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα

6. Ποιότητα
6.1 Ποιότητα στην εκπαίδευση
6.1.1 Διασφάλιση ποιότητας εκπαιδευτικών διαδικασιών
6.1.2 Υποστήριξη διαδικασιών πιστοποίησης προγραµµάτων σπουδών

1.200
30

30

30

200

6.2 Ποιότητα στην έρευνα
6.2.1 Τεκµηρίωση και αξιολόγηση ερευνητικού έργου
6.3 Ποιότητα στη διοίκηση
6.3.1 Μηχανισµός διασφάλισης ποιότητας διοικητικών υπηρεσιών
6.3.2 Δηµιουργία Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας
ΣΥΝΟΛΑ

234.600

25.000 20.600 18.200 21.000 23.800 126.000
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4.5

Συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανέρχεται σε σχεδόν 235

εκατοµµύρια ευρώ. Ο σχεδιασµός αυτός περιλαµβάνει 48 έργα κατανεµηµένα στα 16 µέτρα που
προέκυψαν από το Στρατηγικό Σχέδιο. Ο προϋπολογισµός ανά άξονα παρεµβάσεων (πρώτο επίπεδο
κωδικοποίησης των έργων), δηλαδή για την υλοποίηση κάθε µιας από τις 6 στρατηγικές της
παραγράφου 3.3, είναι ως εξής:
 Οργάνωση και διοίκηση

142.010.000 € (60,5%)

 Εκπαίδευση

25.950.000 € (11,1%)

 Έρευνα

53.400.000 € (22,8%)

 Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον

7.460.000 € (3,2%)

 Ευρωπαϊκή διάσταση του Πανεπιστηµίου

1.750.000 € (0,7%)

 Ποιότητα

4.030.000 € (1,7%)

Η παραπάνω κατανοµή των αναµενόµεων πόρων του Επιχειρησιακού Σχεδίου στους 6 άξονες
παρεµβάσεων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ότι αποδίδει µε ακρίβεια τη σχετική σηµασία που έχουν για
το Πανεπιστήµιο οι αντίστοιχες στρατηγικές κατευθύνσεις. Π.χ., αν και η βελτίωση της ποιότητας σε
όλους τους τοµείς αποτελεί στρατηγική επιλογή µέγιστης σηµασίας, όπως υποδηλώνει και το γεγονός
ότι ο σχετικός στρατηγικό στόχος (Σ20: Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας
– Συνεχής βελτίωση ποιότητας εκπαίδευσης, έρευνας, πανεπιστηµιακής ζωής) χαρακτηρίζεται ως
άµεσης (πρώτης) προτεραιότητας (βλ. παρ. 3.2.10), στο σχετικό άξονα παρεµβάσεων αναλογεί µόλις
το 1,7% του συνολικού προϋπολογισµού. Αυτού του είδους οι φαινοµενικές «στρεβλώσεις»
οφείλονται αφενός στη φύση των έργων κάθε µέτρου και αφετέρου στο γεγονός ότι παράλληλα µε το
ΕΣΑ που περιλαµβάνει αναπτυξιακές δράσεις, το Πανεπιστήµιο καλύπτει τις λειτουργικές του
δαπάνες µε εξίσου σηµαντικά ποσά από άλλες πηγές, όπως η τακτική κρατική επιχορήγηση και τα
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., αν και φιλόδοξο, µπορεί να υλοποιηθεί µε
την προϋπόθεση ότι το Πανεπιστήµιο, τόσο κεντρικά σε επίπεδο διοίκησης, όσο και ατοµικά σε
επίπεδο µέλους Δ.Ε.Π. και λοιπού προσωπικού, θα πεισθεί για τη σκοπιµότητα υλοποίησης του
προτεινόµενου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και θα συµβάλει µε όλες τις δυνάµεις του
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ιδρύµατος. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να πεισθεί και
η πολιτεία και να συνεισφέρει ανάλογα, τόσο από οικονοµική άποψη, όσο και άποψη διαµόρφωσης
κατάλληλων συνθηκών και θεσµικών πλαισίων. Αν παρόλα αυτά η πλήρης χρηµατοδότηση όλων των
προτεινόµενων έργων αποδειχθεί πρακτικά ανέφικτη, είναι προφανές ότι το Πανεπιστήµιο θα πρέπει
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να προχωρήσει σε λεπτοµερέστερο καθορισµό και χρονική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του, ώστε
να κατορθώσει να υλοποιήσει έγκαιρα τουλάχιστον εκείνα τα έργα, τα οποία θεωρεί καθοριστικής
σηµασίας για την ανάπτυξή του.

