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Σύνοψη συµπερασµάτων
Σκοπός του κειµένου αυτού είναι να παρουσιάσει µια εικόνα για τα προγράµµατα
µεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια. Οι µεταβλητές που εξετάστηκαν
αφορούν τη διάρκεια, το θέµα, τα δίδακτρα, τους εισακτέους φοιτητές και τα κριτήρια
επιλογής κάθε προγράµµατος προσπαθώντας να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα
επι του συνόλου.
Παρόλο που για πολλές µεταβλητές δεν βρέθηκαν στοιχεία για όλα τα
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) , τα συµπεράσµατα που έχουν βγει είναι
ικανά να σχηµατίσουν µια σαφή εικόνα των ΠΜΣ των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Τα περισσότερα ΠΜΣ που προσφέρονται στα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν
ιδρυθεί και συντηρούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαικής
Ένωσης. Γι’ αυτό το λόγο η πλειοψηφία των ΠΜΣ δεν ζητάει δίδακτρα. Eπίσης, παρόλο
που η πλειοψηφία των ΠΜΣ ανήκουν στον κλάδο Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών
σπουδών, παρατηρείται αυξηµένος αριθµός ΠΜΣ τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των
Οικονοµικών – ∆ιοικητικών σπουδών. Στον ίδιο κλάδο περισσότερα από τα µισά ΠΜΣ
ζητούν δίδακτρα. Στην πλειοψηφία τους, τα ΠΜΣ δέχονται µέχρι 35 φοιτητές, απαιτούν
καλή γνώση αγγλικών και διαρκούν δύο χρόνια.
Το κείµενό µας καταλήγει σε κάποιους προβληµατισµούς που προκύπτουν από τα
δεδοµένα που µας έδωσε η έρευνα, ελπίζοντας σε ποιοτικά και αποδοτικά ΠΜΣ. Με ποιά
κριτήρια επιλέγεται το αντικείµενο του κάθε ΠΜΣ και πώς θα διατηρηθούν τα ΠΜΣ που
συντηρούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης όταν αυτό θα πάψει, είναι από τους
βασικότερους.
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Εισαγωγή
Ένα µεγάλο υποσύστηµα του ελληνικού πανεπιστηµιακού συστήµατος είναι τα
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Στην Ελλάδα σήµερα 20 από τα 22
πανεπιστήµια1 προσφέρουν ΠΜΣ. Συνολικά, προσφέρονται σήµερα (2006) 371 ΠΜΣ σε
όλη τη χώρα. Tα µεταπτυχιακά θεσµοθετήθηκαν επίσηµα στην Ελλάδα µε τον νόµο 2083
το 1992. Στο κείµενο αυτό θα επιχειρήσουµε να σκιαγραφήσουµε το προφίλ των
ελληνικών ΠΜΣ µετά από έρευνα που έγινε γι’αυτά στο διαδίκτυο και σε επιµέρους
Τµήµατα και Σχολές. Η έρευνα έγινε µε άξονα τον κατάλογο του Υπουργείου Παιδείας
µε τα 371 εγκεκριµένα ΠΜΣ. Οι µεταβλητές που αναζητήθηκαν ήταν τα εξής:
•

Επιστηµονικό πεδίο (κατεύθυνση/ γενικό-ειδικό θέµα)

•

Έτος ίδρυσης του ΠΜΣ

•

∆ίδακτρα

•

Αριθµός εισακτέων φοιτητών

•

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων (βαθµός πτυχίου, ξένη γλώσσα, εξετάσεις,
συνέντευξη, συστατική επιστολή, ειδικά προσόντα, επαγγελµατική εµπειρία)

•

∆ιάρκεια σπουδών

Το κείµενο αυτό λοιπόν θα χωριστεί σε αντίστοιχα κεφάλαια αναλύοντας τα
δεδοµένα που απέδωσε η έρευνά µας για κάθε µεταβλητή ξεχωριστά. Θα επιχειρήσουµε
τέλος να δούµε και τα πιο ενδιαφέροντα δεδοµένα συνδυαστικά. Σκοπός µας είναι να
εντοπίσουµε πιθανά προβλήµατα στον χώρο των ΠΜΣ και να προτείνουµε πιθανές
λύσεις.

1

Με εξαίρεση το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Στα 22 ΑΕΙ
περιλαµβάνουµε και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, αλλά κανένα ΤΕΙ.
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Κεφάλαιο 1- Μεθοδολογία
Η έρευνα για τις επιλεγµένες µεταβλητές έγινε σχεδόν αποκλειστικά µέσω διαδικτύου.
Οι σχετικές πληροφορίες δηλαδή αναζητήθηκαν στις ιστοσελίδες των Ιδρυµάτων και των
επιµέρους σχολών. Σε ορισµένες περιπτώσεις αναζητήσαµε στοιχεία και τηλεφωνικά για
να λύσουµε κάποιες απορίες µας. Η επαλήθευση της έρευνας, κυρίως αναφορικά µε τον
αριθµό των ΠΜΣ και την ονοµασίας τους, έγινε πάλι µε αντιπαραβολή των ιστοσελίδων
και των ευρηµάτων µε βάση την λίστα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) µε τα εγκεκριµένα ΠΜΣ (11 Νοεµβρίου 2005). Σε αυτό το
σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έρευνα αφορά µόνο στα Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών και όχι στα ∆ιδακτορικά.
Οι ιστοσελίδες των Πανεπιστηµίων δεν είχαν µια κοινή µέθοδο παρουσίασης των
ΠΜΣ. Ανάλογα το ίδρυµα, τα ΠΜΣ µπορεί να βρίσκονταν συγκεντρωµένα ανεξαρτήτως
σχολής και τµήµατος σε µία ιστοσελίδα, ή αντιθέτως χωρισµένα σε πολλές επιµέρους
καταχωρίσεις ανάλογα µε τις ιστοσελίδες της σχολής/ του τµήµατος.
Σε κάθε κεφάλαιο έχουν γίνει ποικίλες κατηγοριοποιήσεις των ΠΜΣ ανάλογα µε τις
ζητούµενες µεταβλητές. Η κατηγοριοποίηση όµως που ισχύει για όλες τις µεταβλητές
είναι ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο των ΠΜΣ . ∆ηλαδή όλες οι µεταβλητές έχουν
εξεταστεί και αναφορικά µε τον κλάδο σπουδών που ανήκουν τα ΠΜΣ. Οι κλάδοι που
επιλέχθηκαν ήταν 6, οι εξής:
1. Νοµικές Σπουδές (περιλαµβάνει όλα τα ΠΜΣ των Νοµικών Σχολών καθώς και
το ΠΜΣ του Γενικού Τµήµατος ∆ικαίου της Παντείου µε τίτλο «∆ίκαιο και
Ευρωπαική Ενωποίηση»).
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2. Ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές (περιλαµβάνει όλες τις φιλολογίες,
ψυχολογίες, κοινωνιολογίες και πολιτικές επιστήµες, γυµναστικές ακαδηµίες,
θεολογίες, µουσικές και θεατρικές σπουδές, βαλκανικές, µεσαιωνικές κι
ευρωπαϊκές σπουδές).
3. Πολυτεχνικές σπουδές (περιλαµβάνει όλες τις σχολές των Πολυτεχνείων, τις
σπουδές πληροφορικής, τις σπουδές επιστήµης και τεχνολογίας υλικών,
µηχανικών χωροταξίας , πολεοδοµίας & περιφερειακής ανάπτυξης, γεωλογικές,
θετικών επιστηµών και τεχνολογίας, καλών τεχνών).
4. Ιατρικοφαρµακευτικές σπουδές, δηλαδή επιστήµες υγείας (περιλαµβάνει όλες
τις Ιατρικές και φαρµακευτικές σχολές, κτηνιατρικές, νοσηλευτικές επιστήµες,
σπουδές διατροφής και διαιτολογίας).
5. Φυσικοµαθηµατικές σπουδές (περιλαµβάνει όλες τις σχολές µαθηµατικών,
φυσικής, χηµείας, βιολογίας, γεωπονίας, οικολογίας).
6. Οικονοµία και διοίκηση (περιλαµβάνει όλες τις µεταπτυχιακές σπουδές
οικονοµικών –πλην πληροφορικής- και όλα τα ΠΜΣ διοίκησης επιχειρήσεων,
οικονοµικής ανάπτυξης, λογιστικής, χρηµατοοικονοµικής )
1.2 Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες της µεθοδολογίας της έρευνάς µας
1.2.1 Πλεονεκτήµατα της µεθοδολογίας
Η έρευνα µέσω διαδικτύου είναι κατα κανόνα ευκολότερη από την επιτόπια έρευνα ή την
έρευνα µε ερωτηµατολόγια, την τηλεφωνική ή την έρευνα της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας. Η ταχύτητα κι η ελάχιστη παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα είναι
τα δύο βασικά πλεονεκτήµατα της έρευνας αυτής και γι’ αυτούς τους δύο λόγους
επελέγη ο συγκεκριµένος τρόπος έρευνας.
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Η ταχύτητα ως βασικό πλεονέκτηµα αυτού του είδους έρευνας, δεδοµένου
φυσικά ότι είναι διαθέσιµη στον ερευνητή η κατάλληλη τεχνολογική στήριξη, ενέχει και
την έννοια της προσβασιµότητας. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα ΑΕΙ βρίσκονται
ή θα έπρεπε να βρίσκονται στο διαδίκτυο.
Με την προσβασιµότητα ωστόσο συνδέεται και το δεύτερο βασικό πλεονέκτηµα
της διαδικτυακής έρευνας, η ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση. Το πλεονέκτηµα αυτό δεν
θα έπρεπε να παρεξηγηθεί, καθώς φυσικά αναγνωρίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που
υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι ανθρώπινη καταχώριση. Ωστόσο, αυτό που βοηθάει πολύ
τον ερευνητή είναι ότι έχει άµεση πρόσβαση σε µια τεράστια βάση δεδοµένων, χωρίς να
υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία µε κάποιον τρίτο, ενδεχόµενο που θα καθυστερούσε την
ροή της έρευνας.

