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Γενικά
Το παρόν κείµενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της δοµής και των βασικών σηµείων του
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΣΕΣΑ) του Α.Π.Θ. για τη χρονική περίοδο 20062015, που εκπονήθηκε από οµάδα µελών Δ.Ε.Π. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.
καθηγητή κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο.
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
Ακολουθώντας τη διεθνώς καθιερωµένη επιστηµονική µεθοδολογία και πρακτική, η εκπόνηση
του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης αναπτύχθηκε στις παρακάτω τρεις φάσεις:
Α - Στρατηγική ανάλυση: Η πρώτη φάση περιέλαβε 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 κατέληξε στον

εντοπισµό των ισχυρών σηµείων και των αδυναµιών του Α.Π.Θ., ενώ η ανάλυση περιβάλλοντος στην
αναγνώριση των σηµερινών ευκαιριών και αναµενόµενων απειλών. Τα στοιχεία αυτά συνδυάσθηκαν
στην ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), µε την οποία
ολοκληρώθηκε η στρατηγική ανάλυση. Κατά την πρώτη φάση αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα η έκθεση αυτόαξιολόγησης του Α.Π.Θ., η οποία συντάχθηκε το 2001 στα πλαίσια της συµµετοχής του Πανεπιστηµίου
στο Πρόγραµµα της EUA, καθώς και στο προηγούµενο ΣΕΣΑ 2002-2010.
Β - Διαµόρφωση στρατηγικής: Τα συµπεράσµατα της πρώτης φάσης συνδυάστηκαν µε την αποστολή
και το όραµα του Πανεπιστηµίου, προκειµένου να διαµορφωθούν οι κατάλληλες στρατηγικές και
πολιτικές για την περίοδο 2006-2015. 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 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. Για καθαρά
πρακτικούς λόγους (αδυναµία ασφαλών µακροπρόθεσµων προβλέψεων, ανάγκη διατήρησης ευελιξίας)
το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης έχει σαφέστερη µορφή (δηλαδή προβλέπονται συγκεκριµένες
δράσεις) για το διάστηµα 2006-2010, ενώ είναι λιγότερο λεπτοµερές κατά το µέρος του που αφορά το
χρονικό διάστηµα 2011-2015.
Α – Συµπεράσµατα Στρατηγικής Ανάλυσης
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά συµπεράσµατα της στρατηγικής
ανάλυσης. Το σύµβολο + υποδηλώνει συσχέτιση µεταξύ των ισχυρών σηµείων/αδυναµιών και των
ευκαιριών/απειλών και σηµατοδοτεί την σκοπιµότητα ανάληψης κατάλληλης δράσης.
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Στρατηγική ανάλυση – Πίνακας ανάλυσης SWOT
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Β - Αποτελέσµατα Διαµόρφωσης Στρατηγικής
Η διαµόρφωση της στρατηγικής του Ιδρύµατος περιλαµβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα:
 Διατύπωση αποστολής και οράµατος του Πανεπιστηµίου.
 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.
Η αποστολή του Α.Π.Θ. απορρέει κυρίως από τη σχετική νοµοθεσία, η οποία προδιαγράφει την
αποστολή όλων των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό που εκ των πραγµάτων διαφοροποιεί
την αποστολή του Α.Π.Θ. από όλα τα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήµια είναι η ευρύτητά του, όσον αφορά
τις επιστηµονικές περιοχές που καλύπτει και η παράδοση που έχει δηµιουργήσει στη διαµόρφωση του
σύγχρονου πολίτη και στη διασφάλιση της Παιδείας ως κοινωνικού δηµόσιου αγαθού.
Το όραµα του Α.Π.Θ. 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».
Για να διαµορφωθούν οι στρατηγικές του Ιδρύµατος έπρεπε κατ’ αρχήν να προσδιορισθούν οι
βασικές επιλογές του όσον αφορά τα ακόλουθα τρία βασικά αναπτυξιακά ζητήµατα:
1. Συνολικό µέγεθος των δραστηριοτήτων.
2. Τοµείς δραστηριοποίησης.
3. Προσδιορισµός αναπτυξιακών προτεραιοτήτων µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας.
Η στρατηγική ανάλυση σε συνδυασµό µε την αποστολή και το όραµα του Α.Π.Θ. οδηγούν στις
εξής καταρχήν θέσεις και επιλογές σε σχέση µε τα παραπάνω ζητήµατα για το διάστηµα 2006-2015:
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., όπως
εκφράζεται από το πλήθος των φοιτητών, 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).
Συναφής υπόθεση εργασίας στη διαµόρφωση του ΣΕΣΑ είναι η παραδοχή ότι το Α.Π.Θ. δεν
πρόκειται να διασπασθεί µέχρι το 2015 και ότι θα υπάρξει οργανωτικός και διοικητικός
εκσυγχρονισµός του ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά παρά το µέγεθός του.
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 άυλους πόρους του Α.Π.Θ. αφετέρου,
δεν κρίνεται ούτε σκόπιµο ούτε εφικτό να επεκταθεί το Α.Π.Θ. στην παροχή ξενόγλωσσης
3