143

5

Τελικά Σχόλια
Το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. 2006-2015 περιγράφει

µε συστηµατικό τρόπο τη σηµερινή κατάσταση και το εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστηµίου, τη
διαµόρφωση της στρατηγικής του Ιδρύµατος και τη διαµόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου
ανάπτυξης για την περίοδο 2006-2015. Το ΣΕΣΑ αναµένεται να συµβάλει θετικά στην αναπτυξιακή
πορεία του Α.Π.Θ. µε διάφορους τρόπους, µεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:
•

Προάγει τη διαδικασία αποτύπωσης και τεκµηρίωσης όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος
και βελτιώνει ουσιαστικά την αυτογνωσία του,

•

Προκαλεί την ανάπτυξη νέων ιδεών για τη χάραξη στρατηγικής και τη στρατηγική διοίκηση του
Πανεπιστηµίου,

•

Δρα ως εργαλείο για τη συνοχή του Ιδρύµατος και την αξιόπιστη επικοινωνία του µε το ΥΠΕΠΘ.

•

Ενισχύει την Ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση στις δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου,

•

Αυξάνει την έµφαση στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ακαδηµαϊκών και
διοικητικών λειτουργιών,
Το παρόν ΣΕΣΑ δεν θα πρέπει βέβαια να θεωρείται ούτε οριστικό ούτε δεσµευτικό για το

Α.Π.Θ., αλλά ως µία σοβαρή προσέγγιση, η οποία θα υφίσταται συνεχώς επεξεργασία και είναι
ανοικτή σε διορθωτικές παρεµβάσεις και βελτιώσεις. Άλλωστε, ένα Στρατηγικό και Επιχειρησιακό
Σχέδιο Ανάπτυξης µε µεγάλο χρονικό ορίζοντα είναι ένα δυναµικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να
παρακολουθείται και να µεταβάλλεται συνεχώς, ώστε να διατηρεί την ευελιξία του και την
προσαρµοστικότητά του στα συνεχώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα.
Καταλήγοντας, θεωρούµε απαραίτητο να επαναλάβουµε ένα γενικό σχόλιο θεµελιώδους
σηµασίας για το ΣΕΣΑ, όχι µόνο του Α.Π.Θ. αλλά γενικότερα οποιουδήποτε ελληνικού Α.Ε.Ι. Η
περιορισµένη αυτοτέλεια του Πανεπιστηµίου και το ασφυκτικό νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο είναι
υποχρεωµένο να κινηθεί, επιβάλλει τόσους και τέτοιους περιορισµούς στη διαµόρφωση και
υλοποίηση της στρατηγικής του Πανεπιστηµίου, ώστε η συµβολή του ΣΕΣΑ στην ανάπτυξη του
Πανεπιστηµίου να είναι επίσης περιορισµένη, καθώς η υλοποίηση του ΣΕΣΑ εξαρτάται εν πολλοίς
από την πολιτική βούληση της Πολιτείας και τις επιµέρους αποφάσεις του ΥΠ.Ε.ΠΘ.

Αυτή η

αδυναµία έχει επισηµανθεί και από τους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες της CRE, κατά την
αξιολόγηση του Α.Π.Θ. Αν η Πολιτεία δεν επιτρέψει µεγαλύτερη ελευθερία στρατηγικών κινήσεων
στα Πανεπιστήµια, τότε η εκπόνηση του ΣΕΣΑ θα αποφέρει δυστυχώς πολύ λιγότερα θετικά
αποτελέσµατα απ’ ότι θα απέφερε σε καθεστώς ουσιαστικής αυτοτέλειας και πραγµατικής
αυτοδιοίκησης του Πανεπιστηµίου.
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