1.2.2 Αδυναµίες της µεθοδολογίας
Η ανθρώπινη παρέµβαση ωστόσο στο επίπεδο της καταχώρισης στο διαδίκτυο επηρεάζει
την εγκυρότητα. Υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στις
δικτυακές σελίδες των ιδρυµάτων να µην έγκυρες, πρόσφατες (χαρακτηριστικό
παράδειγµα το ΠΣΜ ‘Κινησιολογίας’ των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης που τα δίδακτρα τα
ανακοινώνει σε δραχµές), ολοκληρωµένες, ορθές.
Ξεκινώντας να επαληθεύσουµε τον αριθµό των ΠΜΣ σε κάθε Πανεπιστήµιο,
έχοντας ως σηµείο αναφοράς την λίστα του ΥΠΕΠΘ, συναντήσαµε πολλά ζητήµατα που
µας προβληµάτισαν. Υπάρχουν στην λίστα αυτή ΠΜΣ που δεν αναφέρονται πουθενά
στους δικτυακούς χώρους των Ιδρυµάτων. Συνεπώς, δεν υπάρχει πουθενά αναφορά και
στις ζητούµενες µεταβλητές.
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Για παράδειγµα, στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, υπάρχει διαφορά
ανάµεσα στο συνολικό αριθµό των ΠΜΣ σύµφωνα µε την λίστα του ΥΠΕΠΘ (11) και
των 9 ΠΜΣ που έχουµε καταγράψει εµείς ότι υπάρχουν σύµφωνα µε την έρευνα στο
διαδίκτυο. Τα ΠΜΣ που σύµφωνα µε την λίστα λείπουν είναι το ΠΜΣ ‘Σπουδές
Νότιοανατολικής Ευρώπης’ της Νοµικής Σχολής και ‘Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας’
της Ιατρικής Σχολής. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι εγκεκριµένα 7 ΠΜΣ σύµφωνα µε
την λίστα του Υπουργείου, ωστόσο δεν αναφέρεται πουθενά στον δικτυακό τόπο το
ΠΜΣ ‘Ειδίκευσης Μηχανικών Ορυκτών Πόρων’.
Επίσης, στην αναζήτηση των κριτηρίων επιλογής, της διάρκειας σπουδών και του
αριθµού εισακτέων παρουσιάστηκαν πολλές ελλείψεις. Ενδεικτικά, µόνο στα 217 από τα
371 ΠΜΣ βρέθηκαν πληροφορίες για τον αριθµό των εισακτέων, µόνο στα 229 από τα
371 δηλωνόταν η διάρκεια σπουδών και µόνο στα 220 βρέθηκε εάν απαιτείται η
αγγλική/ξένη γλώσσα για την εισαγωγή.
Ξεπερνώντας τις πολλές ελλείψεις ίσως το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της έρευνας
µέσω διαδικτύου είναι το ζήτηµα της αξιοπιστίας. ∆εν υπάρχει εγγύηση για τον ερευνητή
ότι τα ΠΜΣ που δεν αναφέρουν πουθενά δίδακτρα στον δικτυακό τους τόπο πράγµατι
δεν επιβάλλουν δίδακτρα. Ούτε υπάρχει βεβαιότητα ότι τα κριτήρια επιλογής φοιτητών
περιλαµβάνονται όλα στην ιστοσελίδα ακόµα κι αν αυτό υποδεικνλυει η λογική κι ακόµα
κι αν έχει γίνει τυχαία τηλεφωνική επαλήθευση για κάποια ΠΜΣ. Όταν φυσικά
αναλογιστούµε τη συγκεκριµένη έρευνα και τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες, τα
µειονεκτήµατα περιλαµβάνουν και την δυσκολία εύρεσης των δεδοµένων. Τα
περισσότερα ιδρύµατα έχουν συγκεντρωτικές ιστοσελίδες µε όλα τα ΠΜΣ που
προσφέρονται, ωστόσο για να βρεθούν πληροφορίες σχετικές µε τις ζητούµενες
µεταβλητές, έπρεπε να ερευνηθούν διαφορετικοί χώροι, δηλαδή, κάποιες φορές
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περισσότερες από τέσσερις διαφορετικές ιστοσελίδες για ένα πρόγραµµα. Όταν αυτό
γίνεται για 371 ΠΜΣ, το βασικό πλεονέκτηµα της διαδικτυακής έρευνας, η ταχύτητα,
γίνεται µειονέκτηµα.
Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ερευνητής οφείλει να διατηρεί τις επιφυλάξεις του για
τα στοιχεία που ανακοινώνει, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι πληροφορίες που
µεταφέρει προέρχονται από πηγές που θα αναφερθούν όπως πρέπει στη βιβλιογραφία.
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Κεφάλαιο 2 –Επιστηµονικό πεδίο
2.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό θα χωριστεί σε δύο µέρη. Στο πρώτο θα χωρίσουµε τα ΠΜΣ ανάλογα
µε τη γενική κατεύθυνση του επιστηµονικού πεδίου τους αντικειµένου τους και στο
δεύτερο θα τα χωρίσουµε ανάλογα µε το αν το θέµα τους είναι γενικό ή ειδικό. Σκοπός
του διαχωρισµού αυτού είναι να εντοπίσουµε σε ποιά επιστηµονικά πεδία
προσανατολίζονται τα περισσότερα ΠΜΣ και κατά πόσο η θεµατολογία τους- το
αντικείµενό τους δηλαδή, δικαιολογεί τον τίτλο ‘µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης’. Ο
διαχωρισµός σε γενικό και ειδικό αντικείµενο γίνεται από τον ερευνητή και
αποκλειστικά σύµφωνα µε την προσωπική του κρίση.
2.2 Παρουσίαση δεδοµένων
Κλάδος σπουδών
Όπως είδαµε στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας, επιχειρήσαµε αρχικά να
διαχωρίσουµε τα ΠΜΣ ανάλογα µε τον κλάδο σπουδών που ανήκουν. Έχει µεγάλη
σηµασία να δούµε εαν υπάρχει κάποιου είδους θεµατική πόλωση των ΠΜΣ καθώς αυτό
θα µας (απο)δείξει το βαθµό στον οποίο η κατανοµή αυτή συµβαδίζει µε τις ανάγκες της
ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, αλλά και τις κατευθύνσεις της ακαδηµαϊκής
έρευνας
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Πίνακας 1. Κατανοµή των ΠΜΣ ανά επιστηµονικό πεδίο
ΠΕ∆ΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΜΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

9

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

109

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

83

ΙΑΤΡΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

39

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

88

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 43
ΣΥΝΟΛΟ

371

Γράφηµα 1. Ποσοστιαία κατανοµή ΠΜΣ ανά επιστηµονικό πεδίο.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΜΣ
12%

2%

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
29%

24%

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
11%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

22%

Όπως γίνεται φανερό στον Πίνακα 1, η πλειοψηφία των ΠΜΣ στην Ελλάδα
ανήκουν στον κλάδο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. 109 ΠΜΣ (29% του
συνόλου όπως φαίνεται στο Γράφηµα 1) δηλαδή προσφέρουν στους φοιτητές ειδίκευση σε
γνωστικά

αντικείµενα

όπως

φιλολογία,

κοινωνιολογία,

θεολογία,

ψυχολογία,

παιδαγωγικά, ιστορία, ευρωπαΐκές, βαλκανικές, µεσαιωνικές, πολιτικές, θεατρικές,
µουσικές και γυµναστικές σπουδές. Ακολουθούν 88 ΠΜΣ (24% του συνόλου) που
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παρέχουν ειδίκευση σε αντικείµενα όπως µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, βιολογία, γεωπονία
και οικολογία. Με µικρή διαφορά, 83 ΠΜΣ (22% του συνόλου) προσφέρονται από
πολυτεχνικές σχολές. Το 12% των ΠΜΣ (43 συνολικά) έχουν αντικείµενο οικονοµικό και
διοικητικό ενώ λίγο πιο κάτω είναι τα 39 (11% του συνόλου) ΠΜΣ των ιατρικών και
φαρµακευτικών σχολών. Το µικρότερο αριθµό ΠΜΣ (9) τον συναντάµε στις Νοµικές
σπουδές (2% του συνόλου).

Σχολιασµός
Τα δεδοµένα που παρουσιάσαµε µπορούµε να τα προσεγγίσουµε από δύο πλευρές. Η
πρώτη είναι να δούµε τον αριθµό των µεταπτυχιακών ανεξάρτητα από ότιδήποτε άλλο
(π.χ., ανεξάρτητα από την επαγγελµατική αποκατάσταση,και τις ανάγκες αγοράς
εργασίας). Η δεύτερη προσέγγιση είναι να δούµε τον αριθµό τον ΠΜΣ παράλληλα µε τον
παράγοντα ‘επαγγελµατικό αντίκρυσµα’-‘ανάγκες της αγοράς εργασίας’,αλλά και µε τον
παράγονται ΄προώθηση της ακαδηµαϊκής έρευνας’.
Ξεκινώντας από την πρώτη προσέγγιση µπορούµε να παρατηρήσουµε το
αυτονόητο, να υποθέσουµε δηλαδή ότι ο µεγάλος αριθµός ΠΜΣ στις ανθρωπιστικές /
κοινωνικές επιστήµες προκύπτει ακριβώς γιατί οι περισσότερες σχολές παρέχουν τέτοιου
είδους προπτυχιακές σπουδές. Τα περισσότερα πανεπιστηµιακά τµήµατα2 στην Ελλάδα
(84) ανήκουν στον κλάδο ανθρωπιστικών-κοινωνικών σπουδων. Αναλογικά µπορούµε να
εξηγήσουµε και τα ποσοστά των ΠΜΣ σε πολυτεχνικές (35 τµήµατα σε όλη την Ελλάδα)
και σε φυσικοµαθηµατικές σπουδές (34 τµήµατα). Για τις επιστήµες υγείας, δηλαδή τις
ιατροφαρµακευτικές σπουδές υποθέτουµε ότι τα ΠΜΣ είναι τόσο λίγα (µόνον 11) γιατί οι
πτυχιούχοι της Ιατρικής, για παράδειγµα, έχουν ήδη ειδικευτεί στον επαγγελµατικό κλάδο
που σκοπεύουν να ακολουθήσουν από το πρώτο τους πτυχίο.
2