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 τις
στρατηγικές ανά τοµέα, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη χάραξη µιας σαφούς και συνεκτικής δράσης.
Οι συγκεκριµένες στρατηγικές που προτείνονται καλύπτουν 6 διαστάσεις του Ιδρύµατος ως
εξής:
1. Οργάνωση και διοίκηση. Το Α.Π.Θ. θεωρεί περιοχή προτεραιότητας τον οργανωτικό-διοικητικό
του

εκσυγχρονισµό,

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. Εκπαίδευση. 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. Έρευνα. 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.
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4. Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον. 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. Ευρωπαϊκή διάσταση. 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. Ποιότητα. 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.

Η κάθε µία από τις παραπάνω έξι στρατηγικές αναλύεται περαιτέρω σε 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 και το δεύτερο στον αύξοντα αριθµό
της επιµέρους πολιτικής. Οι συνολικά 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
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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
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
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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.
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.
Επιδίωξη του Α.Π.Θ. θα 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
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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.

Γ – Διαµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΑ) αποτελεί ολοκληρωµένο σύνολο συµπληρωµατικών
παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την
ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου. Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δραστηριοποίηση
του Α.Π.Θ. σε 6 άξονες προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στις στρατηγικές – διαστάσεις του
Ιδρύµατος και αναλύονται σε 16 µέτρα αντίστοιχα προς τις επιµέρους πολιτικές.
Το ΕΣΑ λαµβάνει σαφή και υλοποιήσιµη µορφή εξειδικεύοντας τα παραπάνω 16 µέτρα σε 48
συγκεκριµένα έργα µε προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα και ρεαλιστικούς προϋπολογισµούς, το
σύνολο των οποίων ταυτίζεται ανά έτος µε την αντίστοιχα εκτιµώµενη διαθέσιµη χρηµατοδότηση.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την περίοδο 2006-2015 ανέρχεται
σε 235 εκατοµµύρια ευρώ και κατανέµεται ανά άξονα προτεραιότητας ως εξής:
 Οργάνωση και διοίκηση 60,5% (περιλαµβάνει κτιριακές υποδοµές και εξοπλισµό)
 Εκπαίδευση 11,1%
 Έρευνα 22,8%
 Σύνδεση µε το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον 3,2%
 Ευρωπαϊκή διάσταση του Πανεπιστηµίου 0,7%
 Ποιότητα 1,7%
Η παραπάνω κατανοµή των αναµενόµενων πόρων του Επιχειρησιακού Σχεδίου στους 6 άξονες
προτεραιότητας δεν θα πρέπει να εκληφθεί ότι αποδίδει 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, στο σχετικό άξονα παρεµβάσεων
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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.

Τελικά σχόλια
Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. 2006-2015 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 µεταβάλεται 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 υλοποίησή του 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 EAU, κατά την αξιολόγηση του Α.Π.Θ. Αν η Πολιτεία δεν
επιτρέψει µεγαλύτερη ελευθερία στρατηγικών κινήσεων στα Πανεπιστήµια, τότε η εκπόνηση του
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ΣΕΣΑ θα αποφέρει δυστυχώς πολύ λιγότερα θετικά αποτελέσµατα απ’ ό,τι θα απέφερε σε καθεστώς
ουσιαστικής αυτοτέλειας και πραγµατικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστηµίου.
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