Πηγή: www.kethi.gr/greek/ekpaidefsi/katalog_isced_97.html
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Προσεγγίζοντας τα δεδοµένα, ωστόσο, σε αναφορά µε τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας τα συµπεράσµατα είναι κάπως διαφορετικά. Η υπόθεση που κάνουµε είναι ότι η
αγορά εργασίας, τα τελευταία χρόνια, ζητάει δυναµικό εξειδικευµένο σε θετικάτεχνολογικά-οικονοµικοδιοικητικά γνωστικά αντικείµενα. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή,
προκύπτει ότι τα ΠΜΣ σε ανθρωπιστικές κοινωνικές σπουδές

είναι πολλά γιατί οι

απόφοιτοι αυτού του κλάδου σε πρώτο πτυχίο δεν έχουν την δυνατότητα να
αποκατασταθούν επαγγελµατικά χωρίς ‘εξειδίκευση’. Θεωρώντας δεδοµένο ότι, µε τις
γνώσεις που έχουν, δεν µπορούν να γίνουν δεκτοί σε ΠΜΣ άλλου κλάδου, στρέφονται σε
ΠΜΣ του ίδιου κλάδου.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εδώ και χρόνια υπάρχει η παράδοση του
‘µεταπτυχιακού τίτλου στο εξωτερικό’. Οικονοµικές και διοικητικές σπουδές σε
µεταπτυχιακό επίπεδο σήµαινε- κι ίσως σηµαίνει ακόµα για τους υποψηφίους- σπουδές στο
εξωτερικό.
2.3 Θεµατολογία
Η διάκριση σε ‘ειδικό’ ΠΜΣ και ‘γενικό’ ΠΜΣ, την οποία υιοθετούµε εδώ µόνο στα
πλαίσια αυτής της έρευνας έχει δύο δυσκολίες. Αρχικά, είναι δύσκολο να ορίσει κανείς
αντικειµενικά την έννοια του γενικού ή ειδικού ΠΜΣ. ∆εύτερον, ο χαρακτηρισµός θα
γίνει µε βάση τους κύριους τίτλους των ΠΜΣ που σηµαίνει ότι ο γενικός τίτλος µπορεί
να είναι γενικός και οι κατευθύνσεις του ειδικές. Για τον λόγο αυτό, στην κατάταξη θα
ληφθούν υπόψιν και οι ειδικότερες κατευθύνσεις του ΠΜΣ για να προκύψει ένας
ισορροπηµένος χαρακτηρισµός.
Για να υπάρχει κάποιου είδους σταθερό πλαίσιο θα χρησιµοποιήσουµε τον ορισµό του
λεξικού3 , που ορίζει το ειδικό ως ‘το αναφερόµενο σε ορισµένο είδος ή ορισµένη

3

Τεγόπουλος- Φυτράκης, Μικρό Ελληνικό Λεξικό Εκδόσεις Αρµονία, Αθήνα, 1995.
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περίσταση που έχει ορισµένο σκοπό ή προορισµό’ . Το γενικό θα το ορίσουµε ως
‘καθολικό, ασαφές, αόριστο’.
Ακριβώς λόγω του απόλυτου αυτού διαχωρισµού, η κατάταξη ήταν αρκετά δύσκολη. Ο
ερευνητής διατηρεί τις επιφυλάξεις του ως προς τον διαχωρισµό και δέχεται ότι
υπάρχουν ΠΜΣ που εµπεριέχουν και τους 2 ορισµούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το
ΠΜΣ του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης ‘Βυζαντινές
Σπουδές’ που απονέµει ‘Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη Βυζαντινή Ιστορία ή
Φιλολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης’. Ως τίτλος ΠΜΣ το
‘Βυζαντινές Σπουδές’ δεν περιγράφει το αντικείµενο του πτυχίου – θα ασχοληθεί µε ποιά
πλευρά του Βυζαντίου;- άρα το κατατάσσουµε στα γενικά, ωστόσο η περιγραφή του
διπλώµατος δίνει κάποιες κατευθύνσεις – άρα θα µπορούσε να καταταγεί στα ειδικά.
Έχουµε επίσης το παράδειγµα του ΠΜΣ στο ‘Παιδικό Βιβλίο’ του Τµήµατος Επιστηµών
και Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου που είναι µεν συγκεκριµένο ως τίτλος, δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο αν το ΠΜΣ
θα ασχοληθεί µε την κριτική, την ιστορία, την δηµιουργία ή την διδασκαλία του παιδικού
βιβλίου.
Για να γίνει πιο ξεκάθαρος ο διαχωρισµός «γενικού» και «ειδικού» θα δώσουµε
ενδεικτικά παραδείγµατα. Στα ‘γενικά’ κατατάσσουµε :

•

ΠΜΣ στις Σπουδές Νότιοανατολικής Ευρώπης του τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

•

ΠΜΣ στη Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη του τµήµατος
Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
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•

ΠΜΣ στη Τουρκολογία του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.

•

ΠΜΣ στην Πολιτιστική Πολιτική, ∆ιοίκηση και Επικοινωνία του τµήµατος
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου.

•

ΠΜΣ στην Πολιτισµική Πληροφορική του τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

•

ΠΜΣ

στη

Βαλκανιολογία

του

τµήµατος

Βαλκανικών

Σπουδών

του

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Πρόκεται για τα ΠΜΣ των οποίων ο τίτλος ή οι κατευθύνσεις δεν δίνουν ξεκάθαρη
εικόνα για το συγκεκριµένο αντικείµενο σπουδής.
Ενδεικτικά παραδέιγµατα των ‘ειδικών’ ΠΜΣ είναι τα εξής:
•

ΠΜΣ στις Επιστήµες της Αγωγής – Εκπαίδευση µε χρήση Νέων Τεχνολογιών του
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµότικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

•

ΠΜΣ στην Ορθοδοντική του τµήµατος Οδοντριατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θες/κης.

•

ΠΜΣ στη Χηµεία και Τεχνολογία των Υλικών του τµήµατος Επιστήµης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

•

ΠΜΣ ‘Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον’ του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

•

ΠΜΣ στη ∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα του τµήµατος
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου
Πειραιά.

•

ΠΜΣ ‘Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική Τουρισµού’ του τµήµατος ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
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Πρόκειται για τα ΠΜΣ των οποίων ο τίτλος ή οι κατευθύνσεις δίνουν συγκεκριµένη
πληροφορία για το αντικείµενο σπουδής.
Μια εικόνα του γενικού ή ειδικού χαρακτήρα των ΠΜΣ δίνεται στο Γράφηµα 2
(συνολικά) και στο Γράφηµα 3 (ανά ίδρυµα).
Γράφηµα 2. Ποσοστιαία κατανοµή γενικών και ειδικών ΠΜΣ
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Γράφηµα 3. Κατανοµή γενικών και ειδικών ΠΜΣ ανά ΑΕΙ
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Με µια πρώτη µατιά στο Γράφηµα 2 γίνεται φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ΠΜΣ κατατάσσονται σε αυτά που ονοµάσαµε για τις ανάγκες της έρευνας ‘ειδικά’.
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•

Στα περισσότερα ιδρύµατα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 3, η διαφορά ‘ειδικών’
και ‘γενικών’ ΠΜΣ είναι µεγάλη: τα ειδικά είναι πολύ περισσότερα.

•

Εντύπωση κάνει το ότι σε ιδρύµατα που παραδοσιακά προσφέρουν προγράµµατα
‘θετικών σπουδών’, τα ΠΜΣ είναι µέχρι και 100% ‘ειδικά’ (πχ. Πολυτεχνείο
Κρήτης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο).

Ως γενικό συµπέρασµα βγαίνει ότι τα περισσότερα ΠΜΣ δηλώνουν από τον τίτλο τους
ακόµα την κατεύθυνση εξειδίκευσης.
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Κεφάλαιο 3-Έτος ίδρυσης των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
3.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουµε τα ΠΜΣ σύµφωνα µε το έτος ίδρυσης τους. Η έρευνα
έγινε και πάλι µέσω διαδικτύου. Για αυτή την µεταβλητή, οι περισσότερες ιστοσελίδες
των ιδρυµάτων έδιναν πληροφορίες, και γι’αυτό το λόγο τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται σχεδόν πλήρη. ∆εν υπήρχαν πληροφορίες για 17 ΠΜΣ4 που βρίσκονται
στην λίστα του Υπουργείου (ΥΠΕΠΘ). Από αυτά, τα 7 είναι τα ΠΜΣ που προσφέρει το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ωστόσο, όπως και για τις άλλες µεταβλητές, συναντήσαµε
ΠΜΣ στις ιστοσελίδες των ΑΕΙ τα οποία ΠΜΣ δεν αναφέρονται στην προαναφερθείσα
λίστα του ΥΠΕΠΘ µε τα εγκεκριµένα ΠΜΣ. Τα ΠΜΣ αυτά δεν υπολογίστηκαν.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσουµε χρονικά την ίδρυση των ΠΜΣ
για να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα ως προς το πότε δηµιουργήθηκαν τα
περισσότερα ανά ίδρυµα αλλά και συγκεντρωτικά . Θα δούµε επίσης τα δεδοµένα µας
ανά κλάδο σπουδών.

3.2 Παρουσίαση ∆εδοµένων
Τα δεδοµένα για το έτος ίδρυσης των ΠΜΣ χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη
παρουσιάζονται τα ΠΜΣ που ιδρύθηκαν το 1993-1996, στην δεύτερη, αυτά που
ιδρύθηκαν το 1997-2000 και στην τρίτη, όσα ιδρύθηκαν από το 2001 µέχρι το 2005.
Στο Γράφηµα 4 βλέπουµε την συνολική κατάταξη ανά χρονική κατηγορία και στο
Γράφηµα 5 (σελ 22) την κατάταξη ανά χρονολογική κατηγορία και ανά ίδρυµα.

4

7 του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 1 του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 9 του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
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Γράφηµα 4. Κατάταξη ανά χρονική κατηγορία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
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ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ
2001-2005

Το συµπέρασµα που βγαίνει µε µια πρώτη µατιά είναι ότι η πλειοψηφία των
ΠΜΣ ιδρύθηκαν την τετραετία 2001-2005. Κατά το χρονικό διάστηµα 1997-2000
ιδρύθηκαν συγκριτικά λιγότερα ΠΜΣ ενώ στη χρονική περίοδο 1993-1996 ο αριθµός
ΠΜΣ που ιδρύθηκαν είναι αρκετά υψηλός.
Οι τάσεις αυτές εξηγούνται µε δύο τρόπους. Πρωτίστως, είναι λογικό να
ιδρύθηκαν πολλά ΠΜΣ από το 1993 µέχρι το 1996 καθώς ο νόµος 2083 για την ίδρυση
µεταπτυχιακών προγραµµάτων ψηφίστηκε το 1992.
∆εύτερον, δεν θα µπορούσαµε σε µια έρευνα για τα ΠΜΣ να παραλείψουµε την
µεγάλη οικονοµική βοήθεια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ -‘Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την
Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση’. Ως µέρος του Β’ και του Γ΄
Κοινότικού Πλαισίου στήριξης το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ αντίστοιχα, µε
τον άξονα προτεραιότητας ‘Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της
Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο της ∆ια Βίου Μάθησης’ έχουν συµβάλει στην
ίδρυση, αναµόρφωση και στήριξη πολλών ΠΜΣ. Άλλωστε ο σκοπός, έτσι όπως

20

εκφράζεται από το εν λόγω πρόγραµµα είναι η ‘αναµόρφωση των προγραµµάτων
σπουδών της αρχικής επαγγελµατικής και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ώστε να
παρέχουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες αυξάνοντας τις δυνατότητες απασχόλησης
και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας’.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος, ανάµεσα στο
διάστηµα 1994-1999 το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι χρηµατοδότησε 114 έργα ίδρυσης και/ή
αναµόρφωσης ΠΜΣ. Το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ στο διάστηµα 2000-2006 στόχευσε στην
δηµιουργία/αναβάθµιση 326 ΠΜΣ.
∆εν θα ήταν, λοιπόν, υπερβολή να πούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΠΜΣ
χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Η επίσηµη ιστοστελίδα του προγράµµατος
αυτού δηλώνει σαφώς ποιά είναι τα κριτήρια χρηµατοδότησης-ίδρυσης νέων ΠΜΣ. ‘Οι
δράσεις της ενέργειας σχεδιάζονται έτσι ώστε να βοηθήσουν στην αναβάθµιση και τη
διεθνή ανταγωνιστικότητα των µεταπτυχιακών σπουδών, που οφείλουν να συνδεθούν πιο
ενεργά µε την έρευνα στον ακαδηµαϊκό χώρο, αλλά και πιο αποτελεσµατικά µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας’5. ‘Προτείνονται για χρηµατοδότηση δράσεις που
στοχεύουν:
1. Στην αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των ΠΜΣ που δηµιουργήθηκαν
στο πλαίσιο του 1ου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., µέσα από µια γενική αποτίµηση της
συνολικής ενέργειας του 1ου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και µια ειδικότερη αξιολόγηση των
επιµέρους έργων.

5

Πηγή: http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1_2_2_2_3.html
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2. Στη δηµιουργία νέων ΠΜΣ, η επιλογή των οποίων βασίζεται σε κριτήρια που
σχετίζονται τόσο µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και µε την ανάγκη
συµβολής στην εισαγωγή και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη χώρα. 6’
Ενδιαφέρον εποµένως έχει να παρατηρήσουµε πόσα ΠΜΣ έχουν ιδρυθεί ανά
πανεπιστήµιο και ανά γενικό επιστηµονικό πεδίο. Μια τέτοια παρατήρηση µπορεί να µας
οδηγήσει και σε συµπεράσµατα σχετικά µε αυτό που το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ονοµάζει ‘ανάγκες
της αγοράς εργασίας’. Έχει σηµασία να παρατηρήσουµε και τον ρυθµό ίδρυσής τους
µέσα στο χρόνο. Ενδεχοµένως αυτό να υποδείξει εάν, και µε ποιο τρόπο, οι ‘ανάγκες της
αγοράς’ έχουν µεταβληθεί από το 1993 µέχρι το 2005. Στο Γράφηµα 5 (σελ 23)
βλέπουµε την κατάταξη σύµφωνα µε τα στοιχεία που απέδωσε η έρευνα στο διαδίκτυο.

6

Πηγή: http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1_2_2_2_3.html
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Γράφηµα 5. Κατάταξη ανά ίδρυµα

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 19931996
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 19972000
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 20012005

Από το Γράφηµα 5 προκύπτει ότι στα περιφερειακά πανεπιστήµια (Ιόνιο,
Αιγαίου, Θεσσαλίας) δεν ιδρύθηκαν ΠΜΣ από το 1993-1996, ενώ αντίθετα τα µεγάλα
(Καποδιστριακό Αθήνας, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης) είχαν
προχωρήσει σε µεγάλη κινητοποίηση στο θέµα των ΠΜΣ το πρώτο εκείνο διάστηµα. Το
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Γράφηµα 5 δείχνει ότι από το 2001 και εξής, τα περιφερειακά πανεπιστήµια ανέπτυξαν
µεγάλη δραστηριότητα στα ΠΜΣ – στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύθηκαν εκείνη την
περίοδο τα 19 από τα 23 ΠΜΣ που έχει συνολικά και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας τα
12 από τα 15.
Μεγάλη σηµασία δείχνει να έχει το γεγονός ότι µε την εξαίρεση του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τα οποία δεν
υπάρχουν στοιχεία, όλα τα ιδρύµατα ‘απέκτησαν’ πολλά νέα ΠΜΣ κατα το διάστηµα
2001-2005. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα δύο αµιγώς πολυτεχνικά ιδρύµατα, το ΕΜΠ και
το Πολυτεχνείο Κρήτης, παρουσιάζονται να έχουν ιδρύσει την πλειοψηφία των ΠΜΣ
τους µέχρι το 2000 ίσως µας δείχνει ότι εξαρχής υπήρχε έντονη ανάγκη για πολυτεχνικά
µεταπτυχιακά. Καλύτερη εικόνα για την ακαδηµαϊκή κατεύθυνση των ΠΜΣ έχουµε από
το Γράφηµα 6 που µας παρουσιάζει την ίδρυση ΠΜΣ ανά γνωστικό πεδίο, όπως τα πεδία
αυτά περιγράφηκαν στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας.
Γράφηµα 6. Κατάταξη ανά γνωστικό πεδίο

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 2001-2005
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1997-2000
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1993-1996
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Στο Γράφηµα 6 φαίνεται ότι τα ΠΜΣ στις οικονοµικές-διοικητικές σπουδές και
ιοατροφαρµακευτικές σπουδές που δηµιουργήθηκαν το διάστηµα 2001-2005 είναι
υπερδιπλάσια από όσα είχαν δηµιουργηθεί το διάστηµα 1993-2000. Ενδεχοµένως αυτό
να εξηγείται από ανάγκες εξειδίκευσης που προκύπτουν σε αυτούς τους κλάδους τα
ττελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας.
Οι ανθρωπιστικές - κοινωνικές σπουδές, µε την εξαίρεση της δεύτερης χρονικής
κατηγορίας (1997-2001), δείχνουν σταθερή αύξηση στα ΠΜΣ τους. Όπως παρατηρήθηκε
και πιο πάνω, στις πολυτεχνικές σπουδές τα µισά τουλάχιστον ΠΜΣ ιδρύθηκαν µέχρι το
2000. Όσον αφορά τις φυσικοµαθηµατικές σπουδές, ο αριθµός των νεοϊδρυθέντων ΠΜΣ
ανά χρονική κατηγορία φαίνεται σταθερός.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι:


Η

ίδρυση

ΠΜΣ

δείχνει

άρρηκτα

συνδεδεµένη

µε

την

χρηµατοδότηση από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ..


Τα περιφερειακά πανεπιστήµια µόλις την τελευταία πενταετία
ξεκίνησαν να έχουν ΠΜΣ.



Τα επιστηµονικά πεδία που δείχνουν να ιδρύουν πολλά ΠΜΣ τα
τελευταία χρόνια ειναι οι οικονοµικές επιστήµες και οι επιστήµες
υγείας.



Σταθερά αυξάνονται τα ΠΜΣ στις φυσικοµαθηµατικές σπουδές.
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Κεφάλαιο 4- ∆ίδακτρα για µεταπτυχιακές σπουδές
4.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τα στοιχεία που απέδωσε έρευνά µας στο διαδίκτυο
για τα δίδακτρα των 371 προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) που
λειτουργούν στα ελληνικά πανεπιστήµια σήµερα (αρχές 2006). Το κεφάλαιο αυτό θα
χωριστεί σε τέσσερα µέρη. Θα γίνει παρουσίαση των δεδοµένων, σχολιασµός των
ευρηµάτων, περιγραφή του επιχειρησιακού προγράµµατος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και τέλος θα
καταλήξουµε ένα συµπέρασµα από την γενική εικόνα των διδάκτρων των ΠΜΣ.

4.2 Παρουσίαση δεδοµένων
Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε κατανοµή τους σε 4 κατηγορίες, ανάλογα µε το
ύψος των διδάκτρων. Χρησιµοποιώντας τα συνολικά δίδακτρα που καλείται ο φοιτητής
να καταθέσει για να ολοκληρώσει το κάθε ΠΜΣ, τα δεδοµένα κατατάχτηκαν σε
τέσσερεις κατηγορίες: α) Καθόλου ∆ιδακτρα (καταχωρούνται τα ΠΜΣ που δεν απαιτούν
χρηµατική συµµετοχή των φοιτητών) β) Χαµηλά ∆ίδακτρα (καταχωρούνται τα ΠΜΣ που
απαιτούν χρηµατική συµµετοχή των φοιτητών από 1∈ εως 1000∈ συνολικά) γ) Μεσαία
∆ίδακτρα (καταχωρούνται τα ΠΜΣ που απαιτούν χρηµατική συµµετοχή των φοιτητών
από 1001 εως 3000 συνολικά) δ) Υψηλά ∆ίδακτρα (καταχωρούνται τα ΠΜΣ που
απαιτούν χρηµατική συµµετοχή από 3001∈ και πάνω). Στην πρώτη κατηγορία (Καθόλου
∆ίδακτρα) καταχωρήθηκαν και όλα τα ΠΜΣ των οποίων οι ιστοσελίδες, προκηρύξεις και
άλλα σχετικά έγγραφα δεν αναφέρονταν πουθενά σε δίδακτρα.
Επίσης ας σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις που ένα ΠΜΣ έχει διαφορετικές
κατευθύνσεις και µεταξύ τους οι κατευθύνσεις έχουν διαφορετικά δίδακτρα, τότε
καταχωρείται στο ΠΜΣ ο µέσος όρος των διδάκτρων των κατευθύνσεων (πχ Εθνικό και
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Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών- Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών –
ΠΜΣ Ειδίκευσης µε 6 κατευθύνσεις, οι 5 έχουν δίδακτρα 2347∈ κι η τελευταία 5869∈).
Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που ένα ΠΜΣ χωρίζεται σε πρόγραµµα µερικής
φοίτησης και πλήρους φοίτησης (πχ. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας- ΜΒΑ πλήρους φοίτησης/για στελέχη). Τέλος,
τα διατµηµατικά και τα διαπανεπιστηµιακά ΠΜΣ έχουν καταταχθεί ανάλογα µε το
ίδρυµα ή το τµήµα που τα συντονίζει.
Στην διαδικασία της επαλήθευσης παρουσιάστηκαν αναντιστοιχίες. Για
παράδειγµα, ΠΜΣ που αναφέρονταν στην λίστα του ΥΠΕΠΘ δεν υπήρχαν πουθενά στις
ιστοσελίδες του Ιδρύµατος (πχ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης- Τµήµα Νοµικής,
Σπουδές Νότιοανατολικής Ευρώπης). Τα όποια δίδακτρα αυτών των προγραµµάτων δεν
λήφθηκαν υπόψιν στην καταµέτρηση, και σε αυτό οφείλονται κάποιες µικρές
αριθµητικές αποκλίσεις των τελικών πινάκων. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίστηκε και
περίπτωση που ένα Τµήµα ανακοίνωνε ΠΜΣ που δεν υπήρχε καθόλου στη λίστα
(Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, τµήµα Κτηνιατρικής, ΠΜΣ Ειδίκευσης µε κατευθύνσεις). Τα
δίδακτρα του συγκεκριµένου ΠΜΣ δεν καταµετρήθηκαν καθόλου.
Η τελική ταξινόµηση των δεδοµένων έγινε σε τρείς πίνακες. Ο πρώτος (δες
Γράφηµα 7) δίνει συγκεντρωτικά τα ποσοστά των ΠΜΣ (ανά κατηγορία διδακτρων). Ο
δεύτερος (δες Γράφηµα 8) παρουσιάζει τα κατηγοριοποιηµένα ανά ποσό διδάκτρων
ΠΜΣ ανά ίδρυµα. Ο τρίτος (δες Γράφηµα 9) ταξινοµεί τα κατηγοριοποιηµένα (ανά ποσό
διδάκτρων) ΠΜΣ ανά επιστηµονικό πεδίο όπως περιγράφηκαν παραπάνω στο κεφάλαιο
της µεθοδολογίας.
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Η κατανοµή σε αυτά τα γραφήµατα είναι που θα δώσει την τελική εικόνα των
ΠΜΣ αναφορικά µε τα δίδακτρα που απαιτούν και θα οδηγήσει σε συµπεράσµατα για
τους κλάδους που ‘κοστίζουν’ περισσότερο στους µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Γράφηµα 7. Συγκεντρωτική κατανοµή ΠΜΣ ανά ποσό διδάκτρων
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∆Ι∆ΑΚΤΡΑ

ΥΨΗΛΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ

Από µια πρώτη µατιά στα δεδοµένα του Γραφήµατος 7 είναι ξεκάθαρο ότι τα
περισσότερα ΠΜΣ στην Ελλάδα το έτος 2005-2006 είναι ∆ΩΡΕΑΝ. Πιο συγκεκριµένα
από τα 369 ΠΜΣ για τα οποία βρήκαµε στοιχεία, τα 310 είναι ∆ΩΡΕΑΝ –το 83% των
ΠΜΣ είναι ∆ΩΡΕΑΝ. Ακολουθούν τα ΜΕΣΑΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ και τα ΥΨΗΛΑ
∆Ι∆ΑΚΤΡΑ –το 9% και το 6% του συνόλου αντίστοιχα καλύπτει η κάθε κατηγορία.
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Γράφηµα 8. Κατάταξη κατηγοριοποιηµένων ανά δίδακτρα ΠΜΣ ανά ίδρυµα
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ΚΑΘΟΛΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ
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Το Γράφηµα 8 παρουσιάζει την κατανοµή ανά ίδρυµα. Εντύπωση κάνει φυσικά
και ότι υπάρχουν ιδρύµατα στα οποία περισσότερο από το 50% των ΠΜΣ που
προσφέρουν έχουν ΥΨΗΛΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ. Για παράδειγµα το Πανεπιστήµιο Πειραιά έχει
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συνολικά 13 ΠΜΣ και τα 6 από αυτά έχουν δίδακτρα πάνω από 3001 ∈. Το ίδιο
παρατηρείται και στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών όπου από τα 11 προσφερόµενα
ΠΜΣ τα 6 έχουν υψηλά δίδακτρα.
Αξίζουν επίσης ξεχωριστή αναφορά τα ιδρύµατα που προσφέρουν 100% ΠΜΣ
δωρεάν. Τα Πανεπιστήµια Κρήτης, Ιωαννίνων, Ιονίου, Πάτρας, η Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών και το Πάντειο Πανεπιστήµιο προσφέρουν όλα τους τα ΠΜΣ χωρίς
επιβάρυνση για τον φοιτητή. Με πολύ µικρή απόκλιση το ίδιο κάνει και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο του οποίου το ΜΒΑ που συντονίζει το τµήµα Μηχανολόγων
Μηχανικών έχει µέσο όρο διδάκτρων (πλήρους +µερικής φοίτησης) 3750∈, αλλά
παραµένει το µόνο ΠΜΣ µε δίδακτρα στο συγκεκριµένο ίδρυµα.
Τα µεγαλύτερα ιδρύµατα – µε τους περισσότερους εισακτέους - Καποδιστριακό,
Αριστοτέλειο, Κρήτης, Ιωαννίνων, που προσφέρουν και τα περισσότερα ΠΜΣ, έχουν
ΠΜΣ κατα συντριπτική πλειοψηφία χωρίς δίδακτρα.
Γράφηµα 9. Κατανοµή ΠΜΣ ανά επιστηµονικό επίπεδο
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Το Γράφηµα 9 κατατάσσει τα δεδοµένα ανά επιστηµονικό πεδίο.
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Μια πρώτη παρατήρηση µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την κατάταξη των
διδάκτρων αν δούµε τον συνολικό αριθµό των ΠΜΣ ανά πεδίο. Το 29% των ΠΜΣ της
Ελλάδας είναι στις Ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Ακολουθούν µε 23% οι
φυσικοµαθηµατικές σπουδές και µε 22% οι πολυτεχνικές. Αυτό που µας ενδιαφέρει,
ωστόσο, σε αυτό το κεφάλαιο είναι τα δίδακτρα. Παίρνοντας έναν-έναν κλάδο ξεχωριστά
µπορούν να γίνουν οι εξης παρατηρήσεις.


Οι Νοµικές µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα είναι εξολοκλήρου
δωρεάν.



Στις Ανθρωπιστικές-κοινωνικές σπουδές βλέπουµε ότι το 86% των ΠΜΣ
είναι δωρεάν ενώ πολύ µικρότερα ποσοστά έχουν οι υπόλοιπες
κατηγορίες (2,8% για χαµηλά και υψηλά και 8,4% για µεσαία δίδακτρα).



Στον Πολυτεχνικό κλάδο το 81,5% των ΠΜΣ προσφέρονται δωρεάν και
τα µεσαία και υψηλά δίδακτρα κατέχουν ένα 13,6 % και 4,9 % των ΠΜΣ
αντίστοιχα.



Στον Ιατρικοφαρµακευτικό κλάδο το 95% των ΠΜΣ είναι δωρεάν και
µεσαία και υψηλά δίδακτρα ζητούνται µόνο στο 2,5% των ΠΜΣ ανά
κατηγορία διδάκτρων.



Στις Φυσικοµαθηµατικές µεταπτυχιακές σπουδές βλέπουµε ότι το 92%
των ΠΜΣ είναι δωρεάν και το 8% απαιτεί µεσαία δίδακτρα.



Μόνο όταν φτάνουµε στις σπουδές µε αντικείµενο την Οικονοµία και την
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων παρατηρούµε ότι το ποσοστό των δωρεάν ΠΜΣ
πέφτει αισθητά στο 41%, πολύ χαµηλότερα από όλα τα άλλα και φυσικά
λιγότερο και απ΄το µισό των ΠΜΣ στον κλάδο αυτόν. Άλλο ένα 41%
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απαιτεί υψηλά δίδακτρα, κι από εκεί και πέρα έχουµε 2,3% των ΠΜΣ να
ζητούν χαµηλά δίδακτρα και 13,9 % των ΠΜΣ µεσαία.


Εκτός από την κατηγορία «Καθόλου ∆ίδακτρα» παρατηρούµε τα εξής:
ελάχιστα ΠΜΣ έχουν µέχρι 1000∈ δίδακτρα, ενώ βλέπουµε ότι µεσαία
δίδακτρα ζητούν το 13,6% των πολυτεχνικών ΠΜΣ και σχεδόν το 14%
των

οικονοµικών

και

διοικητικών

ΠΜΣ.

Μικρότερα

ποσοστά

παρατηρούµε στα υψηλά δίδακτρα σε όλους τους κλάδους εκτός από τον
κλάδο Οικονοµίας και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

4.3 Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Όπως αναφέραµε εκτενώς και στο κεφάλαιο 2, το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ήταν αυτό που έδωσε
ζωή στον χώρο των ΠΜΣ στη χώρα µας. Όχι µόνο χρηµατοδότησε την ίδρυση πολλών
ΠΜΣ, αλλά και συντήρησε τα προγράµµατα, έτσι ώστε τα περισσότερα να µη χρειαστεί
να χρηµατοδοτηθούν από δίδακτρα των φοιτητών.
Ωστόσο πρέπει να τονίσουµε ότι το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ λήγει το 2006, οπότε, όλα
αυτά τα ΠΜΣ µε το τέλος του επιχειρησιακού προγράµµατος θα χρειαστεί να βρούν
ενναλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης, δηλαδή δίδακτρα. Συνεπώς, θα είχε πολύ
ενδιαφέρον να γίνει µια τέτοια έρευνα σε λιγότερο από έναν χρόνο που το κονδύλι του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. δεν θα υπάρχει πια.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι:
•

Η πλειοψηφία των ΠΜΣ στην Ελλάδα είναι-ακόµα- δωρεάν.

•

Το 96% των δωρεάν ΠΜΣ είναι αποτέλεσµα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ που λήγει το
2006.
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•

Ο µόνος κλάδος που ζητάει δίδακτρα σε περισσότερα από τα µισά ΠΜΣ του είναι
οι Σπουδές Οικονοµίας και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

•

Οι Νοµικές µεταπτυχιακές σπουδές είναι ο κλάδος που προσφέρει 100% ΠΜΣ
χωρίς δίδακτρα. Ο ιατρικοφαρµακευτικός κλάδος ακολουθεί µε 95% από τα
ΠΜΣ του χωρίς δίδακτρα.
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Κεφάλαιο 5- Αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών
5.1 Εισαγωγή
Η µεταβλητή που αφορά τον αριθµό των εισακτέων εξετάστηκε για να παρατηρηθεί εάν
υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στα ΠΜΣ και στους κλάδους που ανήκουν. Ήταν
µία από τις µεταβλητές που αναφέρονταν λιγότερο στις ιστοσελίδες και για το λόγο αυτό
το δείγµα που έχουµε, για να συνάγουµε συµπεράσµατα, είναι πολύ µικρότερο από τις
άλλες µεταβλητές. Από τα 371 ΠΜΣ βρήκαµε στοιχεία για τα 200. Στο κεφάλαιο λοιπόν
αυτό θα δούµε ενδεικτικά τον αριθµό φοιτητών που δέχονται τα ΠΜΣ ανά επιστηµονικό
επίπεδο.

5.2 Παρουσίαση δεδοµένων
Η έρευνα έγινε κι αυτή τη φορά µέσα από τις ιστοσελίδες των ΠΜΣ και τα δεδοµένα
κατηγοριοποιήθηκαν σε 5 κατηγορίες.
1. ΠΜΣ που δέχονται από 1-10 φοιτητές,
2. ΠΜΣ που δέχονται από 11-20 φοιτητές,
3. ΠΜΣ που δέχονται από 21-35 φοιτητές,
4. ΠΜΣ που δέχονται από 36-55 φοιτητές,
5. ΠΜΣ που δέχονται από 55 φοιτητές και πάνω.
Η διάκριση στις συγκεκριµένες κατηγορίες έγινε µε βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα.
∆ηλαδή, η πρώτη κι η πέµπτη κατηγορία ορίστηκαν για να υποδείξουν τα λίγα ΠΜΣ που
ξεχώριζαν µε πολύ µικρό ή πολύ µεγάλο αντίστοιχα αριθµό εισακτέων. Το µεγάλο
πλήθος των υπόλοιπων ΠΜΣ χωρίστηκε σε τρεις ενδιάµεσες κατηγορίες. Αυτό διότι
εντοπίστηκε µεγάλος αριθµός ΠΜΣ που δέχονται µέχρι 20, µέχρι 35 και µέχρι 55
εισακτέους αντίστοιχα.
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Το Γράφηµα 10 παρουσιάζει τα δεδοµένα που βρέθηκαν για τον αριθµό
εισακτέων στα 200 ΠΜΣ ανά επιστηµονικό πεδίο. Όσα ΠΜΣ δήλωναν αριθµό εισακτέων
ανά τοµέα-κατεύθυνση κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό εισακτέων
σε όλες τους τις κατευθύνσεις.
Γράφηµα 10. Κατάταξη εισακτέων (σε κατηγορίες) ανά κλάδο σπουδών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
>55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
36-55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
21-35
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
11-20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1-10

Από µια πρώτη µατιά βλέπουµε ότι τα περισσότερα ΠΜΣ έχουν θέσεις για 11-35
φοιτητές. Πιο συγκεκριµένα, το 75% των 200 ΠΜΣ για τα οποία έχουµε στοιχεία,
συγκεντρώνονται στις κατηγορίες αυτές. Με ελάχιστη διαφορά υπερισχύει η κατηγορία
των 11-20 εισακτέων.
Το συµπέρασµα που βγαίνει από αυτό είναι ότι τα ΠΜΣ περιορίζουν τον αριθµό των
φοιτητών που δέχονται, ενδεχοµένως γιατί δεν έχουν τους πόρους, τους καθηγητές και
τις υποδοµές, να δεχτούν περισσότερους. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι
Οικονοµικές-∆ιοικητικές σχολές, που, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι ο
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κλάδος που δέχεται τα περισσότερα δίδακτρα, έχει µεγάλη συγκέντρωση στο Γράφηµα
10 στην κατηγορία 21-35 και 36-55 φοιτητών.
Αντίθετα, βλέπουµε ότι τα ΠΜΣ στον κλάδο των Ιατρικών- Φαρµακευτικών σχολών,
που σίγουρα απαιτούν περισσότερες υλικοτεχνικές υποδοµές λόγω κλινικών κι
εργαστηρίων, παρουσιάζουν συγκέντρωση µεγαλύτερη από 65% στην κατηγορία 11-20
εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών.
Πολύ λίγα είναι τα ΠΜΣ µε λιγότερους από 10 εισακτέους (2 στις ΑνθρωπιστικέςΚοινωνικές σπουδές, 1 στις Ιατρικές και 5 στις Φυσικοµαθηµατικές) και λίγα
περισσότερα (14) όσα δέχονται περισσότερους από 55. Τα τελευταία είναι κυρίως στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι:


Η πλειοψηφία των ΠΜΣ δέχεται από 11-35 φοιτητές.



Τα ΠΜΣ των Οικονοµικών- ∆ιοικητικών σπουδών- που απαιτούν υψηλά
δίδακτρα ως κλάδος- έχουν µεγαλύτερη συγκέντρωση ΠΜΣ στην κατηγορία 3655 εισακτέοι φοιτητές.



Αντίθετα, η πλειοψηφία των ΠΜΣ των Ιατρικών-Φαρµακευτικών σπουδών-που
περιλαµβάνουν εργαστήρια και συνεπώς απαιτούν πειρσσότερους πόρουςδέχονται µέχρι 20 φοιτητές.
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Κεφάλαιο 6- Κριτήρια επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών
6.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για τα ΠΜΣ
για τα οποία βρήκαµε στοιχεία. Αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής βρήκαµε στοιχεία
για 200 από τα 371 ΠΜΣ.
Η παρουσίαση των δεδοµένων σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα γίνει µέσω πινάκων,
εφόσον οι µεταβλητές κάτω από τον γενικό τίτλο ‘κριτήρια επιλογής’ είναι πολλές.
Ωστόσο, θα γίνει αναφορά σε κάποια αριθµητικά ποσοστά από την έρευνα που έγινε, και
θα παρουσιάσουµε τα πιο ενδιαφέροντα ευρήµατα από τις ιστοσελίδες. Τέλος, θα
καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα αναφορικά µε τις απαιτήσεις των ΠΜΣ από τους
υποψηφίους φοιτητές τους.

6.2 Παρουσίαση δεδοµένων
Τα βασικά κριτήρια επιλογής που συναντήσαµε στις ιστοσελίδες των ΠΜΣ ήταν:


Βαθµός πτυχίου



Ξένη γλώσσα



Εξετάσεις γνωστικού αντικειµένου - συνέντευξη



Ειδικά προσόντα (Η/Υ, προπτυχιακή εργασία, ερευνητική εµπειρία)



Επαγγελµατική εµπειρία

Στη συνέχεια θα δούµε πόση σηµασία δίνεται στο καθένα από τα κριτήρια αυτά και θα
κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις για τη συχνότητα µε την οποία συναντήσαµε το κάθε ένα
κριτήριο.
Ο βαθµός πτυχίου ενδιαφέρει όλα ανεξαιρέτως τα ΠΜΣ και µάλιστα τα
περισσότερα από αυτά ζητούν και αναλυτική βαθµολογία του πρώτου πτυχίου. Αυτό
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συµβαίνει (σύµφωνα µε τις πληροφορίες που βρήκαµε σε πολλές ιστοσελίδες) διότι
εκτός από τον γενικό βαθµό πτυχίου, εκτιµάται και το γνωστικό υπόβαθρο του
υποψηφίου και συνεκτιµάται κι η επίδοση του υποψηφίου στα µαθήµατα του πρώτου
πτυχίου που σχετίζονται µε το ΠΜΣ. Ο βαθµός σε σχετικά µαθήµατα σε πολλές
περιπτώσεις έχει τέτοια βαρύτητα που µοριοδοτείται ως κριτήριο επιλογής µέχρι και
25%.
Η επαγγελµατική εµπειρία βαρύνει ως κριτήριο ανάλογα µε τον κλάδο σπουδών.
∆ηλαδή, σε όλα τα ΠΜΣ που απευθύνονται σε στελέχη (πχ το διατµηµατικό ΠΜΣ του
Οικονοµικού

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

«Χρηµατοοικονοµική

για

Στελέχη»)

η

επαγγελµατική εµπειρία προαπαιτείται. Σηµαντική είναι και για όλα τα ΠΜΣ σε
Οικονοµικές-∆ιοικητικές

σπουδές.

Αντιθέτως,

στις

Φυσικοµαθηµατικές

και

Ιατροφαρµακευτικές σπουδές απλά συνεκτιµάται, καθώς στους κλάδους αυτούς έχουν
περισσότερη σηµασία το ερευνητικό έργο και οι σχετικές εργασίες των υποψηφίων. Στις
δε Ανθρωπιστικές- Κοινωνικές σπουδές σπάνια αναφέρεται.
Με την έννοια ‘ειδικά προσόντα’ εννοούµε το ερευνητικό έργο, τις προπτυχιακές
εργασίες, τις ανακοινώσεις, τις δηµοσιεύσεις, τις ειδικές εξετάσεις (GMAT), τη
συµµετοχή σε συνέδρια, τη δυνατότητα χρήσης Η/Υ. Στα ΠΜΣ που εµφανίζονται οι
δηµοσιεύσεις, οι ανακοινώσεις, οι εργασίες και το ερευνητικό έργο, παρουσιάζονται ως
‘επιθυµητά αλλά όχι απαραίτητα’ προσόντα.

Ωστόσο, τα ΠΜΣ που αναφέρουν ως

κριτήριο επιλογής την εξέταση GMAT (πχ το ΠΜΣ στη «∆ιοίκηση Ανθρώπινου
∆υναµικού» στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) το παρουσιάζουν ως απαραίτητο
προσόν. Επίσης, η γνώση χρήσης Η/Υ, όπου αναφέρεται, (πχ στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου
στο ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»)
παρουσιάζεται ως απαραίτητη. Εντύπωση, ωστόσο, κάνει ότι από τα 200 περίπου ΠΜΣ
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που αποτελούν το δείγµα µας σε αυτό το κεφάλαιο λιγότερα από 10 ΠΜΣ αναφέρουν τη
γνώση Η/Υ ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν υποψήφιο. Τα ΠΜΣ που αναφέρονται
σε προπτυχιακή διπλωµατική εργασία (πχ ΠΜΣ «Λογοθεραπείας» του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων) δηλώνουν πάντα ‘εαν υπάρχει’.
Τα ΠΜΣ που ζητάνε από τους υποψηφίους να δώσουν εξετάσεις στο γνωστικό
αντικείµενο που τους αφορά, δίνουν µεγάλη βαρύτητα σε αυτές, είτε διεξάγονται
προφορικά είτε γραπτά είτε και τα δύο. Το ίδιο ισχύει και για τα ΠΜΣ που στις
συνεντεύξεις τους περιλαµβάνουν και ερωτήσεις γνωστικού αντικειµένου. Ο αριθµός
των ΠΜΣ που ζητάνε επιτυχία σε εξετάσεις ποικίλλει από πανεπιστήµιο σε
πανεπιστήµιο. ∆ηλαδή, ενω το Πάντειο Πανεπιστήµιο ζητάει σε όλα του τα ΠΜΣ
εξετάσεις, το Πανεπιστήµιο Πατρών στα περισσότερα δεν δηλώνει κάτι τέτοιο. ∆εν
παρατηρείται κάποια συσχέτιση κλάδου σπουδών και απαίτησης εξετάσεων, καθώς στο
ίδιο τµήµα και κλάδο (Νοµικές σπουδές) το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ζητάει εξετάσεις στο ΠΜΣ «∆ιεθνών Νοµικών Σπουδών» εξετάσεις ενω δεν απαιτεί
κάτι τέτοιο στο ΠΜΣ «Ιδιωτικού ∆ικαίου».
Τέλος, αναφορικά µε την απαίτηση ξένης γλώσσας, όλα τα ΠΜΣ του δείγµατός
µας ζητάνε καλή γνώση κάποιας ξένης γλώσσας. Από τα 200 ΠΜΣ τα 127 ζητούν µόνο
την Αγγλική ή βασικά αυτή ή κατα προτίµηση. Τα 73 που υπολείπονται ζητούν καλή
γνώση µιας ξένης γλώσσας χωρίς έµφαση µόνο στα Αγγλικά. Όλα τα ΠΜΣ του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών7 ζητούν καλή γνώση αποκλειστικά και µόνο
Αγγλικών.
Η βαρύτητα της γνώσης της ξένης γλώσσας διαφέρει κατα περίπτωση, κανένα
ΠΜΣ όµως δεν αδιαφορεί ακόµα κι αν δεν δίνει συγκεκριµένη µοριοδότηση για αυτήν.

7

Με την εξαίρεση του ΠΜΣ στα «Πληροφοριακά Συστήµατα» που ζητάει καλή γνώση µιας οποιασδήποτε
ξένης γλώσσας.
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Όλα τα ΠΜΣ διεξάγουν εξετάσεις ξένης γλώσσας, εάν ο υποψήφιος δεν έχει αποδεικτικά
γνώσης, και σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος απορρίπτεται από το ΠΜΣ.
Υπάρχουν ωστόσο και ΠΜΣ που ζητάνε δύο ξένες γλώσσες. Από το δείγµα µας
παραθέτουµε κάποια ενδεικτικά:


Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΠΜΣ «Νοµικές και ∆ιεθνείς Σπουδές» (2 κύριες ξένες γλώσσες)
ΠΜΣ «Κράτος και ∆ηµόσια Πολιτική» (Αγγλικά & 1 κύρια ξένη γλώσσα)
ΠΜΣ «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (Αγγλικά & 1 κύρια ξένη γλώσσα)


Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΠΜΣ «Νεοελληνικές Σπουδές & Πολιτισµός» (2 κύριες ξένες γλώσσες)
ΠΜΣ ‘Επιστήµες της Γλώσσας & της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονοµικό Περιβάλλον’
(Αγγλικά & 1 κύρια ξένη γλώσσα)
ΠΜΣ «Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας» (Αγγλικά & 1 κύρια ξένη γλώσσα)
ΠΜΣ «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία & Πολιτισµός» (2 κύριες ξένες γλώσσες)


Από το Πανεπιστήµιο Πατρών

ΠΜΣ «Συγκριτική Γλωσσολογία & Γλωσσική Ποικιλία» (Αγγλικά και 1 κύρια ξένη
γλώσσα)


Από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΠΜΣ «∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές & Ανθρωπολογικές
Σπουδές» (2 κύριες ξένες γλώσσες)
Ως κύριες γλώσσες ορίζονται (από τις ιστοσελίδες) τα αγγλικά, γαλλικά,
γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά. Βλέπουµε ότι τα ΠΜΣ που απαιτούν καλή γνώση δύο
ξένων γλωσσών ανήκουν κυρίως στις Ανθρωπιστικές-Κοινωνικές σπουδές και µάλιστα
αφορούν σπουδές ή ξενόγλωσσης φιλολογίας ή διεθνών σπουδών. Επίσης, εντύπωση
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κάνει ότι το ΠΜΣ του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ζητάει µία
οποιαδήποτε κύρια γλώσσα ή ρώσικα.
Όπως αναµενόταν κάνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία ΠΜΣ του δειγµατός µας
ζητάει σχετικό πρώτο πτυχίο. Στα ΠΜΣ ωστόσο που δέχονται υποψηφίους ανεξάρτητα
από το πρώτο τους πτυχίο ξεχωρίζουν τα ΠΜΣ του Πανεπιστηµίου Πειραιά «∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων Ολικής Ποιότητας», «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» και «Μάνατζµεντ
Τουρισµού». Τα ΠΜΣ αυτά δέχονται από 30 µέχρι 40 εισακτέους και έχουν δίδακτρα
από 7000 ευρώ µέχρι και 10400.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι:


Τα κριτήρια που βαρύνουν περισσότερο στα πιο πολλά ΠΜΣ είναι ο βαθµός
πτυχίου, η απόδοση στις εξετάσεις –αν υπάρχουν-, η συνέντευξη και η καλή
γνώση ξένης γλώσσας.



Τα ‘επιπλέον προσόντα’ συνυπολογίζονται ως ‘επιθυµητά αλλά όχι απαραίτητα’.



Επαγγελµατική εµπειρία οφείλουν να έχουν µόνο οι υποψήφιοι των ΠΜΣ τα
οποία απευθύνονται σε στελέχη.



Όλα τα ΠΜΣ απαιτούν την γνώση ξένης γλώσσας, µε συχνότερη την αγγλική.



Στα περισσότερα από τα ΠΜΣ των Οικονοµικών-∆ιοικητικών σπουδών
απαιτείται η άριστη γνώση αποκλειστικά της αγγλικής γλώσσας.
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Κεφάλαιο 7-∆ιάρκεια σπουδών

7.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα ως προς την
διάρκειά τους. Από το δείγµα που είχαµε προκύπτει ότι υπάρχουν 6 διαφορετικές
κατηγορίες ‘διάρκειας σπουδών’. Σε αυτές τις κατηγορίες χωρίσαµε τα ΠΜΣ ανά κλάδο
σπουδών για να έχουµε λεπτοµερή διαφοροποίηση των ΠΜΣ µεταξύ τους. Εδώ θα
πρέπει να σηµειώσουµε ότι 13 από τα 371 ΠΜΣ χωρίζονται σε πλήρους και µερικής
φοίτησης. Σε αυτά τα ΠΜΣ υπολογίσαµε την διάρκεια σπουδών του προγράµµατος
πλήρους φοίτησης.
Σκοπός του τελευταίου αυτού κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει πόσο διαρκούν τα
περισσότερα ΠΜΣ και να αναζητήσει σύνδεση διάρκειας και αντικειµένου, ή διάρκειας
και διδάκτρων.

7.2 Παρουσίαση δεδοµένων
Ο πίνακας 12 δείχνει την κατάταξη των 209 από τα 371 ΠΜΣ για τα οποία έχουµε
στοιχεία. Έχουµε χωρίσει τα ΠΜΣ σε έξι κατηγορίες:
1. ∆ιάρκεια σπουδών 12 µήνες.
2. ∆ιάρκεια σπουδών 15 µήνες.
3. ∆ιάρκεια σπουδών 18 µήνες.
4. ∆ιάρκεια σπουδών 24 µήνες.
5. ∆ιάρκεια σπουδών 30 µήνες.
6. ∆ιάρκεια σπουδών 36 µήνες.
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Γράφηµα 11 - ∆ιάρκεια σπουδών ανά επιστηµονικό πεδίο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 36
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 30
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 24
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 18
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 15
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 12

Από µια πρώτη µατιά γίνεται φανερό ότι τα περισσότερα ΠΜΣ ανεξαρτήτου
κλάδου διαρκούν 24 µήνες. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοµικών,
ανθρωπιστικών - κοινωνικών, ιατρικοφαρµακευτικών και φυσικοµαθηµατικών
ΠΜΣ διαρκούν 2 χρόνια.
Ωστόσο,

ενώ

στα

περισσότερα

επιστηµονικά

πεδία βλέπουµε µεγάλη

συγκέντρωση σε αυτή τη κατηγορία, εντύπωση κάνει ότι στις Πολυτεχνικές και
στις Οικονοµικές - ∆ιοικητικές σπουδές τα ΠΜΣ είναι περισσότερο µοιρασµένα:


Στις Πολυτεχνικές τα περισσότερα διαρκούν 12 µήνες, γεγονός που
µπορεί να εξηγηθεί ενδεχοµένως µε την διάρκεια των προπτυχιακών
πολυτεχνικών σχολών, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πέντε
αντί για τέσσερα χρόνια.



Στις Οικονοµικές-∆ιοικητικές παρόλο που τα περισσότερα διαρκούν 2
χρόνια έχουµε και αρκετά αναλογικά και συγκριτικά µε τα υπόλοιπα
επιστηµονικά πεδία όπου διαρκούν 18 µήνες και 12 µήνες.
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Βλέπουµε επίσης ότι µόνο οι Ανθρωπιστικές - Κοινωνικές σπουδές και οι
Οικονοµικές - ∆ιοικητικές Σχολές παρέχουν ΠΜΣ µε διάρκεια σπουδών 30 µήνες.
Επίσης, ο µόνος κλάδος που έχει ΠΜΣ µε διάρκεια πλήρους φοίτησης 36 µήνες είναι η
ιατροφαρµακευτικές

σπουδές

(ΠΜΣ

στην

«Ορθοδοντική»

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) .
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι:


Η πλειοψηφία των ΠΜΣ στην Ελλάδα είναι διετή.



Εξαίρεση σε αυτή την πλειοψηφία αποτελούν τα περισσότερα ΠΜΣ σε
Πολυτεχνικές σπουδές που είναι κυρίως µονοετή.



Τα ΠΜΣ σε Οικονοµικές - ∆ιοικητικές σπουδές είναι µοιρασµένα από
άποψη διάρκειας σπουδών.
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Κεφάλαιο 8- Συµπέρασµα
Το κείµενο αυτό αποτελούσε µια προσπάθεια γνωριµίας µε τα ΠΜΣ που παρέχονται στα
ελληνικά πανεπιστήµια. Έγινε έρευνα στις ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων για να
συγκεντρωθούν στοιχεία που αφορούν τα ΠΜΣ. Οι διαστάσεις των ΠΜΣ που
εξετάστηκαν ήταν: η διάρκεια σπουδών, το επιστηµονικό πεδίο, οι εισακτέοι φοιτητές, τα
δίδακτρα, τα κριτήρια επιλογής και το έτος ίδρυσης του ΠΜΣ.

Συµπεράσµατα-προτάσεις
Κάθε µεταβλητή που εξετάστηκε παρουσιάστηκε σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Στο
συµπέρασµα κάθε κεφαλαίου βλέπουµε βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από
την έρευνα. Συνοπτικά :


Η

ίδρυση

ΠΜΣ

δείχνει

άρρηκτα

συνδεδεµένη

µε

την

χρηµατοδότηση από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ..


Τα περιφερειακά πανεπιστήµια µόλις την τελευταία πενταετία
ξεκίνησαν να έχουν ΠΜΣ.



Oι κλάδοι που δείχνουν να έχουν αυξηµένο αριθµό ΠΜΣ τα τελευταία
χρόνια είναι ο Οικονοµικός - ∆ιοικητικός και ο ΙατρικόςΦαρµακευτικός.



Σταθερά αυξάνονται τα ΠΜΣ σε Φυσικοµαθηµατικές σπουδές



Τα περισσότερα ΠΜΣ δείχνουν από τον τίτλο τους ακόµα την
κατεύθυνση εξειδίκευσης.



Η πλειοψηφία των ΠΜΣ στην Ελλάδα είναι-ακόµα- δωρεάν.



Το 96% των δωρεάν ΠΜΣ είναι αποτέλεσµα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ που
λήγει το 2006.
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Ο µόνος κλάδος που ζητάει δίδακτρα σε περισσότερα από τα µισά
ΠΜΣ του είναι οι Σπουδές Οικονοµίας και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.



Οι Νοµικές µεταπτυχιακές σπουδές είναι ο κλάδος που προσφέρει
100% ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα. Ο Ιατρικοφαρµακευτικός κλάδος
ακολουθεί µε 95% από τα ΠΜΣ του χωρίς δίδακτρα.



Η πλειοψηφία των ΠΜΣ δέχεται από 11-35 φοιτητές.



Τα ΠΜΣ των Οικονοµικών - ∆ιοικητικών σπουδών (που απαιτούν
υψηλά δίδακτρα ως κλάδος) στην πλειονότητά τους δέχονται 36-55
εισακτέους.



Αντίθετα, η πλειοψηφία των ΠΜΣ των Ιατρικών - Φαρµακευτικών
σπουδών - που περιλαµβάνουν εργαστήρια και συνεπώς απαιτούν
περισσότερους πόρους - δέχονται µέχρι 20 φοιτητές.



Τα κριτήρια που βαρύνουν περισσότερο στα πιο πολλά ΠΜΣ είναι ο
βαθµός πτυχίου, η απόδοση στις εξετάσεις –αν υπάρχουν-, η
συνέντευξη και η καλή γνώση ξένης γλώσσας.



Τα ‘επιπλέον προσόντα’ συνυπολογίζονται ως ‘επιθυµητά αλλά όχι
απαραίτητα’.



Επαγγελµατική εµπειρία οφείλουν να έχουν µόνο οι υποψήφιοι των
ΠΜΣ

για

στελέχη.

Σε

όλες

τις

υπόλοιπες

περιπτώσεις

η

επαγγελµατική εµπειρία συνεκτιµάται.


Όλα τα ΠΜΣ στην Ελλάδα απαιτούν την γνώση ξένης γλώσσας, µε
συχνότερη την αγγλική.



Στις περισσότερες Οικονοµικές - ∆ιοικητικές σπουδές απαιτείται η
άριστη γνώση αποκλειστικά της αγγλικής γλώσσας.
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Από τα ΠΜΣ που δέχονται υποψηφίους από όλες τις κατευθύνσεις τα
τρία είναι από τα πιο ακριβά ΠΜΣ της Ελλάδας.



Η πλειοψηφία των ΠΜΣ στην Ελλάδα είναι διετή.



Εξαίρεση σε αυτή την πλειοψηφία αποτελεί η πλειοψηφία των ΠΜΣ
σε πολυτεχνικές σπουδές που είναι κυρίως µονοετή.



Τα ΠΜΣ σε οικονοµικές- διοικητικές σπουδές είναι µοιρασµένα από
άποψη διάρκειας σπουδών.

Στο τελευταίο αυτό µέρος του κειµένου µας θα παραθέσουµε ένα σύνολο
προβληµατισµών που προέκυψαν στην ανάλυση αυτής της έρευνας. Η εικόνα που
αποκοµίσαµε από όλα αυτά τα δεδοµένα δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα:


Γιατί υπάρχουν τόσα ΠΜΣ στις ανθρωπιστικές- κοινωνικές επιστήµες όταν η
ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής κοινωνία τονίζουν την ανάγκη για τεχνολογική
και βιοµηχανική ανάπτυξη;



Mε ποια κριτήρια γίνεται ο σχεδιασµός του γνωστικού τους αντικειµένου και
γιατί να υπάρχουν ΠΜΣ µε αντικείµενο ασαφές και αόριστο; Μήπως τα ΠΜΣ
αυτά θα έπρεπε να είναι προπτυχιακά προγράµµατα;



Όταν το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. δεν προσφέρει πλεον πόρους για την ίδρυση, αναµόρφωση
και στήριξη των ΠΜΣ, πώς θα διατηρηθούν τα προγράµµατα,και ποιος /µε ποια
κριτήρια θα ορίσει τα δίδακτρα;



Πώς ορίζεται σε ποια ΠΜΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλες τις επιστήµες και
µήπως (ότ)αν ζητηθούν δίδακτρα και για τα υπόλοιπα ΠΜΣ, αυτό ισχύσει σε
περισσότερα ΠΜΣ;
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Μήπως, συνέπεια του προηγούµενου, όλα τα κριτήρια επιλογής αλλάξουν όταν
περισσότερα ΠΜΣ ζητήσουν δίδακτρα; Κι αν αυτό συµβεί πράγµατι, πώς θα
εξασφαλιστεί το υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο των προγραµµάτων;

Ζητούµενο για όλους είναι να υπάρχουν στην Ελλάδα ΠΜΣ που µπορούν να
προσφέρουν στους Έλληνες-κι όχι µόνο-φοιτητές ειδικευµένες δεξιότητες σε
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, που να µπορούν να τους εξασφαλίσουν ευκολότερη
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και δηµιουργικότερη απασχόληση στο µέλλον.
Για τον λόγο αυτό ο σχεδιασµός των προγραµµάτων και η επιλογή διδασκόντων
απαιτούν µεγάλη προσοχή. Ενδεχοµένως µια πρωτοβουλία αξιολόγησης των ΠΜΣ να
είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
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